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Τροπολογία 12
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ).
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε 
σχέση με άλλους τομείς στο μέλλον· να
καταργηθούν τα κίνητρα για τις
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ).
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να περιοριστεί η υπέρμετρη 
επιρροή του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού λόμπι και να 
εξασφαλιστεί η συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην κάλυψη 
του κόστους της κρίσης, η οποία 
προκλήθηκε κυρίως από την ανεύθυνη 
συμπεριφορά του· να αντισταθμιστούν οι
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών μέσω των 
κρατικών προϋπολογισμών.

Or. en

Τροπολογία 13
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
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τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ).
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να
καταργηθούν τα κίνητρα για τις
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς
συγκεκριμένων πολιτικών.

τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ).
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να συμμετάσχει ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας, από τον 
οποίο ξεκίνησε ως επί το πλείστον η 
κρίση, στην κάλυψη του κόστους, και να 
διασφαλιστεί ότι θα φορολογείται με 
δίκαιο τρόπο σε σχέση με άλλους τομείς 
στο μέλλον· να δημιουργηθούν κίνητρα 
για να μην αναλαμβάνουν υπερβολικά 
ριψοκίνδυνες δραστηριότητες τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων, και να
εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα για τους
κρατικούς προϋπολογισμούς, με στόχο 
ιδιαίτερα τη λήψη συγκεκριμένων 
πολιτικών μέτρων για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία.

Or. de

Τροπολογία 14
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
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υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς με στόχο τη συμβολή 
στα τρέχοντα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ή για 
σκοπούς συγκεκριμένων πολιτικών 
οικονομικής ανάπτυξης.

Or. pt

Τροπολογία 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Τα έσοδα από τον ΦΧΣ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην παροχή παγκόσμιων 
δημόσιων αγαθών όπως η ανάπτυξη της 
συνεργασίας και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 16
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Μολονότι από τον διάλογο σε 
παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει προκύψει 
κάποια συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο 
πεδίο. Με τον τρόπο αυτό θα δώσει ένα 
παράδειγμα ισόρροπου και επιτυχημένου 
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φόρου και θα ανοίξει τον δρόμο 
προκειμένου να υιοθετήσουν τον φόρο 
αυτό και οι διεθνείς εταίροι.

Or. pt

Τροπολογία 17
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η επιβολή φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
ενισχύσει την δέσμευση σε διεθνές 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προωθήσει την έγκριση ανάλογων μέτρων 
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 18
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για την αποφυγή στρεβλώσεων μέσω 
μέτρων που λαμβάνονται μονομερώς από 
τα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου την 
εξαιρετικά υψηλή κινητικότητα των 
περισσότερων σχετικών 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και 
επομένως για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι 
σημαντικό να εναρμονιστούν σε επίπεδο 
ΕΕ τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΦΧΣ 
στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, 
αναμένεται να αποφευχθούν τα κίνητρα 

(2) Για την αποφυγή στρεβλώσεων μέσω 
μέτρων που λαμβάνονται μονομερώς από 
τα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου την 
εξαιρετικά υψηλή κινητικότητα των 
περισσότερων σχετικών 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και 
επομένως για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, για
μεγαλύτερη αλληλεγγύη και περισσότερη 
δικαιοσύνη, και για την αποφυγή της 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, είναι 
σημαντικό να εναρμονιστούν σε επίπεδο 



AM\893502EL.doc 7/28 PE483.683v01-00

EL

επιλογής του ευνοϊκότερου φορολογικού 
καθεστώτος στην Ένωση και οι 
στρεβλώσεις όσον αφορά την κατανομή 
μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών στην 
Ένωση, καθώς και οι πιθανότητες διπλής ή 
μηδενικής φορολόγησης.

ΕΕ τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΦΧΣ 
στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, 
αναμένεται να αποφευχθούν τα κίνητρα 
επιλογής του ευνοϊκότερου φορολογικού 
καθεστώτος στην Ένωση και οι 
στρεβλώσεις όσον αφορά την κατανομή 
μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών στην 
Ένωση, καθώς και οι πιθανότητες διπλής ή 
μηδενικής φορολόγησης.

Or. lt

Τροπολογία 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Στο πλαίσιο του ΦΧΣ, η "αρχή της 
αποκατάστασης" πρέπει να νοείται ως η 
μερική αποκατάσταση της ζημίας που 
προκλήθηκε από τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα στην κρίση.

Or. es

Τροπολογία 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Η σκοπιμότητα του ΦΧΣ πρέπει να 
είναι η αποθάρρυνση των κερδοσκοπικών 
κινήσεων έναντι των αντίστοιχων της 
παραγωγικής οικονομίας.

