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Tarkistus 12
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan
kriisin kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala vähentämään 
globaalien taloudellisten 
painostusryhmien liiallista vaikutusta ja 
halu valvoa, että rahoitusala osallistuu
kriisin kustannusten kattamiseen, koska se 
aiheutti sen pääosin itse vastuuttomalla 
toiminnallaan; lisäksi halutaan 
tasapainottaa finanssilaitosten ottamia 
riskejä, täydentää tulevien kriisien 
välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
erityisiin toimenpidetarkoituksiin
kansallisten talousarvioiden kautta.

Or. en

Tarkistus 13
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada kriisistä suurelta osin 
vastuussa oleva finanssiala osallistumaan 
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finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

kriisin kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen ja etenkin suunnitella 
erityisiä konkreettisia poliittisia toimia 
finanssikriisin kielteisten vaikutusten 
lieventämiseksi reaalitaloudessa.

Or. de

Tarkistus 14
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen, jotta voidaan 
myötävaikuttaa julkisen talouden 
meneillään olevaan vakauttamiseen, tai 
erityisiin toimenpidetarkoituksiin
talouskasvun hyväksi.

Or. pt
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Tarkistus 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioverosta saatavien 
tulojen olisi myötävaikutettava globaalien 
julkishyödykkeiden, kuten kehitysavun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan, 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 16
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vaikka maailmanlaajuisesti käyty 
keskustelu ei johtanut sopimukseen, 
unionin olisi otettava alalla johtoasema. 
Unioni voisi tällä tavoin antaa esimerkin 
tasapuolisesta ja tehokkaasta verosta ja 
avata kansainvälisille kumppaneille 
mahdollisuuksia seurata sen jalanjäljissä.

Or. pt

Tarkistus 17
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioveron 
käyttöönoton Euroopan tasolla olisi 
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vahvistettava unionin kansainvälistä 
sitoutumista vastaavien välineiden 
käyttöönottamiseksi maailmanlaajuisesti.

Or. it

Tarkistus 18
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta voidaan estää vääristymät, joita 
aiheutuu jäsenvaltioiden yksipuolisesti 
toteuttamista toimenpiteistä ottaen 
huomioon, että asianomaisista 
finanssitransaktioista valtaosa on sellaisia, 
joiden liikkuvuus on erittäin suuri, ja 
varmistaa sitä kautta sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, on tärkeää, että 
jäsenvaltioissa kannettavan 
finanssitransaktioveron perusominaisuudet 
yhdenmukaistetaan unionin tasolla.
Samalla olisi pyrittävä välttämään 
kannustimet verokeinotteluun unionissa ja 
unionin finanssimarkkinoiden väliset 
vääristymät sekä mahdollisuudet 
kaksinkertaiseen verotukseen tai 
verottamatta jättämiseen.

(2) Jotta voidaan estää vääristymät, joita 
aiheutuu jäsenvaltioiden yksipuolisesti 
toteuttamista toimenpiteistä ottaen 
huomioon, että asianomaisista 
finanssitransaktioista valtaosa on sellaisia, 
joiden liikkuvuus on erittäin suuri, ja 
varmistaa sitä kautta sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja laajempi 
yhteisvastuullisuus ja oikeudenmukaisuus 
sekä välttää kilpailun vääristyminen, on 
tärkeää, että jäsenvaltioissa kannettavan 
finanssitransaktioveron perusominaisuudet 
yhdenmukaistetaan unionin tasolla.
Samalla olisi pyrittävä välttämään 
kannustimet verokeinotteluun unionissa ja 
unionin finanssimarkkinoiden väliset 
vääristymät sekä mahdollisuudet 
kaksinkertaiseen verotukseen tai 
verottamatta jättämiseen.

Or. lt

Tarkistus 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Finanssitransaktioveron yhteydessä 
"korvaamisperiaatteen" on tarkoitettava 
finanssialan kriisin aikana aiheuttaman 
vahingon osittaista korvaamista.

