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Ændringsforslag 12
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
den globale finanslobbys overdrevne 
indflydelse begrænses, at det sikres, at 
finanssektoren bidrager til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, som 
hovedsageligt skyldes dens uansvarlige 
adfærd, at der skabes modvægt til de 
risici, som de finansielle institutioner 
tager, at der indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at der 
genereres supplerende indtægter via de 
nationale budgetter til specifikke politiske 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 13
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
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finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren, som i vid udstrækning har 
givet anledning til krisen, skal bidrage til 
at dække omkostningerne forbundet med 
krisen, at denne sektor skal beskattes på 
fair vis i forhold til andre sektorer i 
fremtiden, at incitamenterne for finansielle 
institutioner til at tage for store risici skal 
fjernes, at der skal indføres et supplement 
til de lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
der skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
der skal generes supplerende indtægter til 
de offentlige budgetter generelt, især til 
konkrete politiske foranstaltninger med 
det formål at afbøde de negative følger af 
finanskrisen for realøkonomien.      

Or. de

Ændringsforslag 14
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift").
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt med henblik 
på at bidrage til en løbende 
budgetkonsolidering eller til specifikke 
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politiske formål med henblik på øget 
økonomisk vækst.

Or. pt

Ændringsforslag 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 bis) Indtægterne fra FT-afgiften bør
bidrage til, at der stilles globale offentlige 
goder, såsom udviklingssamarbejde og 
bekæmpelse af klimaændringer, til 
rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 16
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 bis) Selv om debatten på internationalt 
plan, ikke har ført til en aftale, bør 
Unionen påtage sig en ledende rolle på 
dette område. På denne måde kunne 
Unionen vise et eksempel på en 
afbalanceret og effektiv afgift og bane 
vejen for, at de internationale partnere 
følger deres eksempel. 

Or. pt
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Ændringsforslag 17
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 bis) Indførelsen af en afgift på 
finansielle transaktioner burde styrke 
Unionens internationale indsats for at 
fremme vedtagelsen af tilsvarende 
instrumenter på internationalt plan. 

Or. it

Ændringsforslag 18
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at forhindre, at medlemsstaterne 
ensidigt træffer foranstaltninger, der 
fordrejer markedsvilkårene, og med 
henvisning til, at de fleste af de 
pågældende finansielle transaktioner er 
særdeles mobile, er det således vigtigt for 
et velfungerende indre marked, at de 
grundlæggende kendetegn ved en skat på 
finansielle transaktioner i medlemsstaterne 
harmoniseres på EU-plan. Det skulle 
dermed være muligt at undgå tilskyndelser 
til skattearbitrage og 
allokeringsforvridninger mellem finansielle 
markeder i Unionen samt muligheder for 
dobbeltbeskatning eller ingen beskatning.

(2) For at forhindre, at medlemsstaterne 
ensidigt træffer foranstaltninger, der 
fordrejer markedsvilkårene, og med 
henvisning til, at de fleste af de 
pågældende finansielle transaktioner er 
særdeles mobile, er det således vigtigt for 
at sikre et velfungerende indre marked og 
skabe større solidaritet og retfærdighed 
samt undgå konkurrenceforvridninger, at 
de grundlæggende kendetegn ved en skat 
på finansielle transaktioner i 
medlemsstaterne harmoniseres på EU-plan.
Det skulle dermed være muligt at undgå 
tilskyndelser til skattearbitrage og 
allokeringsforvridninger mellem finansielle 
markeder i Unionen samt muligheder for 
dobbeltbeskatning eller ingen beskatning.

Or. lt
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Ændringsforslag 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) Som et led i FT-afgiften forstås ved 
”kompensationsprincippet” en delvis 
godtgørelse for den skade, som 
finanssektoren har forårsaget under 
krisen.

Or. es

Ændringsforslag 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b) Hovedformålet med FT-afgiften bør 
være at fjerne incitamentet til spekulative 
transaktioner til fordel for transaktioner i 
forbindelse med en produktiv økonomi. 