Or. es
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Τροπολογία 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 γ) Για τον ΦΧΣ πρέπει να τηρούνται οι 
εξής αρχές:
Η αρχή του προσδιορισμού του 
νομίσματος: υπαγωγή στον φόρο όλων 
των οργάνων των εκπεφρασμένων σε 
ευρώ ή σε νόμισμα οιουδήποτε κράτους 
της Ένωσης·
Η αρχή της διαπραγμάτευσης: υπαγωγή 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
προερχόμενων από οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε αγορά της Ένωσης· 
και
Η αρχή της μεσολάβησης: υπαγωγή όλων 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
στις οποίες συμμετέχει ως μεσολαβητής 
ένας κάτοικος της Ένωσης

Or. es

Τροπολογία 22
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ο ΦΧΣ θα πρέπει να
εφαρμόζεται στις συναλλαγές ευρέος 
φάσματος χρηματοπιστωτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων δομημένων 
προϊόντων, τόσο στις οργανωμένες 
αγορές όσο και εξωχρηματιστηριακά, 
καθώς και στη σύναψη και την 
τροποποίηση όλων των συμβάσεων 

(3) Για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και δεδομένου ότι 
μεγάλο μέρος των εσόδων από έναν φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα 
προερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο
φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
θα πρέπει να ισχύσει σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ένωσης, 
γιατί διαφορετικά υπάρχει φόβος να μην 
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παραγώγων. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει
να εφαρμόζεται σε ευρέως καθορισμένο 
εύρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

έχει το επιθυμητό ρυθμιστικό αποτέλεσμα 
και να προκληθούν επιζήμιες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά.. Όταν υπάρχει ευρύ 
φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων θα 
πρέπει να ακολουθείται διαφοροποιημένη 
προσέγγιση. Τα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου 
απαιτούν άλλη αντιμετώπιση και 
υψηλότερη φορολογία από ό,τι τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλες μορφές 
μακροπρόθεσμης πρόνοιας.

Or. de

Τροπολογία 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου η φορολογητέα βάση να 
μπορεί να καθοριστεί όσο το δυνατόν 
ευκολότερα, ώστε να περιοριστεί το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τις 
φορολογικές διοικήσεις, στην περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που δεν 
σχετίζονται με συμβάσεις παραγώγων θα 
πρέπει να γίνεται κανονικά αναφορά στο 
χορηγηθέν αντάλλαγμα στο πλαίσιο της 
συναλλαγής. Εάν δεν χορηγείται κανένα 
αντάλλαγμα ή εάν το χορηγηθέν 
αντάλλαγμα είναι κατώτερο της αγοραίας 
τιμής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αγοραία τιμή ως εύλογη αξία της 
συναλλαγής. Επίσης, για λόγους 
διευκόλυνσης του υπολογισμού, σε 
περιπτώσεις αγοραπωλησίας, 
μεταβίβασης, σύναψης ή τροποποίησης 
συμβάσεων παραγώγων, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το ονομαστικό ποσό.

(10) Προκειμένου η φορολογητέα βάση να 
μπορεί να καθοριστεί όσο το δυνατόν 
ευκολότερα, ώστε να περιοριστεί το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τις 
φορολογικές διοικήσεις, στην περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που δεν 
σχετίζονται με συμβάσεις παραγώγων θα 
πρέπει να γίνεται κανονικά αναφορά στο 
χορηγηθέν αντάλλαγμα στο πλαίσιο της 
συναλλαγής. Εάν δεν χορηγείται κανένα 
αντάλλαγμα ή εάν το χορηγηθέν 
αντάλλαγμα είναι κατώτερο της αγοραίας 
τιμής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αγοραία τιμή ως εύλογη αξία της 
συναλλαγής. Όσον αφορά τις συμβάσεις
παραγώγων, το φορολογητέο ποσό θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση ανάλυση 
του κινδύνου της σύμβασης. Η 
φορολογική βάση θα πρέπει να 
εποπτεύεται σε διαρκή βάση, η δε 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει 
να καλείται σε διαβούλευση για την 
ετήσια αναπροσαρμογή της φορολογικής 
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βάσης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
το φορολογικό βάρος για τις συμβάσεις 
παραγώγων θα είναι τουλάχιστον εξίσου 
υψηλό με εκείνο των άμεσων επενδύσεων 
στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 24
Franz Obermayr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίος
φορολογικός συντελεστής σε κάθε 
κατηγορία συναλλαγών, και συγκεκριμένα 
στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών 
μέσων εκτός παραγώγων, αφενός, και 
στην αγοραπωλησία, τη μεταβίβαση, τη 
σύναψη και την τροποποίηση συμβάσεων 
παραγώγων, αφετέρου.

