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Muudatusettepanek 12
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust 
sektorit tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov vähendada 
ülemaailmse finantsalase lobitöö 
ülemäärast mõju ning tagada, et
finantssektor annab oma panuse kriisi 
kulude katmisse, mille põhjustas peamiselt 
sektori enda vastutustundetu käitumine, et 
tasakaalustataks finantseerimisasutuste 
tegelemist liiga riskantsete tegevustega, et 
täiendataks reguleerivaid meetmed, mille 
eesmärk on hoida ära tulevased kriisid, 
ning et liikmesriikide eelarvete kaudu 
loodaks täiendavat tulu konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor, millest kriis põhiliselt alguse 
sai, annaks oma panuse kulude katmisse ja 
et võrreldes teiste sektoritega maksustataks 
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tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete
poliitikavaldkondade jaoks.

kõnealust sektorit tulevikus õiglaselt, et 
piirataks finantseerimisasutuste stiimuleid 
tegeleda liiga riskantsete tegevustega, et 
täiendataks reguleerivaid meetmed, mille 
eesmärk on hoida ära tulevased kriisid, 
ning loodaks täiendavat tulu üldeelarve, 
eelkõige konkreetsete poliitikameetmete
jaoks, et leevendada finantskriisi 
negatiivset mõju reaalmajandusele.

Or. de

Muudatusettepanek 14
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve jaoks 
eesmärgiga aidata kehtivaid eelarveid 
konsolideerida või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks
majanduskasvu eesmärgil.

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantstehingute maksust saadav 
tulu peaks aitama tagada ülemaailmseid 
avalikke hüvesid, milleks on näiteks 
arengukoostöö ja võitlus 
kliimamuutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 16
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vaatamata sellele, et ülemaailmsel 
tasandil toimunud arutelude tulemusel 
kokkuleppele ei jõutud, peab liit asuma 
selles valdkonnas juhirolli. Selle 
tasakaalustatud ja hästi toimiva maksuga 
saab EL anda eeskuju ning olla 
teerajajaks, keda rahvusvahelised 
partnerid saavad hiljem järgida.

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantstehingute maksu 
kehtestamine Euroopa Liidus peaks 
tugevdama liidu rahvusvahelisi 
jõupingutusi, et soodustada analoogsete 
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vahendite vastuvõtmist ülemaailmsel 
tasandil.

Or. it

Muudatusettepanek 18
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et vältida turumoonutusi 
tulenevalt liikmesriikides ühepoolselt 
võetavatest meetmetest ja arvestades 
enamiku asjakohaste finantstehingute väga 
suurt mobiilsust ning vajadust tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine, on 
liikmesriikides kehtestatava 
finantstehingute maksu põhielemendid vaja 
ühtlustada liidu tasandil. Seejuures tuleks 
vältida maksuarbitraaži võimalusi ELis ja 
investeeringute jaotumise moonutusi liidu 
finantsturgudel ning ka topeltmaksustamist 
või maksustamata jätmist.

(2) Selleks et vältida turumoonutusi 
tulenevalt liikmesriikides ühepoolselt
võetavatest meetmetest ja arvestades 
enamiku asjakohaste finantstehingute väga 
suurt mobiilsust ning vajadust tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine, suurem 
solidaarsus ja õiglus, samuti selleks, et 
vältida konkurentsimoonutusi, on 
liikmesriikides kehtestatava 
finantstehingute maksu põhielemendid vaja 
ühtlustada liidu tasandil. Seejuures tuleks 
vältida maksuarbitraaži võimalusi ELis ja 
investeeringute jaotumise moonutusi liidu 
finantsturgudel ning ka topeltmaksustamist 
või maksustamata jätmist.

Or. lt

Muudatusettepanek 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Finantstehingute maksu kontekstis 
tuleb kahjude hüvitamise põhimõtte all 
mõista finantssektori poolt kriisi ajal 
põhjustatud kahju osalist hüvitamist.
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Or. es

Muudatusettepanek 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Finantstehingute maksu 
põhiotstarve peab olema piirata 
spekulatiivseid liikumisi võrreldes tootva 
majanduse rahaliikumistega.

