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Pakeitimas 12
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras apriboti pernelyg didelę pasaulio 
finansų lobistų įtaką užtikrinant, kad 
finansų sektorius prisidėtų prie krizės, 
kurią iš esmės lėmė neatsakingas jų 
elgesys, išlaidų padengimo; sukurti atsvarą
per daug rizikingai finansų įstaigų veiklai;
papildyti reguliavimo priemones, kuriomis 
siekiama ateityje išvengti krizių ir per 
nacionalinius biudžetus gauti papildomų 
įplaukų specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 13
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius, 
kuriame iš esmės prasidėjo krizė, prisidėtų 
prie krizės išlaidų padengimo ir kad 
ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
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reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams, ypač 
konkrečioms politinėms priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti neigiamą 
finansų krizės poveikį realiajai 
ekonomikai, finansuoti;

Or. de

Pakeitimas 14
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams, siekiant 
prisidėti prie vykstančio biudžeto 
konsolidavimo, arba specialioms politikos 
priemonėms, ypač toms, kuriomis 
siekiama ekonomikos augimo, finansuoti;

Or. pt

Pakeitimas 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įplaukomis, gautomis taikant FMS, 
turėtų būti prisidedama aprūpinant 
pasaulį viešosiomis gėrybėmis, pvz., 
vykdant vystomąjį bendradarbiavimą ir 
kovojant su klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 16
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nors vykstant pasaulinėms 
diskusijoms nepasiekta jokio susitarimo, 
Sąjunga šiuo klausimu turės imtis lyderės 
vaidmens. Taip ji galės parodyti 
proporcingo ir veiksmingo mokesčio 
pavyzdį ir atverti kelią tam, kad šiuo 
pavyzdžiu vėliau galėtų pasekti 
tarptautiniai partneriai;

Or. pt

Pakeitimas 17
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nustačius Europos finansinių 
sandorių mokestį, turėtų sustiprėti 
Sąjungos tarptautinio lygmens pastangos 
siekiant, kad panašios priemonės būtų 
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patvirtintos pasaulio mastu;

Or. it

Pakeitimas 18
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užkirsti kelią iškraipymams per 
priemones, kurių vienašališkai imasi 
valstybės narės, atsižvelgiant į itin didelį 
daugelio susijusių finansinių sandorių 
mobilumą, ir taip siekiant užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą, svarbu, kad 
pagrindinės FSM savybės valstybėse 
narėse būtų suderintos Sąjungos mastu.
Todėl reikėtų vengti paskatų pasinaudoti 
mokesčių skirtumu Sąjungoje ir lėšų 
paskirstymo iškraipymų Sąjungos finansų 
rinkose, taip pat dvigubo apmokestinimo 
arba neapmokestinimo galimybių;

(2) siekiant užkirsti kelią iškraipymams per 
priemones, kurių vienašališkai imasi 
valstybės narės, atsižvelgiant į itin didelį 
daugelio susijusių finansinių sandorių 
mobilumą, ir taip siekiant užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą, didesnį 
solidarumą ir teisingumą, taip pat siekiant 
išvengti konkurencijos iškraipymo,
svarbu, kad pagrindinės FSM savybės 
valstybėse narėse būtų suderintos Sąjungos 
mastu. Todėl reikėtų vengti paskatų 
pasinaudoti mokesčių skirtumu Sąjungoje 
ir lėšų paskirstymo iškraipymų Sąjungos 
finansų rinkose, taip pat dvigubo 
apmokestinimo arba neapmokestinimo 
galimybių;

Or. lt

Pakeitimas 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kalbant apie FSM, atlygio principas 
turi būti suprantamas kaip dalinis 
atlyginimas už finansų sektoriaus per 
krizę padarytą žalą;
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Or. es

Pakeitimas 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) pagrindinis FSM tikslas turi būti 
neskatinti spekuliacijos realiosios 
ekonomikos atžvilgiu;

Or. es

Pakeitimas 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) taikant FSM reikia atsižvelgti į šiuos 
principus:
denominavimo principas: mokestis 
taikomas visoms priemonėms, 
denominuotoms eurais ar kita Europos 
Sąjungos valiuta;
prekybos principas: mokestis taikomas 
finansiniams sandoriams, išvestiems iš bet 
kurio turto, kuriuo leidžiama prekiauti 
Sąjungos rinkoje; y
tarpininkavimo principas: mokestis 
taikomas visiems finansiniams 
sandoriams, kuriuose kaip tarpininkas 
dalyvauja Sąjungoje įsisteigęs asmuo.