(11) Για τον περιορισμό των 
χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων 
υπέρμετρα υψηλού κινδύνου προκειμένου 
να προλαμβάνονται μελλοντικές κρίσεις, 
θα πρέπει στα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου να
επιβάλλεται υψηλότερος φορολογικός 
συντελεστής από ότι στα λιγότερο 
κερδοσκοπικά προϊόντα.

Or. de

Τροπολογία 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Λόγω της υψηλής κινητικότητας των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
προκειμένου να μετριαστεί η ενδεχόμενη 
φοροαποφυγή, ο ΦΧΣ θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη βάση της αρχής της 
μόνιμης κατοικίας.

(13) Λόγω της υψηλής κινητικότητας των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
προκειμένου να μετριαστεί η ενδεχόμενη 
φοροαποφυγή, ο ΦΧΣ θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη βάση της αρχής της 
μόνιμης κατοικίας, σε συνδυασμό με τις 
αρχές της έκδοσης και της κυριότητας .
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Or. en

Τροπολογία 26
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές θα πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδο επαρκώς υψηλό, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας 
για εναρμόνιση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
είναι αρκετά χαμηλοί, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
μετεγκατάστασης.

(14) Οι ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές θα πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδο επαρκώς υψηλό, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας 
για εναρμόνιση, και ο χρηματοπιστωτικός  
τομέας να συνεισφέρει δεόντως στο 
κόστος της οικονομικής κρίσης έτσι ώστε 
να δοθεί ώθηση στην πραγματική 
οικονομία στην Ένωση. Ταυτόχρονα, έως 
την εφαρμογή ενός ενιαίου καθεστώτος 
ΦΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
συντελεστές αυτοί θα πρέπει να είναι 
αρκετά χαμηλοί, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
μετεγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 27
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων για 
τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ώστε 
η επιχείρηση να μπορεί να θεωρηθεί 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τους 

διαγράφεται
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σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά 
με την προστασία κατά της 
φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και 
της κατάχρησης, και ο κοινός 
καθορισμός της σημαντικής 
δραστηριότητας για τους σκοπούς του 
ορισμού των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με τον καθορισμό των 
αναγκαίων για τον σκοπό αυτόν μέτρων. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά το προπαρασκευαστικό έργο της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 28
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Τα προερχόμενα από τον ΦΧΣ 
έσοδα θα πρέπει να θεωρούνται ως ίδιοι 
πόροι προοριζόμενοι για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου 
να διατίθενται στην υλοποίηση των 
στρατηγικών στόχων της.

Or. it
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Τροπολογία 29
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Τα οφέλη από την εφαρμογή του 
μέτρου είναι ανεξάρτητα από τον 
προορισμό των εσόδων, και συνεπώς η 
συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει σε άλλη 
βάση, και ειδικότερα σε εκείνη της 
πρότασης για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020.

Or. pt

Τροπολογία 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 a) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών 
της ΕΕ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν τον ΦΧΣ θα 
πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή 
του υποβάλλοντας επίσημη αίτηση για 
ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 329 της ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίνει γρήγορα 
τη συγκατάθεσή του, με την προϋπόθεση 
ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
δεσμεύονται ότι θα λάβουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 333 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
απόφαση που να ορίζει ότι θα ενεργήσουν 
με βάση τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Or. en
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Τροπολογία 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 
εφόσον τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος 
στη συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε 
ένα κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκαταστημένο 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
ενεργώντας εξ ονόματος συμβαλλομένου 
στη συναλλαγή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών 
τοις μετρητοίς σε νομίσματα, εφόσον 
τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος στη 
συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε ένα 
κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκαταστημένο 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
ενεργώντας εξ ονόματος συμβαλλομένου 
στη συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 32
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 
εφόσον τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος 
στη συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε 
ένα κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκαταστημένο 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
ενεργώντας εξ ονόματος συμβαλλομένου 
στη συναλλαγή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
πληρούν μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
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α) τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος στη 
συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε ένα 
κράτος μέλος και ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα εγκαταστημένο στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στη συναλλαγή, ενεργώντας για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου 
προσώπου ή ενεργώντας εξ ονόματος 
συμβαλλομένου στη συναλλαγή.
β) το μέσο που αποτελεί αντικείμενο της 
συναλλαγής έχει εκδοθεί από οντότητα 
εγκατεστημένη στην Ένωση.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, η πρόταση θα καλύπτει επίσης την αρχή της έκδοσης τίτλων, κι 
έτσι θα περιοριστεί η ενδεχόμενη απώλεια οικονομικής δραστηριότητας και δεν θα τεθούν τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε δυσμενή θέση έναντι εκείνων του εξωτερικού όσον 
αφορά τη διαπραγμάτευση μέσων που έχουν εκδοθεί στην Ένωση.