Or. es

Tarkistus 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Finanssitransaktioveron 
päätavoitteena on oltava keinottelun 
ehkäiseminen tuottavaan talouteen 
verrattuna.

Or. es

Tarkistus 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Finanssitransaktioverossa on 
otettava huomioon seuraavat periaatteet:
– valuuttaperiaate: veroa sovelletaan 
kaikkiin euromääräisiin ja unionin 
jäsenvaltion valuuttamääräisiin 
välineisiin;
– siirtämisperiaate: veroa sovelletaan 
kaikkiin unionin markkinoilla 
siirrettäväksi hyväksyttyjä omaisuuseriä 
koskeviin 
johdannaisfinanssitransaktioihin ja
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– välitysperiaate: veroa sovelletaan 
kaikkiin finanssitransaktioihin, joissa on 
osapuolena unionin kansalainen.

Or. es

Tarkistus 22
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta sisämarkkinat toimisivat 
asianmukaisesti, finanssitransaktioveroa 
olisi sovellettava kauppaan, jota käydään 
laajalla valikoimalla rahoitusvälineitä, 
mukaan lukien strukturoidut tuotteet, 
sekä jäsennellyillä markkinoilla että 
pörssin ulkopuolella ja myös kaikkien 
johdannaissopimusten tekemiseen ja 
muuttamiseen. Samasta syystä 
finanssitransaktioveroa olisi sovellettava 
laajasti määritettyyn joukkoon 
finanssilaitoksia.

(3) Jotta sisämarkkinat toimisivat 
asianmukaisesti ja ottaen huomioon, että 
suuri osa finanssitransaktioverotuloista 
tulisi Yhdistyneestä kuningaskunnasta,
finanssitransaktioveroa olisi sovellettava
kaikkiin unionin finanssikeskuksiin, 
koska muussa tapauksessa voisi käydä 
niin, ettei sillä ole toivottua 
sääntelyvaikutusta ja että se aiheuttaisi 
vahingollista kilpailun vääristymistä 
sisämarkkinoilla. Rahoitusvälineiden 
laajan valikoiman vuoksi olisi 
noudatettava eriytettyä lähestymistapaa: 
erityisen riskialttiita tuotteita, kuten 
johdannaisia, olisi kohdeltava eri tavalla 
ja niille olisi asetettava korkeampi vero 
kuin eläkerahastoille ja muille pitkän 
aikavälin omaisuuserille.

Or. de

Tarkistus 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta veron peruste voitaisiin määrittää (10) Jotta veron peruste voitaisiin määrittää 
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mahdollisimman helposti yrityksille ja 
verohallinnolle aiheutuvien kustannusten 
rajoittamiseksi, muissa kuin 
johdannaissopimuksiin liittyvissä 
finanssitransaktioissa olisi viitattava 
yleensä transaktion yhteydessä 
myönnettyyn vastikkeeseen. Jos vastiketta 
ei myönnetä tai vastike myönnetään 
markkinahintaa alhaisempana, 
markkinahinnan olisi katsottava ilmentävän 
oikeassa suhteessa transaktion arvoa. 
Samoin laskennan helpottamiseen 
liittyvistä syistä olisi käytettävä 
nimellismäärää, jos 
johdannaissopimuksia ostetaan/myydään, 
siirretään, tehdään tai muutetaan.

mahdollisimman helposti yrityksille ja 
verohallinnolle aiheutuvien kustannusten 
rajoittamiseksi, muissa kuin 
johdannaissopimuksiin liittyvissä 
finanssitransaktioissa olisi viitattava 
yleensä transaktion yhteydessä 
myönnettyyn vastikkeeseen. Jos vastiketta 
ei myönnetä tai vastike myönnetään 
markkinahintaa alhaisempana, 
markkinahinnan olisi katsottava ilmentävän 
oikeassa suhteessa transaktion arvoa. Mitä 
tulee johdannaissopimuksiin, verotettava 
määrä olisi laskettava sopimuksen 
riskianalyysin mukaan. Veroperustetta 
olisi valvottava jatkuvasti ja Euroopan 
keskuspankkia olisi kuultava 
veroperusteen vuosittaisesta 
mukautuksesta, jotta voidaan taata, että 
johdannaissopimusten verotaakka olisi 
vähintään yhtä suuri kuin kohde-
etuuksiin tehdyn suoran investoinnin.