Or. es

Muudatusettepanek 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Finantstehingute maks peab järgima 
järgmisi põhimõtteid:
vääringustamise põhimõte – maksuga 
maksustatakse kõik eurodes või mis tahes 
liidu riigi vääringus vääringustatud 
instrumendid;
kauplemise põhimõte – maksustatakse 
finantstehingud, mis tulenevad mis tahes 
varast, millega saab liidu turul kaubelda, 
ja
vahendamise põhimõte – maksustatakse 
kõik finantstehingud, mille raames 
tegutseb vahendajana liidu resident.

Or. es
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Muudatusettepanek 22
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et siseturg nõuetekohaselt 
toimiks, tuleks finantstehingute maksu 
kohaldada paljude erinevate 
finantsinstrumentide suhtes, sh nii 
organiseeritud turgudel kui ka 
börsiväliselt kaubeldavate struktureeritud 
toodete suhtes ja ka kõigi tuletislepingute 
sõlmimise ja muutmise suhtes. Samal 
põhjusel on maksustatavate 
finantseerimisasutuste mõiste lai.

(3) Selleks et siseturg nõuetekohaselt 
toimiks ning pidades silmas asjaolu, et 
suur osa finantstehingute maksust 
saadavast tulust pärineks 
Ühendkuningriigist, tuleks 
finantstehingute maksu kohaldada liidu 
kõikide finantskeskuste suhtes. Vastasel 
juhul on karta, et see ei too kaasa 
loodetud reguleerivat mõju ning siseturul
tekivad kahjulikud 
konkurentsimoonutused. Paljude erinevate 
finantsinstrumentide puhul tuleks toimida 
erinevalt: eriti suure riskiga 
finantstooteid, näiteks 
tuletisinstrumendid, tuleb käsitleda teisiti 
ehk siis maksustada kõrgemalt kui 
pensionifonde ja teisi pikaajalise 
varakogumise vorme.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et maksustatavat väärtust oleks 
võimalik võimalikult lihtsalt kindlaks 
määrata ja selleks et piirata ettevõtjate ja 
maksuhaldurite kulusid (muudel juhtudel 
kui tuletislepingutega seotud 
finantstehingud), tuleks tavaliselt osutada 
tehingu tasule. Kui tasu ei võeta või võetav 
tasu on turuhinnast väiksem, tuleks 
viimasele osutada kui tehingu väärtuse 

(10) Selleks et maksustatavat väärtust oleks 
võimalik võimalikult lihtsalt kindlaks 
määrata ja selleks et piirata ettevõtjate ja 
maksuhaldurite kulusid (muudel juhtudel 
kui tuletislepingutega seotud 
finantstehingud), tuleks tavaliselt osutada 
tehingu tasule. Kui tasu ei võeta või võetav 
tasu on turuhinnast väiksem, tuleks 
viimasele osutada kui tehingu väärtuse 
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õiglasele kajastamisele. Arvutamise 
hõlbustamiseks tuletislepingute 
ostmise/müümise, võõrandamise, 
sõlmimise või muutmise korral tuleks 
kasutada eeldatavat väärtust.

õiglasele kajastamisele. Tuletislepingute 
puhul tuleks maksustatav väärtus 
arvutada lepingu riskipõhise analüüsi 
alusel. Maksubaasi tuleks pidevalt jälgida 
ja Euroopa Keskpangalt tuleks 
maksubaasi iga-aastasel kohandamisel 
nõu küsida, et tagada tuletislepingute 
vähemalt sama suur maksukoormus nagu 
alusvarasse tehtava otseinvesteeringu 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Võrdse kohtlemise huvides tuleks iga 
tehingukategooria (ühelt poolt muude 
finantsinstrumentide kui 
tuletisinstrumentidega kauplemine ning 
teiselt poolt tuletislepingute 
ostmine/müümine, võõrandamine, 
sõlmimine ja muutmine) suhtes kohaldada 
ühtset maksumäära.

(11) Ülemäära suure riskiga 
finantstehingute vähendamise ja seega 
tulevaste kriiside ennetamise huvides
tuleks eriti suure riskiga finantstoodete 
suhtes kohaldada suuremat maksumäära
kui vähem spekulatiivsetele toodetele.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Finantstehingute maksu tuleks 
kohaldada residentsuse põhimõttel, 
arvestades finantstehingute suurt 
mobiilsust ja selleks et vähendada maksude 

(13) Finantstehingute maksu tuleks 
kohaldada residentsuse põhimõttel, 
täiendades seda emiteerimise ja 
omandiõiguse põhimõtetega, arvestades 
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vältimise ohtu. finantstehingute suurt mobiilsust ja selleks 
et vähendada maksude vältimise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Minimaalsed maksumäärad tuleks 
kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
ühtlustamine. Samas peavad määrad olema 
piisavalt madalad, et minimeerida turu 
ümberpaigutumise ohtu.