Or. es
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Pakeitimas 22
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad vidaus rinka veiktų tinkamai, FSM 
turėtų būti taikomas prekybai 
įvairiausiomis finansinėmis priemonėmis, 
įskaitant struktūrizuotus produktus, tiek 
organizuotose rinkose, tiek nebiržinėje
rinkoje, taip pat visų išvestinių priemonių 
sutarčių sudarymui ir jų keitimui. Dėl tos 
pačios priežasties FSM turėtų būti
taikomas įvairiausioms finansų įstaigoms;

(3) kad vidaus rinka veiktų tinkamai, ir 
atsižvelgiant į tai, kad didžioji įplaukų, 
gaunamų taikant finansinių sandorių 
mokestį, būtų iš Jungtinės Karalystės,
FSM turėtų būti taikomas visiems 
Sąjungos finansų centrams. Kitaip gali 
būti, kad šis mokestis neturės 
reguliuojamojo poveikio, kurio tikimasi, ir 
vidaus rinkoje atsiras žalingų 
konkurencijos iškraipymų. Įvairios 
finansinės priemonės turėtų būti
traktuojamos diferencijuotai: ypač didelės 
rizikos finansinės priemonės, pvz., 
išvestinės priemonės, turėtų būti 
traktuojamos skirtingai arba 
apmokestinamos daugiau nei pensijų 
fondai ir kitų formų ilgalaikiam kaupimui 
skirtas turtas;

Or. de

Pakeitimas 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kuo lengviau nustatyti 
apmokestinamąją vertę, kad būtų apribotos 
įmonių ir mokesčių administracijų išlaidos, 
kitokių nei su išvestinių priemonių 
susitarimais susijusių finansinių sandorių 
atveju paprastai reikėtų remtis už sandorį 
suteikiamu atlygiu. Kai atlygis 
nesuteikiamas arba kai jis mažesnis už 
rinkos kainą, pastarąjį atlygį reikėtų laikyti 

(10) siekiant kuo lengviau nustatyti 
apmokestinamąją vertę, kad būtų apribotos 
įmonių ir mokesčių administracijų išlaidos, 
kitokių nei su išvestinių priemonių 
susitarimais susijusių finansinių sandorių 
atveju paprastai reikėtų remtis už sandorį 
suteikiamu atlygiu. Kai atlygis 
nesuteikiamas arba kai jis mažesnis už 
rinkos kainą, pastarąjį atlygį reikėtų laikyti 
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teisingai nurodančiu sandorio vertę. Taip 
pat dėl to, kad būtų lengviau skaičiuoti, 
perkant ir (arba) parduodant, 
perleidžiant, sudarant arba keičiant
išvestinių priemonių susitarimus, reikėtų 
naudoti sąlyginę sumą;

teisingai nurodančiu sandorio vertę.
Kalbant apie išvestinių priemonių 
susitarimus, apmokestinamoji vertė turėtų 
būti apskaičiuojama remiantis susitarimo
rizikos analize. Mokesčio bazė turėtų būti 
nuolat prižiūrima ir Europos Centrinio 
Banko turėtų būti prašoma patarimo 
kasmet pritaikant mokesčio bazę, siekiant 
užtikrinti, kad išvestinių priemonių 
susitarimams tenkanti mokesčių našta 
būtų bent tokio paties dydžio, kaip ir 
tenkančioji tiesioginėms investicijoms į 
pagrindinį turtą;

Or. en

Pakeitimas 24
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
vieno tarifo mokestį reikėtų taikyti 
kiekvienos kategorijos sandoriams, t. y. 
prekybai kitomis nei išvestinės priemonės 
finansinėmis priemonėmis, taip pat 
išvestinių priemonių susitarimų pirkimui 
ir (arba) pardavimui, perleidimui, 
sudarymui ir pakeitimui;

(11) siekiant sumažinti per daug rizikingą 
finansų įstaigų veiklą ir taip išvengti 
krizių ateityje, ypač rizikingoms 
finansinėms priemonėms reikėtų taikyti 
didesnio tarifo mokestį nei mažiau 
spekuliacinėms priemonėms;

Or. de

Pakeitimas 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dėl didelio finansinių sandorių (13) dėl didelio finansinių sandorių 
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mobilumo ir siekiant padėti sumažinti 
galimą mokesčių vengimą, FSM reikėtų 
taikyti remiantis įsisteigimo šalies 
principu;

mobilumo ir siekiant padėti sumažinti 
galimą mokesčių vengimą, FSM reikėtų 
taikyti remiantis įsisteigimo šalies principu, 
taip pat emisijos ir nuosavybės teisės 
principais;