Or. en

Tarkistus 24
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi kuhunkin 
transaktioryhmään, toisin sanoen muilla 
rahoitusvälineillä kuin johdannaisilla 
käytävään kauppaan ja 
johdannaissopimusten ostoon/myyntiin, 
tekemiseen ja muuttamiseen, olisi 
sovellettava samaa verokantaa.

(11) Jotta voidaan vähentää liian suuria 
riskejä sisältäviä finanssitoimia ja tulevia 
kriisejä, on tärkeää, että kaikkein 
riskialttiimpia rahoitustuotteita verotetaan 
enemmän kuin vähemmän keinotteluun 
perustuvia tuotteita.

Or. de
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Tarkistus 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska finanssitransaktiot ovat erittäin 
liikkuvaisia ja jotta voidaan helpottaa 
mahdollisen veronkierron torjumista, 
finanssitransaktioveroa olisi sovellettava 
kotipaikkaperiaatteen perusteella.

(13) Koska finanssitransaktiot ovat erittäin 
liikkuvaisia ja jotta voidaan helpottaa 
mahdollisen veronkierron torjumista, 
finanssitransaktioveroa olisi sovellettava 
kotipaikkaperiaatteen sekä 
liikkeeseenlasku- ja 
omistussuhdeperiaatteen perusteella.

Or. en

Tarkistus 26
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vähimmäisverokannat olisi asetettava 
riittävän korkealle tasolle tässä 
direktiivissä asetetun 
yhdenmukaistamistavoitteen 
saavuttamiseksi. Niiden olisi kuitenkin 
samalla oltava riittävän matalia, jotta 
siirtymisriskit olisivat mahdollisimmat 
pienet.

(14) Vähimmäisverokannat olisi asetettava 
riittävän korkealle tasolle tässä 
direktiivissä asetettujen 
yhdenmukaistamistavoitteiden 
saavuttamiseksi, jotta finanssiala voi 
kantaa oman asianmukaisen osuutensa 
talouskriisin kustannuksista, mikä 
stimuloisi reaalitaloutta jäsenvaltioissa.
Verokantojen olisi kuitenkin samalla 
oltava riittävän matalia, jotta siirtymisriskit 
olisivat mahdollisimmat pienet 
odotettaessa, että 
finanssitransaktioverojärjestelmä otetaan 
käyttöön maailmanlaajuisesti.

Or. en
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Tarkistus 27
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan antaa 
yksityiskohtaisempia sääntöjä sen 
määrittämiseksi, muodostaako tietty 
finanssitoiminta merkittävän osan 
yrityksen toimintaa, jolloin yritys voidaan 
katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi 
finanssilaitokseksi, sekä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä 
veropetoksilta, veronkierrolta ja 
väärinkäytöksiltä suojautumisesta, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisia 
säädöksiä niiden toimenpiteiden 
määrityksestä, jotka ovat tarpeen tätä 
tarkoitusta varten. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että neuvosto 
saa tarvittavat asiakirjat hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Finanssitransaktioverotulot olisi 
katsottava Euroopan unionin 
talousarvion omiksi varoiksi, jotta veron 
strategiset tavoitteet täyttyisivät.
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Or. it

Tarkistus 29
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän toimenpiteen 
täytäntöönpanon edut eivät riipu tulojen 
kohteesta. Näin ollen tällainen keskustelu 
olisi järjestettävä toisessa yhteydessä ja 
etenkin käsiteltäessä ehdotusta 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi 
kaudelle 2014–2020.