(14) Minimaalsed maksumäärad tuleks 
kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
ühtlustamine, nii et finantssektor annaks 
asjakohase panuse majanduskriisi kulude 
katmisse, tugevdades sel viisil 
liikmesriikide reaalmajandust. Samas 
peavad määrad olema ühtse ülemaailmse 
finantstehingute maksu korra
rakendamiseni piisavalt madalad, et 
minimeerida turu ümberpaigutumise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et oleks võimalik vastu võtta 
üksikasjalikumad eeskirjad, mille alusel 
tehakse kindlaks, kas teatud 
finantstegevus moodustab olulise osa 
ettevõtja tegevusest (et ettevõtet saaks 
käsitada finantseerimisasutusena 
käesoleva direktiivi eesmärgil), ning et 
saaks vastu võtta maksudest 
kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist 

välja jäetud
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ja kuritarvitamist käsitlevad 
üksikasjalikumad eeskirjad, tuleks 
komisjonile delegeerida volitus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 
eesmärgiga määrata kindlaks 
sellekohased vajalikud meetmed. Eriti 
tähtis on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
nõupidamisi, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide õigeaegse ja asjakohase 
edastamise nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Finantstehingute maksu tulu tuleks 
käsitada liidu eelarvesse laekuvate 
omavahenditena, mida kasutatakse liidu 
strateegiliste eesmärkide elluviimisel.

Or. it

Muudatusettepanek 29
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Meetme kohaldamisest saadavat 
tulu käsitletakse maksutulu 
kasutusotstarbest eraldi, mistõttu tuleb 
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otstarvet arutada teises kontekstis, 
konkreetselt ettepanekus mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta aastateks 
2014-2020.

Or. pt

Muudatusettepanek 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Juhul kui ELi 27 liikmesriiki ei 
jõua 1. septembriks 2012 kokkuleppele, 
peaksid finantstehingute maksu 
rakendada soovivad liikmesriigid liikuma 
edasi, taotledes ametlikult kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 329 tõhustatud koostöö 
alustamist. Euroopa Parlament peaks 
andma kiiresti oma nõusoleku, tingimusel 
et kõnealused liikmesriigid kohustuvad 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 333 lõikele 2 vastu võtma 
otsuse, et nad tegutsevad seadusandliku 
tavamenetluse raames.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute suhtes tingimusel, et 
vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute, sealhulgas valuuta 
hetketuru tehingute suhtes tingimusel, et 
vähemalt üks tehingu osapool asub 
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asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 32
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute suhtes tingimusel, et
vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute suhtes, mis vastavad 
mõnele järgmistest tingimustest:

a) vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel;

b) või tehingu sihtinstrumendi on 
emiteerinud liidus asutatud asutus.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga hõlmab ettepanek ka väärtpaberiemissiooni põhimõtet, mis 
vähendab majandustegevuse võimalikku maksust kõrvalehoidumist ja väldib, et Euroopa 
finantseerimisasutused seatakse liidus emiteeritud instrumentide vahetamisel ebasoodsamasse 
olukorda võrreldes liiduväliste asutustega.
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Muudatusettepanek 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tühistatud finantstehingute suhtes 
kohaldatakse 0,1 % suurust maksu, kui 
tühistatud finantstehingute keskmine arv 
kauplemispäeva kohta ületab sooritatud 
finantstehingute arvu 15 korda.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tehingud liikmesriikide keskpankadega. (d) tehingud liikmesriikide keskpankadega 
või avaliku sektori asutuste, piirkondlike 
või kohalike asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tehingud liikmesriikide keskpankadega. (d) tehingud liikmesriikide keskpankadega, 
piirkondlike, kohalike või muude 
asutustega.