Or. en

Pakeitimas 26
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad būtų galima pasiekti šios 
direktyvos derinimo tikslą, reikėtų nustatyti 
pakankamai didelius minimalius mokesčio 
tarifus. Kartu jie turi būti pakankamai 
žemi, kad būtų sumažintas veiklos 
perkėlimo pavojus;

(14) kad būtų galima pasiekti šios 
direktyvos derinimo tikslą, reikėtų nustatyti 
pakankamai didelius minimalius mokesčio 
tarifus tam, kad finansų sektorius 
privalėtų įnešti atitinkamą indėlį dengiant 
ekonominės krizės sąnaudas ir tokiu būdu 
būtų skatinama valstybių narių realioji 
ekonomika. Kartu šie tarifai turi būti 
pakankamai žemi tol, kol bus pradėta 
taikyti vienoda pasaulinė FSM taikymo 
tvarka, kad būtų sumažintas veiklos 
perkėlimo pavojus;

Or. en

Pakeitimas 27
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant sudaryti sąlygas priimti 
išsamesnes taisykles, kuriomis būtų 
galima nustatyti, ar tam tikra finansinė 
veikla yra didelė subjekto veiklos dalis, 
kad subjektą šios direktyvos tikslais būtų 

Išbraukta.
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galima laikyti finansų įstaiga, taip pat 
išsamesnes taisykles, kuriomis siekiama 
užtikrinti apsaugą nuo mokesčio slėpimo, 
vengimo ir piktnaudžiavimo juo, 
Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
siekiant nustatyti šiuo tikslu reikalingas 
konkrečias priemones. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tinkamai ir laiku persiųsti Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 28
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) įplaukos, gautos taikant FSM, 
turėtų būti laikomos Sąjungos biudžetui 
skirtais nuosavais ištekliais ir 
panaudojamos siekiant jos strateginių 
tikslų;

Or. it

Pakeitimas 29
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Nauda, kuri bus gauta taikant šią 
priemonę, nepriklauso nuo to, kam bus 
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panaudotos šios įplaukos, todėl diskusijos 
turėtų vykti atsižvelgiant į kitą kontekstą, 
visų pirma į pasiūlymą dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos;

Or. pt

Pakeitimas 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) jei iki 2012 m. rugsėjo 1 d. 27 
valstybių narių ES nesusitartų, valstybės 
narės, norinčios taikyti FSM, turėtų imtis 
veiksmų ir oficialiai pateikti tvirtesnio 
bendradarbiavimo prašymą pagal SESV 
329 straipsnį. Europos Parlamentas 
turėtų skubiai duoti sutikimą su sąlyga, 
kad atitinkamos valstybės narės, 
laikydamosi SESV 333 straipsnio 2 dalies, 
įsipareigos priimti sprendimą, kuriame 
nurodoma, kad jos veiks pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams su sąlyga, kad 
bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams, įskaitant 
neatidėliotinus valiutos sandorius, su 
sąlyga, kad bent viena sandorio šalis yra 
įsisteigusi valstybėje narėje ir kad finansų 
įstaiga, įsisteigusi valstybės narės 
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kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu.

teritorijoje, yra sandorio šalis, veikianti 
savo sąskaita arba kito subjekto sąskaita, 
arba sandorio šalies vardu.

Or. en

Pakeitimas 32
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams su sąlyga, kad
bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 
kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu.

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams, kurie atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:

(a) bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 
kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu;

(b) priemonės, kuri yra sandorio objektas, 
emitentai būtų Sąjungoje įsisteigę 
subjektai.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad pasiūlymas apimtų ir vertybinių popierių emisijos principą, nes 
taip sumažėtų galimas ekonominės veiklos perkėlimas ir būtų išvengta, kad Europos finansų 
įstaigos, palyginti su išorės įstaigomis, patektų į nepalankią padėtį, kai keičiamasi Sąjungoje 
išleistomis priemonėmis.

Pakeitimas 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei vidutiniškai per prekybos dieną 
panaikintų finansinių sandorių skaičius 
15 kartų viršija įvykdytų finansinių 
sandorių skaičių, panaikintiems 
finansiniams sandoriams taikomas 
0,1 %proc. mokestis.

Or. en

Pakeitimas 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sandoriams su valstybių narių 
centriniais bankais.

(d) sandoriams su valstybių narių 
centriniais bankais arba viešojo sektoriaus 
institucijomis, regionų ir vietos valdžios 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 35
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sandoriams su valstybių narių 
centriniais bankais.

(d) sandoriams su valstybių narių 
centriniais bankais, regioninėmis arba 
vietos valdžios institucijomis ar kitomis 
valdžios institucijomis.