Or. pt

Tarkistus 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jos unionin 27 jäsenvaltiota eivät 
pääse sopimukseen 1 päivään syyskuuta 
2012 mennessä, finanssitransaktioveron 
täytäntöönpanoa haluavien 
jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin ja 
pyydettävä virallisesti tiiviimmän 
yhteistyön käyttöönottoa SEUT-
sopimuksen 329 artiklan mukaisesti. 
Euroopan parlamentin olisi annettava 
nopeasti suostumuksensa sopimukselle 
sillä edellytyksellä, että kyseiset 
jäsenvaltiot sitoutuvat hyväksymään 
SEUT:n 333 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jossa todetaan, että ne toimivat 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin edellyttäen, että 
vähintään yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin, avistavaluuttatoimet 
mukaan luettuna, edellyttäen, että 
vähintään yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

Or. en

Tarkistus 32
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin edellyttäen, että
vähintään yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin, jotka täyttävät 
jonkin seuraavista ehdoista:

(a) vähintään yksi transaktion osapuolista 
on sijoittautunut jäsenvaltioon ja 
transaktion osapuolena on jäsenvaltion 
alueelle sijoittautunut finanssilaitos, joka 
toimii joko omaan tai toisen henkilön 
lukuun taikka transaktion osapuolen 
nimissä;
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(b) transaktion kohteena olevan 
rahoitusvälineen on laskenut liikkeeseen 
unioniin sijoittautunut toimija.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että ehdotus kattaa myös liikkeeseenlaskuperiaatteen, mikä 
vähentää taloudellisen toiminnan pakenemisriskiä ja estää sen, että finanssilaitokset joutuvat 
epäsuotuisampaan asemaan kuin ulkoiset laitokset mitä tulee unionissa liikkeeseen laskettujen 
rahoitusvälineiden kauppaan.

Tarkistus 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Peruutettuihin finanssitransaktioihin 
sovelletaan 0,1 prosentin verokantaa, jos 
peruutettujen transaktioiden määrä 
keskimäärin noteerauspäivää kohden on 
viisitoista kertaa suurempi kuin 
toteutuneiden transaktioiden.

Or. en

Tarkistus 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) transaktiot jäsenvaltioiden 
keskuspankkien kanssa.

(d) transaktiot jäsenvaltioiden 
keskuspankkien tai julkisyhteisön taikka 
alue- tai paikallisviranomaisten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 35
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) transaktiot jäsenvaltioiden 
keskuspankkien kanssa.

(d) transaktiot jäsenvaltioiden 
keskuspankkien, alue- tai 
paikallisviranomaisten tai muiden 
viranomaisten kanssa.

Or. lt

Tarkistus 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) transaktiot, jotka liittyvät direktiivin 
2003/41/EY 6 artiklan a alakohdassa 
määriteltyyn eläkerahastoon tai 
ammatillista lisäeläkettä tarjoavaan 
laitokseen.

Or. en

Tarkistus 37
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 13 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt sen 
määrittämisestä, muodostavatko 1 kohdan 
7 alakohdan j alakohdassa tarkoitetut 
toiminnot olennaisen osan yrityksen 

Poistetaan.
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kokonaistoiminnasta.

Or. en

Tarkistus 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) se on sellaisen finanssitransaktion 
osapuolena, johon liittyvä rahoitusväline 
on laskettu liikkeeseen jäsenvaltion tai 
unionin alueella;

Or. en

Tarkistus 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Liikkeeseenlaskua koskeva periaate

1. Tämän direktiivin soveltamiseksi 
rahoitusvälineen katsotaan olevan 
laskettu liikkeeseen jäsenvaltion tai 
unionin alueella, jos sen on laskenut 
liikkeeseen oikeushenkilö, jonka 
päätoimipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa.
2. Johdannaissopimusten kohdalla 
jäsenvaltion tai unionin alueella 
tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva 
ehto täyttyy, kun referenssivälineen tai 
suojattavan välineen on laskenut 
liikkeeseen oikeushenkilö, jonka 
päätoimipaikka on jossakin 
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jäsenvaltiossa.
3. Strukturoitujen tuotteiden kohdalla 
jäsenvaltion tai unionin alueella 
tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva 
ehto täyttyy, kun strukturoitu tuote 
perustuu merkittävään osuuteen 
omaisuuseristä tai rahoitusvälineistä ja 
johdannaissopimuksista, joiden 
referenssivälineet on laskenut liikkeeseen 
oikeushenkilö, jonka päätoimipaikka on 
jossakin jäsenvaltiossa, tai kun sen 
vakuutena on tällainen osuus.