Τροπολογία 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Στις συναλλαγές που ακυρώνονται 
επιβάλλεται φόρος 0,1%, αν, κατά μέσο 
όρο ανά ημέρα διαπραγμάτευσης, ο 
αριθμός των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που ακυρώνονται υπερβαίνει 
το δεκαπενταπλάσιο του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που 
εκτελέστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 34
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες 
των κρατών μελών.

(δ) συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες 
των κρατών μελών ή με δημόσιους φορείς, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές..

Or. en

Τροπολογία 35
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες 
των κρατών μελών.

(δ) συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες 
των κρατών μελών, και με τις 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες αρχές.

Or. lt

Τροπολογία 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε 
σχέση με συνταξιοδοτικό ταμείο ή ίδρυμα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών όπως ορίζεται το στοιχείο α) 
του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 37
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι 
οποίες θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τον καθορισμό του κατά 
πόσον οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο 7 
στοιχείο ι) αποτελούν σημαντικό μέρος 
της συνολικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εa) είναι συμβαλλόμενο μέρος σε 
χρηματοπιστωτική συναλλαγή επί 
χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει 
εκδοθεί στην επικράτεια κράτους μέλους 
ή της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
Αρχή της έκδοσης

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, το χρηματοπιστωτικό μέσο 
θεωρείται ότι έχει εκδοθεί στην 
επικράτεια κράτους μέλους ή της 
Ένωσης αν έχει εκδοθεί από νομική 
οντότητα καταχωρημένη σε κράτος 
μέλος.
2. Στην περίπτωση σύμβασης 
παραγώγων, η προϋπόθεση της έκδοσης 
εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους ή 
της Ένωσης ικανοποιείται αν το μέσο 
αναφοράς ή το υποκείμενο μέσο έχει 
εκδοθεί από νομική οντότητα 
καταχωρημένη σε κράτος μέλος.
3. Στην περίπτωση των δομημένων 
μέσων, ο όρος της έκδοσης εντός του 
εδάφους ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης πληρούται εάν το δομημένο μέσο 
έχει ως βάση ή κάλυμμα ένα σημαντικό 
μέρος στοιχείων ενεργητικού ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
παραγώγων που αναφέρονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από νομική οντότητα 
καταχωρημένη σε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 β
Αρχή της κυριότητας
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1. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για 
την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ δεν 
θεωρείται νομικά εκτελεστή και δεν 
συνεπάγεται μεταβίβαση του νόμιμου 
τίτλου του υποκείμενου μέσου.
2. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή της 
παραγράφου 1 δεν είναι επιλέξιμη για 
κεντρική εκκαθάριση βάσει των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών [EMIR], 
ούτε είναι επιλέξιμη για την κάλυψη των 
απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... σχετικά με τις 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα 
πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων [CRD IV].
3. Στην περίπτωση των συστημάτων 
αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών 
πληρωμών με ή χωρίς συμμετοχή 
μεσαζόντων διακανονισμού πληρωμών, 
οι αρμόδιες για τα δημόσια έσοδα αρχές 
του σχετικού κράτους μέλους μπορούν να 
εφαρμόσουν σύστημα αυτόματης 
ηλεκτρονικής είσπραξης του ΦΧΣ και 
βεβαιώσεων μεταβίβασης του νόμιμου 
τίτλου.

Or. en

Τροπολογία 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 2 

Στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 2 



PE483.683v01-00 20/28 AM\893502EL.doc

EL

παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ) και, 
όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων, 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1 
στοιχεία α) και β), φορολογητέα βάση του 
ΦΧΣ είναι το ονομαστικό ποσό της 
σύμβασης παραγώγων κατά τη στιγμή της 
χρηματοπιστωτικής συναλλαγής.

παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ) και, 
όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων, 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1 
στοιχεία α) και β), η φορολογητέα βάση 
του ΦΧΣ θα υπολογίζεται με βάση 
ανάλυση κινδύνου της σύμβασης. Η 
φορολογική βάση εποπτεύεται σε διαρκή 
βάση, η δε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
καλείται σε διαβούλευση για την ετήσια 
αναπροσαρμογή της φορολογικής βάσης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το 
φορολογικό βάρος για τις συμβάσεις 
παραγώγων θα είναι τουλάχιστον εξίσου 
υψηλό με εκείνο των άμεσων επενδύσεων 
στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 42
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω συντελεστές δεν είναι 
κατώτεροι του:

Οι εν λόγω συντελεστές δεν είναι 
κατώτεροι του 0,1%.