Or. lt
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Pakeitimas 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) finansiniams sandoriams, 
susijusiems su pensijų fondu arba įstaiga, 
atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/41/EB 
6 straipsnio a punkte.

Or. en

Pakeitimas 37
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, atsižvelgdama į 13 straipsnį, 
priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios taisyklės, 
kuriomis būtų galima nustatyti, ar 1 dalies 
7 punkto j papunktyje nurodyta veikla 
sudaro didelę visos subjekto veiklos dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) ji yra finansinio sandorio, susijusio 
su valstybės narės arba Sąjungos 
teritorijoje išleista finansine priemone, 
šalis.

Or. en

Pakeitimas 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Emisijos principas

1. Šioje direktyvoje finansinė priemonė 
laikoma išleista valstybės narės arba 
Sąjungos teritorijoje, jeigu ją išleido 
valstybėje narėje registruotas juridinis 
asmuo.
2. Išvestinių finansinių priemonių 
susitarimo atveju emisijos valstybės narės 
arba Sąjungos teritorijoje sąlyga laikoma 
įvykdyta, jeigu referencinę arba 
pagrindinę finansinę priemonę išleido 
valstybėje narėje registruotas juridinis 
asmuo.
3. Struktūrizuotos finansinės priemonės 
atveju emisijos valstybės narės arba 
Sąjungos teritorijoje sąlyga laikoma 
įvykdyta, jeigu struktūrizuota finansinė 
priemonė pagrįsta ar užtikrinta didele 
turto dalimi arba finansinėmis 
priemonėmis ir išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, nurodant, kad finansines 
priemones išleido valstybėje narėje 
registruotas juridinis asmuo.

Or. en
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Pakeitimas 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Nuosavybės teisės principas

1. Finansinis sandoris, kuris nebuvo 
apmokestintas FSM, laikomas teisiškai 
negaliojančiu, todėl pagrindinės 
finansinės priemonės juridinė nuosavybės 
teisė neperduodama.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
finansinis sandoris nelaikomas nei 
tinkamu pagrindinių sandorio šalių 
tarpuskaitai pagal ... Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 
dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų [EMIR], nei 
tinkamu įvykdyti kapitalo pakankamumo 
reikalavimus pagal ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../2012 dėl rizikos ribojimo 
reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms [CRD IV].
3. Automatinio elektroninio mokėjimo 
sistemų, kuriose dalyvauja arba 
nedalyvauja mokėjimo atsiskaitymų 
tarpininkai, atveju valstybės narės 
mokesčių institucijos gali įdiegti 
automatinio elektroninio FSM rinkimo ir 
juridinės nuosavybės teisės perdavimo 
sertifikatų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktyje 
nurodytų finansinių sandorių atveju ir 
išvestinių priemonių susitarimų atžvilgiu 
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ir 
b papunkčiuose apmokestinamoji FSM
vertė yra sąlyginė išvestinių priemonių
susitarimo suma finansinio sandorio 
metu.

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktyje 
nurodytų finansinių sandorių atveju ir 
išvestinių priemonių susitarimų atžvilgiu 
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ir 
b papunkčiuose apmokestinamoji vertė
apskaičiuojama remiantis susitarimo 
rizikos analize. Mokesčio bazė turi būti 
nuolat prižiūrima ir Europos Centrinio 
Banko turi būti prašoma patarimo kasmet 
pritaikant mokesčio bazę, siekiant 
užtikrinti, kad išvestinių priemonių
susitarimams tenkanti mokesčių našta 
būtų bent tokio paties dydžio, kaip ir 
tenkančioji tiesioginėms investicijoms į 
pagrindinį turtą.

Or. en

Pakeitimas 42
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie tarifai negali būti mažesni nei: Šie tarifai negali būti mažesni nei 0,1 %.

Or. it
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Pakeitimas 43
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 0,1 % 5 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 44
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 0,1 % 5 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju;

(a) 0,5 % 5 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju;

Or. pt

Pagrindimas

Iš panašių priemonių taikymo pavyzdžių, įskaitant ir Jungtinę Karalystę, matyti, kad įmanoma 
taikyti didesnius nei Komisijos pasiūlyme numatytus tarifus ir gauti ne tik daugiau įplaukų, 
bet ir veiksmingą mokestį.

Pakeitimas 45
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 0,01 % 6 straipsnyje minimų 
finansinių sandorių atveju.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 0,01 % 6 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju.

(b) 0,1 % 6 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju.

Or. en

Pakeitimas 47
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 0,01 % 6 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju.

(b) 0,05 % 6 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju.