Or. en

Tarkistus 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Omistussuhdeperiaate

1. Finanssitransaktio, jonka yhteydessä ei 
ole maksettu finanssitransaktioveroa, 
katsotaan oikeudellisesti 
toteuttamiskelvottomaksi eikä se johda 
suojattavan omaisuuserän 
omistusoikeuden siirtoon.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
finanssitransaktio ei sovellu 
keskusselvitykseen OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä ... annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o .../2012 [Euroopan 
markkinarakenneasetus] säännösten 
perusteella eikä sillä voida täyttää 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä 
koskevista vakavaraisuusvaatimuksista ... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 
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[CRD IV] vakavaraisuusvaatimuksia.
3. Jos käytössä on automaattinen 
sähköinen maksujärjestelmä, 
jäsenvaltioiden veroviranomaiset voivat 
ottaa käyttöön automaattisen sähköisen 
järjestelmän finanssitransaktioveron 
perimistä ja omistusoikeuden siirtoa 
koskevia todistuksia varten riippumatta 
siitä, osallistuuko niihin 
maksuselvitysosapuolia.

Or. en

Tarkistus 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c 
alakohdassa ja johdannaissopimusten 
osalta 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuissa 
finanssitransaktioissa 
finanssitransaktioveron perusteen on 
oltava johdannaissopimuksen 
nimellismäärä finanssitransaktion
suorituksen aikaan.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c 
alakohdassa ja johdannaissopimusten 
osalta 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuissa 
finanssitransaktioissa 
finanssitransaktioveron peruste on 
laskettava sopimuksen riskianalyysin 
pohjalta. Veroperustetta on valvottava 
jatkuvasti ja Euroopan keskuspankkia on 
kuultava veroperusteen vuosittaisesta 
mukautuksesta, jotta voidaan taata, että 
johdannaissopimusten verotaakka olisi 
vähintään yhtä suuri kuin kohde-
etuuksiin tehdyn suoran investoinnin.

Or. en

Tarkistus 42
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kyseisien verokantojen on oltava 
vähintään

Kyseisien verokantojen on oltava 
vähintään 0,1 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 43
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 0,1 prosenttia 5 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden 
osalta;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 44
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 0,1 prosenttia 5 artiklassa tarkoitettujen 
finanssitransaktioiden osalta;

(a) 0,5 prosenttia 5 artiklassa tarkoitettujen 
finanssitransaktioiden osalta;

Or. pt

Perustelu

Vastaavien toimien esimerkit etenkin Yhdistyneestä kuningaskunnasta osoittavat, että on 
mahdollista soveltaa komission ehdotuksessa mainittuja suurempia verokantoja ja saada 
aikaan tehokas vero ja suuremmat verotulot.

Tarkistus 45
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 0,01 prosenttia 6 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden 
osalta.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 0,01 prosenttia 6 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden osalta.

(b) 0,1 prosenttia 6 artiklassa tarkoitettujen 
finanssitransaktioiden osalta.

Or. en

Tarkistus 47
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 0,01 prosenttia 6 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden osalta.

(b) 0,05 prosenttia 6 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden osalta.

Or. pt

Perustelu

Vastaavien toimien esimerkit etenkin Yhdistyneestä kuningaskunnasta osoittavat, että on 
mahdollista soveltaa komission ehdotuksessa mainittuja suurempia verokantoja ja saada 
aikaan tehokas vero ja suuremmat verotulot.
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Tarkistus 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava samaa 
verokantaa kaikkiin finanssitransaktioihin, 
jotka kuuluvat samaan ryhmään 2 
kohdan a ja b alakohdan nojalla.