Or. es

Ændringsforslag 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 c) FT-afgiften bør tage hensyn til 
følgende principper:
- valutaprincippet : afgiften finder 
anvendelse på alle instrumenter angivet i 



PE483.683v01-00 8/26 AM\893502DA.doc

DA

euro eller i en af EU-medlemsstaternes 
valutaer
- handelsprincippet : afgiften finder 
anvendelse på finansielle transaktioner, 
der hidrører fra aktiver, der er godkendt 
til handel på et af Unionens markeder og
- mellemhandlerprincippet : afgiften 
finder anvendelse på alle finansielle 
transaktioner, hvor en af Unionens 
borgere optræder som mellemhandler.

Or. es

Ændringsforslag 22
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at det indre marked kan fungere 
ordentligt, bør skatten på finansielle 
transaktioner finde anvendelse på en bred
vifte af finansielle instrumenter, herunder 
strukturerede produkter, både på 
organiserede markeder og OTC-
markeder, og på alle derivataftaler. Af 
samme grund bør den finde anvendelse på 
et bredt udvalg af finansielle institutioner.

(3) For at det indre marked kan fungere 
ordentligt og i betragtning af at en stor del 
af indtægterne fra en afgift på finansielle 
transaktioner ville komme fra Det 
Forenede Kongerige, bør afgiften på 
finansielle transaktioner finde anvendelse 
på alle Unionens finansmarkeder, ellers 
er der risiko for, at den ikke får den 
forventede regulerende virkning og fører 
til skadelige konkurrenceforvridninger på 
det indre marked.  Der bør anvendes en 
differentieret strategi i betragtning af den 
brede vifte af finansielle instrumenter.
Særlig risikable finansielle produkter, 
som f.eks. derivater, bør behandles 
anderledes og pålægges en højere afgift 
end pensionsfonde og andre former for 
langsigtet formueopbygning.

Or. de
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Ændringsforslag 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det muligt at bestemme det 
skattepligtige beløb så nemt som muligt og 
dermed begrænse virksomhedernes og 
skattemyndighedernes udgifter bør der i 
forbindelse med andre finansielle 
transaktioner end dem, der har relation til 
derivataftaler, normalt refereres til den 
modydelse, der er indrømmet som led i 
transaktionen. Hvis der ikke er indrømmet 
nogen modydelse, eller hvis modydelsen er 
lavere end markedsprisen, bør der refereres 
til sidstnævnte som en fair afspejling af 
værdien af transaktionen. Ligeledes for at 
lette beregningen bør den notionelle værdi 
benyttes ved køb/salg, overdragelse, 
indgåelse eller ændring af derivataftaler.

(10) For at gøre det muligt at bestemme det 
skattepligtige beløb så nemt som muligt og 
dermed begrænse virksomhedernes og 
skattemyndighedernes udgifter bør der i 
forbindelse med andre finansielle 
transaktioner end dem, der har relation til 
derivataftaler, normalt refereres til den 
modydelse, der er indrømmet som led i 
transaktionen. Hvis der ikke er indrømmet 
nogen modydelse, eller hvis modydelsen er 
lavere end markedsprisen, bør der refereres 
til sidstnævnte som en fair afspejling af 
værdien af transaktionen. Hvad angår 
derivataftaler, bør det afgiftspligtige beløb 
beregnes efter en risikobaseret analyse af 
aftalen. Beskatningsgrundlaget bør 
permanent kontrolleres, og Den 
Europæiske Centralbank bør høres om 
den årlige tilpasning af afgiftsgrundlaget 
for at sikre, at afgiftsbyrden for 
derivataftaler er mindst lige så høj som 
for direkte investeringer i de 
underliggende aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 24
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre en ensartet behandling 
bør der anvendes én enkelt afgiftssats 
inden for hver enkelt kategori af 
transaktioner, dvs. på den ene side ved 

(11) For at mindske de yderst risikable 
finansielle aktiviteter og for således at 
forebygge fremtidige kriser bør der 
anvendes en højere afgiftssats for særligt 
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handel med andre finansielle 
instrumenter end derivater og på den 
anden side ved køb/salg, overdragelse, 
indgåelse eller ændring af derivataftaler.

risikable finansprodukter end for mindre 
spekulative produkter.

Or. de

Ændringsforslag 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Da finansielle transaktioner er 
kendetegnet ved en høj grad af mobilitet, 
bør FT-afgiften anvendes på basis af 
princippet om etableringssted for at 
begrænse risikoen for skatteundgåelse.

(13) Da finansielle transaktioner er 
kendetegnet ved en høj grad af mobilitet, 
bør FT-afgiften anvendes på basis af 
princippet om etableringssted såvel som 
principperne om udstedelse og ejerskab.