Or. pt

Pagrindimas

Iš panašių priemonių taikymo pavyzdžių, įskaitant ir Jungtinę Karalystę, matyti, kad įmanoma 
taikyti didesnius nei Komisijos pasiūlyme numatytus tarifus ir gauti ne tik daugiau įplaukų, 
bet ir veiksmingą mokestį.

Pakeitimas 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės taiko tokį patį tarifą 
visiems finansiniams sandoriams, kurie 
patenka į tą pačią kategoriją pagal 
2 dalies a ir b papunkčius.

3. Valstybės narės taiko tokį patį tarifą 
visiems finansiniams sandoriams.
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Or. en

Pakeitimas 49
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena sandorio šalis, įskaitant kitus 
subjektus nei finansų įstaigos, yra 
solidariai atsakinga už finansų įstaigai 
tenkančio sandorio mokesčio mokėjimą, 
jeigu ta finansų įstaiga to mokesčio 
nesumokėjo per 10 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą terminą.

3. Kiekviena sandorio šalis, išskyrus kitus 
subjektus nei finansų įstaigos, yra 
solidariai atsakinga už finansų įstaigai 
tenkančio sandorio mokesčio mokėjimą, 
jeigu ta finansų įstaiga to mokesčio 
nesumokėjo per 10 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą terminą.

Or. pt

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas yra siekis, kad pavieniams asmenims ir ne finansų įstaigoms nereikėtų 
mokėti šio mokesčio ir kad jos nepajustų jo poveikio. Taikant tą patį principą, jos neturėtų 
būti atsakingos už mokesčio mokėjimą, kai esama kitos sandorio šalies pažeidimų.

Pakeitimas 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Finansinis sandoris, kuris nebuvo 
apmokestintas FSM, laikomas teisiškai 
nevykdytinu, todėl pagrindinio turto 
juridinė nuosavybės teisė neperduodama.

Or. en

Pakeitimas 51
António Fernando Correia De Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teisių į finansinę priemonę 
perleidimas kaip finansinio sandorio 
rezultatas turi teisinę galią tik tuo atveju, 
jei buvo sumokėtas atitinkamas mokestis.

Or. pt

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą padidėja išlaidos, kai siekiama išvengti mokesčio Investuotojai, kurie 
nesumokėjo mokesčio, neįgyja juridinės nuosavybės teisės į išmainytas priemones.

Pakeitimas 52
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 13 straipsnį Komisija gali priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose būtų 
nurodytos priemonės, kurių turi imtis 
valstybės narės pagal 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Tvirtesnis bendradarbiavimas
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Jei iki 2012 m. rugsėjo 1 d. 27 valstybių 
narių ES nesusitartų, valstybės narės, 
norinčios taikyti FSM, turėtų imtis 
veiksmų ir oficialiai pateikti tvirtesnio 
bendradarbiavimo prašymą pagal SESV 
329 straipsnį. Europos Parlamentas 
turėtų skubiai duoti sutikimą su sąlyga, 
kad atitinkamos valstybės narės, 
laikydamosi SESV 333 straipsnio 2 dalies, 
įsipareigos priimti sprendimą, kuriame 
nurodoma, kad jos veiks pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 54
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delegavimas Išbraukta.
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 2 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 
2 dalyje nurodytas įgaliojimų delegavimas 
neribotam laikui suteikiamas nuo 
18 straipsnyje nurodytos dienos.
3. Taryba gali bet kada atšaukti 
2 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 
2 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytas 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
jame nurodytą vėlesnę dieną. Sprendimas 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų teisės aktų galiojimui.
4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iš karto apie tai praneša 
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Tarybai.
5. Deleguotasis teisės aktas, priimtas 
laikantis 2 straipsnio 2 dalies ir 
11 straipsnio 2 dalies nuostatų, įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Tarybai apie tą teisės aktą 
Taryba nepareiškė prieštaravimo, arba 
jeigu nepasibaigus tam laikotarpiui 
Taryba pranešė Komisijai, kad ji 
neprieštaraus. Tas laikotarpis Tarybos 
iniciatyva gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento informavimas Išbraukta.
Europos Parlamentas informuojamas 
apie Komisijos deleguotųjų teisės aktų 
priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą.

Or. en

Pakeitimas 56
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.
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Ataskaitoje taip pat aptariama galimybė 
pakeisti šią direktyvą reglamentu, kuriuo 
siekiama nustatyti vieną bendrą priemonę, 
skirtą FSM.

Or. it

Pakeitimas 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos taikymo ataskaitą ir prireikus 
pasiūlymą dėl jos keitimo.

Or. en

Pakeitimas 58
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą ne 
vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Or. lt