Or. it

Τροπολογία 43
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) 0,1% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 44
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 0,1% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

α) 0,5% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα παραδείγματα εφαρμογής παρόμοιων μέτρων, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
δείχνουν ότι είναι δυνατή η επιτυχία του φόρου με την επιβολή συντελεστών υψηλότερων από 
εκείνους που προτείνει η Επιτροπή, και μάλιστα με μεγαλύτερα έσοδα.

Τροπολογία 45
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 0,01% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 0,01% όσον αφορά τις (β) 0,1% όσον αφορά τις 
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χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 47
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 0,01% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

β) 0,05% όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα παραδείγματα εφαρμογής παρόμοιων μέτρων, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
δείχνουν ότι είναι δυνατή η επιτυχία του φόρου με την επιβολή συντελεστών υψηλότερων από 
εκείνους που προτείνει η Επιτροπή, και μάλιστα με μεγαλύτερα έσοδα.

Τροπολογία 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον ίδιο 
συντελεστή σε όλες τις χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές οι οποίες υπάγονται στην ίδια 
κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β).

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον ίδιο 
συντελεστή σε όλες τις χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 49
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε μια 
συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
προσώπων πλην των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, καθίσταται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή 
του φόρου που οφείλεται από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λόγω της 
συγκεκριμένης συναλλαγής, στην 
περίπτωση που το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν κατέβαλε 
τον οφειλόμενο από αυτό φόρο εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 4.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε μια 
συναλλαγή, εξαιρουμένων άλλων 
προσώπων πλην των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, καθίσταται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον υπόχρεο για την καταβολή 
του φόρου που οφείλεται από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λόγω της 
συγκεκριμένης συναλλαγής, στην 
περίπτωση που το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν κατέβαλε 
τον οφειλόμενο από αυτό φόρο εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 4.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η πρόταση έχει ως αρχή την εξαίρεση των ιδιωτών και των μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
από την καταβολή και τα αποτελέσματα του φόρου.  Με βάση την ίδια αρχή, δεν θα πρέπει να 
φέρουν ευθύνη για την καταβολή του φόρου σε περιπτώσεις αθέτησης εκ μέρους του άλλου 
συναλλασσόμενου μέρους.

Τροπολογία 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για 
την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ δεν 
θεωρείται νομικά εκτελεστή και δεν 
συνεπάγεται μεταβίβαση του νόμιμου 
τίτλου του υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού.
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Or. en

Τροπολογία 51
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο 
πλαίσιο συναλλαγής έχει νομική ισχύ μόνο 
εφόσον έχει καταβληθεί ο αντίστοιχος 
φόρος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αυξάνει το κόστος της μη καταβολής του φόρου αυτού. Οι επενδυτές 
που δεν καταβάλλουν τον φόρο δεν έχουν νομικό δικαίωμα στα μέσα που διαπραγματεύονται.

Τροπολογία 52
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 13, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Ενισχυμένη συνεργασία

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών 
της ΕΕ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν τον ΦΧΣ 
πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή 
του υποβάλλοντας επίσημη αίτηση για 
ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 329 της ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει γρήγορα τη 
συγκατάθεσή του, με την προϋπόθεση ότι 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
δεσμεύονται ότι θα λάβουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 333 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
απόφαση που να ορίζει ότι θα ενεργήσουν 
με βάση τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 54
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης διαγράφεται
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 εξουσιοδότηση ανατίθεται 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18.
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3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 εξουσιοδότηση δύναται να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
η οποία προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί 
ήδη σε ισχύ.
4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Συμβούλιο.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 2 και του άρθρου 11 
παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν 
δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών 
από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης 
πράξης στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη 
λήξη της ως άνω προθεσμίας, το 
Συμβούλιο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι 
δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

διαγράφεται
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από την 
Επιτροπή ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ 
αυτών ή για την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 56
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για 
την τροποποίησή της.

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για 
την τροποποίησή της.

Στην έκθεση αυτή λαμβάνεται υπόψη η 
δυνατότητα να τροποποιηθεί η παρούσα 
οδηγία σε κανονισμό ως ένα ενιαίο 
όργανο ΦΧΣ.

Or. it

Τροπολογία 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για 

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για την 
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την τροποποίησή της. τροποποίησή της.

Or. en

Τροπολογία 58
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για 
την τροποποίησή της.

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Or. lt