Or. en

Ændringsforslag 26
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Minimumsafgiftssatserne bør være 
tilstrækkeligt høje til at opfylde 
harmoniseringsmålsætningen med dette 
direktiv. Samtidig bør de være 
tilstrækkeligt lave til at minimere risikoen 
for udflytning.

(14) Minimumsafgiftssatserne bør være 
tilstrækkeligt høje til at opfylde 
harmoniseringsmålsætningerne med dette 
direktiv, således at den finansielle sektor 
yder et passende bidrag til dækningen af 
den økonomiske krises omkostninger, og 
Unionens realøkonomi stimuleres. 
Samtidig med, og indtil iværksættelsen af 
en ensartet FT-afgiftsordning har fundet 
sted, bør disse afgiftssatser være 
tilstrækkeligt lave til at minimere risikoen 
for udflytning.
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Or. en

Ændringsforslag 27
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at gøre det muligt at vedtage 
mere detaljerede regler til bestemmelse af, 
om bestemte finansielle aktiviteter 
repræsenterer en væsentlig del af en 
virksomheds aktiviteter, således at 
virksomheden kan betragtes som en 
finansiel institution med henblik på dette 
direktiv, såvel som mere detaljerede regler 
vedrørende beskyttelse mod skatteflugt, 
skatteundgåelse og skattesvig bør 
Kommissionen have delegeret beføjelse til 
at vedtage retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde med henblik på 
fastlæggelse af de foranstaltninger, der 
nødvendige med henblik herpå. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Rådet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17 bis) Indtægterne fra FT-afgiften bør 
betragtes som egne indtægter og overføres 
til Unionens budget med henblik på 
opnåelse af dens strategiske 
målsætninger.

Or. it

Ændringsforslag 29
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17 bis) Fordelen ved gennemførelsen af 
denne foranstaltning er uafhængig af 
indtægternes bestemmelse, og derfor bør 
en debat af en sådan art finde sted i en 
anden sammenhæng, især i forbindelse 
med forslaget om den flerårige finansielle 
ramme for perioden 2014-2020.

Or. pt

Ændringsforslag 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I tilfælde af, at der ikke opnås 
enighed blandt de 27 EU-lande inden den 
1. september 2012, bør de medlemsstater, 
som er rede til at indføre FT-afgiften, 
fortsætte hermed ved formelt at anmode 
om et forstærket samarbejde i 
overensstemmelse med artikel 329 i 
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TEUF-traktaten. Europa-Parlamentet bør 
hurtigt give sin godkendelse på den 
betingelse, at de pågældende 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 333, stk. 2, i TEUF-traktaten 
forpligter sig til at træffe afgørelse om, at 
den almindelige lovgivningsprocedure 
skal følges.

Or. en

Ændringsforslag 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 
medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, herunder 
spotvalutatransaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 
medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 32
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, som opfylder en 
af følgende betingelser:
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medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

a) mindst en af deltagerne i transaktionen 
er etableret i en medlemsstat, og en 
finansiel institution, der er etableret på den 
pågældende medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter,

b) instrumentet, som er genstand for 
transaktionen, er blevet udstedt af 
enheder, som er etableret i Unionen. 

Or. pt

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sørges der for, at forslaget ligeledes dækker princippet om 
udstedelse af værdipapirer, hvilket mindsker risikoen for en udflytning af økonomiske 
aktiviteter, og det undgås, at finansielle institutioner bringes i en dårligere situation i forhold 
til eksterne institutioner, for så vidt angår handelen med instrumenter, der er udstedt i 
Unionen.

Ændringsforslag 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der vil gælde en sats på 0,1 % for 
finansielle transaktioner, hvis antallet af 
annullerede transaktioner i gennemsnit 
pr. handelsdag overskrider antallet af 
gennemførte finansielle transaktioner
med 15 gange.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) transaktioner med medlemsstaternes 
centralbanker.

(d) transaktioner med medlemsstaternes 
centralbanker eller med offentlige 
institutioner eller regionale eller lokale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 35
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) transaktioner med medlemsstaternes 
centralbanker.

(d) ) transaktioner med medlemsstaternes 
centralbanker, regionale eller lokale 
myndigheder eller andre myndigheder.