Or. lt
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Muudatusettepanek 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) finantstehingud, mis on seotud 
pensionifondi või direktiivi 2003/41/EÜ 
artikli 6 punktis a määratletud 
tööandjapensioni kogumisasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 13 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, 
mille alusel tehakse kindlaks, kas lõike 1 
punkti 7 alapunktis j osutatud tegevused 
moodustavad olulise osa ettevõtja üldisest 
tegevusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ta on liikmesriigi või liidu 
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territooriumil emiteeritud 
finantsinstrumendiga seotud 
finantstehingu osapool.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Emiteerimise põhimõte

1. Käesoleva direktiivi tähenduses on 
finantsinstrument emiteeritud liikmesriigi 
või liidu territooriumil, kui selle on 
emiteerinud liikmesriigis registreeritud 
juriidiline üksus.
2. Tuletislepingu puhul on liikmesriigi või 
liidu territooriumil emiteerimise tingimus 
täidetud, kui viite- või alusinstrumendi on 
emiteerinud liikmesriigis registreeritud 
juriidiline isik.
3. Struktureeritud instrumendi puhul on 
liikmesriigi või liidu territooriumil 
emiteerimise tingimus täidetud, kui 
struktureeritud instrument põhineb või 
seda toetab oluline hulk varasid või 
finantsinstrumente ja tuletisinstrumente, 
mis viitavad finantsinstrumentidele, mida 
emiteerib liikmesriigis registreeritud 
juriidiline üksus.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Omandiõiguse põhimõte

1. Finantstehingut, mille puhul ei ole 
finantstehingute maksu määratud, 
käsitatakse õiguslikult jõustamatuna ja 
see ei too kaasa aluseks oleva instrumendi 
omandiõiguse üleandmist.
2. Lõike 1 alusel toimuv finantstehing ei 
ole kõlbulik kesksele kliiringule Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) 
nr …/2012 (börsiväliste 
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte 
ja kauplemisteabehoidlate kohta) 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
sätete alusel ega ole kõlbulik täitma 
kapitali adekvaatsuse nõudeid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) 
nr …/2012 (krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta) 
alusel [kapitalinõuete neljas direktiiv].
3. Automaatsete elektrooniliste 
makseskeemide korral arveldusagentide 
osalusel või ilma nendeta võivad 
liikmesriigi maksuasutused luua 
automaatse elektroonilise maksukogumise 
ja omandiõiguste üleandmise tõendite 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 1 punkti 1 alapunktis c 
osutatud finantstehingute puhul ning artikli 
2 lõike 1 punkti 1 alapunktides a ja b 
osutatud tuletislepingute puhul on
finantstehingute maksuga maksustatav 
väärtus tuletislepingu eeldatav väärtus 
finantstehingu tegemise ajal.

Artikli 2 lõike 1 punkti 1 alapunktis c 
osutatud finantstehingute puhul ning artikli 
2 lõike 1 punkti 1 alapunktides a ja b 
osutatud tuletislepingute puhul arvutatakse
maksustatav väärtus lepingu riskipõhise 
analüüsi alusel. Maksubaasi jälgitakse 
pidevalt ja Euroopa Keskpangalt 
küsitakse maksubaasi iga-aastasel 
kohandamisel nõu, et tagada 
tuletislepingute vähemalt sama suur 
maksukoormus nagu alusvarasse tehtava 
otseinvesteeringu puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused määrad ei ole madalamad kui: Kõnealused määrad ei ole madalamad kui
0,1 %.

Or. it

Muudatusettepanek 43
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 0,1 % artiklis 5 nimetatud 
finantstehingute puhul;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 44
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 0,1 % artiklis 5 nimetatud 
finantstehingute puhul;

(a) 0,5 % artiklis 5 nimetatud 
finantstehingute puhul;

Or. pt

Selgitus

Samasuguste meetmete kohaldamise näited, kaasa arvatud Ühendkuningriigis, tõendavad, et 
on võimalik rakendada suuremat protsendimäära kui komisjon on välja pakkunud ja 
saavutada hästi toimiv maks. Peale selle on maksutulud suuremad.

Muudatusettepanek 45
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 0,01 % artiklis 6 nimetatud 
finantstehingute puhul;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 0,01 % artiklis 6 nimetatud 
finantstehingute puhul;

(b) 0,1 % artiklis 6 nimetatud 
finantstehingute puhul;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 0,01 % artiklis 6 nimetatud 
finantstehingute puhul;

b) 0,05 % artiklis 6 nimetatud 
finantstehingute puhul;

Or. pt

Selgitus

Samasuguste meetmete kohaldamise näited, kaasa arvatud Ühendkuningriigis, tõendavad, et 
on võimalik rakendada suuremat protsendimäära kui komisjon on välja pakkunud ja 
saavutada hästi toimiv maks. Peale selle on maksutulud suuremad.