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava samaa 
verokantaa kaikkiin finanssitransaktioihin.

Or. en

Tarkistus 49
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Transaktion jokaisella osapuolella, 
mukaan lukien muut henkilöt kuin 
finanssilaitokset, on oltava yhdessä ja 
erikseen velvollisuus maksaa vero, jonka 
finanssilaitos on velvollinen maksamaan 
kyseisestä transaktiosta, jos mainittu 
finanssilaitos ei ole maksanut veroa, jonka 
se on velvollinen maksamaan, 10 artiklan 4 
kohdassa vahvistettuun määräaikaan 
mennessä.

3. Transaktion jokaisella osapuolella, 
muita henkilöitä kuin finanssilaitoksia 
lukuun ottamatta, on oltava yhdessä ja 
erikseen velvollisuus maksaa vero, jonka 
finanssilaitos on velvollinen maksamaan 
kyseisestä transaktiosta, jos mainittu 
finanssilaitos ei ole maksanut veroa, jonka 
se on velvollinen maksamaan, 10 artiklan 4 
kohdassa vahvistettuun määräaikaan 
mennessä.

Or. pt

Perustelu

Ehdotuksella pyritään vapauttamaan muut kuin finanssihenkilöt ja -laitokset veronmaksusta 
ja sen vaikutuksista. Näin ollen heidän ei tarvitse maksaa veroa tilanteissa, joissa transaktion 
toinen osapuoli on sotkeutunut säännönvastaisuuksiin.

Tarkistus 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Finanssitransaktio, jonka yhteydessä 
ei ole maksettu finanssitransaktioveroa, 
katsotaan oikeudellisesti 
toteuttamiskelvottomaksi eikä se johda 
suojattavan omaisuuserän 
omistusoikeuden siirtoon.

Or. en

Tarkistus 51
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahoitusvälineen omistusoikeuden 
siirto transaktion yhteydessä on 
lainvoimainen vasta, kun kyseinen vero 
on maksettu.

Or. pt

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään veronkierrosta aiheutuvia kustannuksia. Sijoittajat, jotka eivät 
maksa veroa, menettävät oikeutensa vaihdettuihin välineisiin.

Tarkistus 52
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa 13 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään toimenpiteet, jotka 

Poistetaan.
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jäsenvaltioiden on toteutettava 1 kohdan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tiiviimpi yhteistyö

Jos unionin 27 jäsenvaltiota eivät pääse 
sopimukseen 1 päivään syyskuuta 2012 
mennessä, finanssitransaktioveron 
täytäntöönpanoa haluavat jäsenvaltiot 
ryhtyvät toimiin ja pyytävät virallisesti 
tiiviimmän yhteistyön käyttöönottoa 
SEUT-sopimuksen 329 artiklan 
mukaisesti. Euroopan parlamentti antaa 
nopeasti suostumuksensa sopimukselle 
sillä edellytyksellä, että kyseiset 
jäsenvaltiot sitoutuvat hyväksymään 
SEUT:n 333 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jossa todetaan, että ne toimivat 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Poistetaan.
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
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delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa ja 11 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 18 
artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.
3. Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
2 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa 
säädöksen tiedoksi neuvostolle.
5. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan ja 11 
artiklan 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 
tai jos neuvosto on ennen mainitun 
määräajan päättymistä ilmoittanut 
komissiolle, että se ei vastusta säädöstä. 
Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 55
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Tiedottaminen Euroopan parlamentille Poistetaan.
Komission ilmoittaa Euroopan 
parlamentille hyväksymistään 
delegoiduista säädöksistä, mainittujen 
säädösten vastustamisesta ja siitä, että 
neuvosto on peruuttanut säädösvallan 
siirron.

Or. en

Tarkistus 56
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Kertomuksessa tarkastellaan myös 
mahdollisuutta muuntaa tämä direktiivi 
asetukseksi ja finanssitransaktioveron 
yhtenäiseksi säädökseksi.

Or. it

Tarkistus 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 



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

FI

tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 58
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Or. lt