Or. lt

Ændringsforslag 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de finansielle transaktioner 
vedrørende en pensionsfond eller en 
arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse 
som defineret i artikel 6, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 37
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 13 
delegerede retsakter indeholdende 
detaljerede regler til afgørelse af, om de i 
stk. 1, punkt 7, litra j), nævnte aktiviteter 
udgør en væsentlig del af virksomhedens 
samlede aktiviteter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den er part i en finansiel transaktion 
vedrørende et finansielt instrument, der er 
udstedt på en medlemsstats eller Unionens 
område.

Or. en

Ændringsforslag 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a
Udstedelsesprincippet

1. I dette direktiv anses et finansielt 
instrument for at være udstedt på en 
medlemsstats eller Unionens område, når 
det udstedes af en retlig enhed, som er 
registreret i en medlemsstat.
2. For så vidt angår en derivataftale, 
opfyldes betingelsen om udstedelse på en 
medlemsstats eller Unionens område, hvis 
referencen eller det underliggende 
instrument udstedes af en retlig enhed, 
der er registreret i en medlemsstat.
3. For så vidt angår et struktureret 
instrument, opfyldes betingelsen om 
udstedelse på en medlemsstats eller 
Unionens område, når det strukturerede 
instrument er baseret på eller
underbygges af en betydelig del af aktiver 
eller finansielle instrumenter og derivater 
med reference til finansielle instrumenter 
udstedt af en retlig enhed, der er 
registreret i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 b
Princippet om overførsel af ejendomsret

1. En finansiel transaktion, som ikke er 
blevet pålagt en FT-afgift, anses som 
juridisk uigennemførlig og medfører ikke 
en overførsel af ejendomsretten til det 
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underliggende instrument.
2. En finansiel transaktion, jf. stk. 1, 
opfylder hverken vilkårene for central 
clearing i henhold til bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. ... /2012 af … om 
OTC-derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre [EMIR] eller 
kapitalkravene i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. … /2012 af ... om tilsynskrav for 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
[CRD IV].  
3. For så vidt angår automatiske 
elektroniske betalingsordninger med eller 
uden et betalingsafregningsfirmas 
medvirken, kan afgiftsmyndighederne i en 
medlemsstat oprette et system til 
automatisk elektronisk skatteopkrævning 
og automatisk udstedelse af certifikater 
om overførsel af ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 2, stk. 
1, punkt 1, litra c), og for derivataftaler i 
artikel 2, stk. 1, punkt 1, litra a) og b), 
består beskatningsgrundlaget af summen 
af derivataftalens notionelle beløb på 
tidspunktet for den finansielle 
transaktion.

I forbindelse med de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 2, stk. 
1, punkt 1, litra c), og for derivataftaler i 
artikel 2, stk. 1, punkt 1, litra a) og b), 
beregnes beskatningsgrundlaget ud fra en 
risikobaseret analyse af aftalen.
Beskatningsgrundlaget kontrolleres 
permanent, og Den Europæiske 
Centralbank høres om den årlige 
tilpasning af afgiftsgrundlaget for at 
sikre, at afgiftsbyrden for derivataftaler er 
mindst lige så høj som for direkte 
investeringer i de tilgrundliggende 
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aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 42
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse satser skal mindst udgøre: Disse satser skal mindst udgøre 0,1 %.

Or. it

Ændringsforslag 43
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,1 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 5

udgår

Or. it

Ændringsforslag 44
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,1 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 5

a) 0,5 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 5

Or. pt
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Begrundelse

Eksempler på anvendelse af lignende foranstaltninger, især i Det Forenede Kongerige, viser, 
at det er muligt at anvende højere afgiftssatser end dem, der er fastsat i Kommissionens 
forslag, og at opnå en effektiv afgiftssats såvel som højere indtægter.

Ændringsforslag 45
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

(b) 0,1 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 47
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

b) 0,05 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

Or. pt
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Begrundelse

Eksempler på anvendelse af lignende foranstaltninger, især i Det Forenede Kongerige, viser, 
at det er muligt at anvende højere afgiftssatser end dem, som er fastsat i Kommissionens 
forslag, og at opnå en effektiv afgiftssats såvel som højere indtægter.

Ændringsforslag 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anvender den sats, der 
gælder for de i stk. 2, litra a) og b), 
nævnte kategorier, på alle finansielle 
transaktioner henhørende under de 
respektive kategorier.