Muudatusettepanek 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kohaldavad ühesugust 
määra kõigi selliste finantstehingute suhtes, 
mis kuuluvad lõike 2 punktide a ja b 
kohaselt samasse kategooriasse.

3. Liikmesriigid kohaldavad ühesugust 
määra kõigi finantstehingute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 49
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tehingu iga osapool tehakse solidaarselt 
vastutavaks finantseerimisasutuse poolt 
asjaomaselt makselt tasumisele kuuluva 
maksu maksmise eest, kui 
finantseerimisasutus ei ole tasumisele 
kuuluvat maksu maksnud artikli 10 lõikes 
4 sätestatud ajavahemiku jooksul.

3. Tehingu iga osapool, välja arvatud 
isikud, kes ei ole finantseerimisasutused,
tehakse solidaarselt vastutavaks 
finantseerimisasutuse poolt asjaomaselt 
makselt tasumisele kuuluva maksu 
maksmise eest, kui finantseerimisasutus ei 
ole tasumisele kuuluvat maksu maksnud 
artikli 10 lõikes 4 sätestatud ajavahemiku 
jooksul.

Or. pt

Selgitus

Ettepaneku põhimõte on vabastada maksu tasumisest ja maksu tagajärgedest üksikisikud ja 
muud kui finantseerimisasutused. Samal põhimõttel ei pea nad vastutama maksu tasumise eest 
juhul, kui tehingu teine osapool rikub eeskirju.

Muudatusettepanek 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Finantstehingut, mille puhul ei ole 
finantstehingute maksu määratud, 
käsitatakse õiguslikult jõustamatuna ja 
see ei too kaasa aluseks oleva instrumendi 
omandiõiguse üleandmist.

Or. en

Muudatusettepanek 51
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Finantsinstrumendiga seotud õiguste 
üleminek tehingu tagajärjel jõustub 
seaduslikult ainult juhul, kui vastav maks 
on tasutud.

Or. pt

Selgitus

See muudatusettepanek suurendab kõnealusest maksust kõrvalehoidumise hinda. Investorid, 
kes maksu ei tasu, jäävad seadusliku õiguseta tehingus vahetatud instrumentidele.

Muudatusettepanek 52
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kooskõlas artikliga 13 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
määratakse kindlaks meetmed, mis 
liikmesriigid võtavad lõike 1 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Tõhustatud koostöö

Juhul kui ELi 27 liikmesriiki ei jõua 
1. septembriks 2012 kokkuleppele, 
liiguvad finantstehingute maksu 
rakendada soovivad liikmesriigid edasi, 
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taotledes ametlikult kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 329 
tõhustatud koostöö alustamist. Euroopa 
Parlament annab kiiresti oma nõusoleku, 
tingimusel et kõnealused liikmesriigid 
kohustuvad vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 333 lõikele 2 
vastu võtma otsuse, et nad tegutsevad 
seadusandliku tavamenetluse raames.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud volituste rakendamine välja jäetud
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 2 lõikes 2 ja artikli 11 lõikes 2 
osutatud volitused antakse 
kindlaksmääramata ajaks alates artiklis 
18 osutatud kuupäevast.
3. Nõukogu võib artikli 2 lõikes 2 ja artikli 
11 lõikes 2 osutatud delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.
5. Artikli 2 lõike 2 ja artikli 11 lõike 2 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes siis, kui nõukogu 
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ei ole kahe kuu jooksul alates talle sellest 
õigusaktist teatamise kuupäevast esitanud 
vastuväiteid või kui nõukogu on enne 
kõnealuse ajavahemiku lõppu teatanud 
komisjonile, et ta ei esita vastuväiteid. 
Nõukogu initsiatiivil saab seda 
ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi teavitamine välja jäetud
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväidetest või volituste delegeerimise 
tagasivõtmisest nõukogu poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse 
korral ettepaneku selle muutmiseks.

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse 
korral ettepaneku selle muutmiseks.

Selles aruandes võetakse arvesse 
võimalust muuta käesolev direktiiv 
määruseks, et finantstehingute maksu 
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kohta kehtiks üks ühtne õigusakt.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse 
korral ettepaneku selle muutmiseks.

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta ja vajaduse korral 
ettepaneku selle muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse 
korral ettepaneku selle muutmiseks.

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta ja vajaduse korral 
ettepaneku selle muutmiseks.

Or. lt