3. Medlemsstaterne anvender den samme
sats på alle finansielle transaktioner.  

Or. en

Ændringsforslag 49
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle parter i en transaktion, inklusive 
andre personer end finansielle institutioner, 
hæfter solidarisk for betalingen af den 
afgift, som en finansiel institution skal 
erlægge for denne transaktion, hvis den 
pågældende finansielle institution ikke har 
erlagt afgiften inden for den frist, der er 
fastsat i artikel 10, stk. 4.

3. Alle parter i en transaktion, med 
undtagelse af andre personer end 
finansielle institutioner, hæfter solidarisk 
for betalingen af den afgift, som en 
finansiel institution skal erlægge for denne 
transaktion, hvis den pågældende 
finansielle institution ikke har erlagt 
afgiften inden for den frist, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4.

Or. pt

Begrundelse

Forslaget tager sigte på at udelukke personer og ikke-finansielle institutioner fra betalingen 
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og følgerne af afgiften. Følgelig bør de ikke være ansvarlige for betaling af afgiften i tilfælde 
af, at den anden transaktionspartner gør sig skyldig i uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 bis. En finansiel transaktion, som ikke 
er blevet pålagt en FT-afgift, anses som 
juridisk uigennemførlig og medfører ikke 
en overførsel af ejendomsretten til det 
underliggende instrument.

Or. en

Ændringsforslag 51
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 A. Overførslen af rettigheder til et 
finansielt instrument som følge af en 
transaktion er først juridisk bindende, når 
den pågældende afgift er blevet betalt.

Or. pt

Begrundelse

Ved dette ændringsforslag øges udgifterne ved afgiftsunddragelse. De investorer, som ikke 
betaler denne afgift, har ingen juridisk ret til de handlede instrumenter.

Ændringsforslag 52
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 13 vedtage delegerede 
retsakter om de foranstaltninger, 
medlemsstaterne skal træffe i medfør af 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Forstærket samarbejde

I tilfælde af, at der ikke opnås enighed 
bland de 27 EU-lande inden den 1. 
september 2012, bør de medlemsstater, 
som er rede til at indføre FT-afgiften, 
fortsætte hermed ved formelt at anmode 
om et forstærket samarbejde i 
overensstemmelse med artikel 329 i 
TEUF-traktaten. Europa-Parlamentet 
giver hurtigt sin godkendelse på den 
betingelse, at de pågældende 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 333, stk. 2, i TEUF-traktaten 
forpligter sig til at træffe en afgørelse om, 
at de skal træffe afgørelse efter den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 54
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udøvelse af delegerede beføjelser udgår
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 2, 
stk. 2, og artikel 11, stk. 2, sker for en 
ubegrænset periode fra den dato, der er 
angivet i artikel 18.
3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 2, 
stk. 2, og artikel 11, stk. 2, kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse 
om tilbagekaldelse bringer delegationen 
af de beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Rådet 
meddelelse herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, 
træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har 
gjort indsigelse inden for en frist på 
to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt, eller hvis Rådet inden 
udløbet af denne frist har meddelt 
Kommissionen, at det ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 55
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underretning af Europa-Parlamentet udgår
Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 56
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Rådet en rapport om anvendelsen af 
dette direktiv og, hvis det findes 
nødvendigt, et forslag om ændring heraf.

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Rådet en rapport om anvendelsen af 
dette direktiv og, hvis det findes 
nødvendigt, et forslag om ændring heraf.

Formålet med denne rapport er også at 
give mulighed for at ændre dette direktiv 
til en forordning om oprettelse af et 
enhedssystem for FT-afgiften.

Or. it

Ændringsforslag 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år Kommissionen forelægger hvert femte år 
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og for første gang senest den 31. december 
2016 Rådet en rapport om anvendelsen af 
dette direktiv og, hvis det findes 
nødvendigt, et forslag om ændring heraf.

og for første gang senest den 31. december 
2016 Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette direktiv 
og, hvis det findes nødvendigt, et forslag 
om ændring heraf.

Or. en

Ændringsforslag 58
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Rådet en rapport om anvendelsen af 
dette direktiv og, hvis det findes 
nødvendigt, et forslag om ændring heraf.

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette direktiv 
og, hvis det findes nødvendigt, et forslag 
om ændring heraf.

Or. lt


