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Emenda 12
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li titnaqqas 
l-influwenza tal-gruppi ta' interess 
finanzjarji fil-livell dinji, filwaqt li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju jħallas xorta 
waħda l-prezz tal-kriżi, li ġiet ikkawżata 
mill-imġiba irresponsabbli tiegħu; li jiġu 
kkontrobilanċjati r-riskji eċċessivi 
meħuda mill-istituzzjonijiet finanzjarji; li
jiġu kkumplimentati miżuri regolatorji 
maħsuba biex jiġu evitati kriżijiet futuri u li
jiġi ġġenerat dħul addizzjonali għall-
finanzjament ta' politiki speċifiċi dwar il-
baġits nazzjonali.

Or. en

Emenda 13
Franz Obermayr

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
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id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju, li huwa l-
kawża ewlenija tal-kriżi, jikkontribwixxi 
biex ikopri l-kostijiet tal-kriżi u li jiġi 
ntaxxat b'mod ekwu fil-konfront ta' setturi 
oħrajn fil-ġejjieni; sabiex jiġu 
disinċentivati attivitajiet riskjużi wisq minn 
istituzzjonijiet finanzjarji; sabiex jiġu 
kkumplimentati miżuri regolatorji maħsuba 
biex jiġu evitati kriżijiet futuri u biex jiġi 
ġġenerat dħul addizzjonali għall-baġits 
ġenerali, b'mod partikolari li jiġu previsti 
miżuri politiċi konkreti biex jittaffew l-
effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja fuq l-
ekonomija reali.

Or. de

Emenda 14
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali bl-għan 
li jingħata kontribut għat-tisħiħ baġitarju 
li għaddej jew għal skopijiet speċifiċi ta' 
politika favur it-tkabbir ekonomiku.
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Or. pt

Emenda 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dħul mill-FTT għandu 
jikkontribwixxi għall-provvediment ta' 
beni pubbliċi globali bħall-koooperazzjoni 
għall-iżvilupp u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima.

Or. en

Emenda 16
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minkejja d-dibattitu li beda f'livell 
dinji dwar l-impossibbiltà li jintlaħaq 
ftehim, l-Unjoni għandu jkollha rwol 
ewlieni f'dan il-qasam. F'dan ir-rigward, 
l-Unjoni tista' tagħti eżempju ta' taxxa 
ekwilibrata u effikaċi, u twitti t-triq sabiex 
is-sħab internazzjonali jsegwu dan l-
eżempju.

Or. pt



PE483.683v01-00 6/26 AM\893502MT.doc

MT

Emenda 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-introduzzjoni fil-livell Ewropew ta' 
taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji 
għandha ssaħħaħ l-impenn 
internazzjonali tal-Unjoni favur l-
adozzjoni fil-livell dinji ta' strumenti 
analoġi.

Or. it

Emenda 18
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
permezz ta’ miżuri meħudin unilateralment 
mill-Istati Membri, filwaqt li jingħata kas 
tal-mobilità estremament għolja ta’ ħafna 
mit-tranżazzjonijiet finanzjarji rilevanti, u 
biex b’hekk jiġi żgurat il-funzjonament
xieraq tas-suq intern, huwa importanti li l-
karatteristiċi bażiċi ta’ FTT fl-Istati 
Membri jiġu armonizzati fil-livell tal-
Unjoni. B’hekk għandhom jiġu evitati 
inċentivi għall-arbitraġġ fiskali fl-Unjoni u 
d-distorsjonijiet ta’ allokazzjonijiet bejn is-
swieq finanzjarji fl-Unjoni, kif ukoll il-
possibilitajiet ta’ tassazzjoni doppja jew ta’ 
nuqqas ta’ tassazzjoni.

(2) Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
permezz ta’ miżuri meħudin unilateralment 
mill-Istati Membri, filwaqt li jingħata kas 
tal-mobilità estremament għolja ta’ ħafna 
mit-tranżazzjonijiet finanzjarji rilevanti, u 
biex b’hekk jiġu żgurati l-funzjonament
xieraq tas-suq intern u aktar solidarjetà u 
ġustizzja kif ukoll biex jiġu evitati 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, huwa 
importanti li l-karatteristiċi bażiċi ta’ FTT
fl-Istati Membri jiġu armonizzati fil-livell 
tal-Unjoni. B’hekk għandhom jiġu evitati 
inċentivi għall-arbitraġġ fiskali fl-Unjoni u 
d-distorsjonijiet ta’ allokazzjonijiet bejn is-
swieq finanzjarji fl-Unjoni, kif ukoll il-
possibilitajiet ta’ tassazzjoni doppja jew ta’ 
nuqqas ta’ tassazzjoni.

Or. lt
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Emenda 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fil-qafas tal-FTT, il-"prinċipju ta' 
rimedju" jistabbilixxi r-rimedju parzjali 
ta' dannu kkawżat mis-settur finanzjarju 
matul il-kriżi.

Or. es

Emenda 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-objettiv ewlieni tal-FTT għandu 
jkun li tiskoraġġixxi l-movimenti 
spekulattivi fir-rigward tal-movimenti li 
jikkorrispondu għall-ekonomija reali.

Or. es

Emenda 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) L-FTT għandha tqis il-prinċipji li 
ġejjin:
- il-prinċipju tad-denominazzjoni: it-taxxa 
għandha tapplika għall-istrumenti kollha 
denominati f'euro jew f'munita ta' Stat 
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Membru tal-Unjoni;
- il-prinċipju tan-negozjar: it-taxxa 
għandha tapplika għat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji derivati minn assi ammessi 
għan-negozjar f'suq tal-Unjoni; u
- il-prinċipju tal-medjazzjoni: it-taxxa 
għandha tapplika għat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji kollha li ċittadin tal-Unjoni 
jkun parti fihom.

Or. es

Emenda 22
Franz Obermayr

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Biex is-suq intern jaħdem kif suppost, 
l-FTT għandha tapplika għall-kummerċ 
fuq firxa wiesgħa ta’ strumenti finanzjarji, 
inklużi prodotti strutturati, kemm fis-
swieq organizzati kif ukoll barra minn 
dawn is-swieq, u wkoll għall-konklużjoni 
u l-modifika ta’ kull kuntratt derivat. 
Għall-istess raġuni, din għandha tapplika 
għal firxa wiesgħa ta’ istituzzjonijiet 
finanzjarji.

(3) Biex is-suq intern jaħdem kif suppost, u 
billi parti kbira mid-dħul ta' taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet finanzjarji se jiġi mir-
Renju Unit, l-FTT għandha tapplika għaċ-
ċentri finanzjarji kollha tal-Unjoni, 
inkella, x'aktarx li ma jkollhiex l-effett ta' 
regolamentazzjoni mixtieq u li ġġib 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern. Fil-firxa wiesgħa ta’ strumenti 
finanzjarji, jaqbel li jittieħed approċċ 
differenzjat. Il-prodotti finanzjarji li 
għandom riskji b'mod partikolari bħall-
prodotti derivati għandhom jiġu ttrattati 
b'mod differenti u għandhom ikunu 
soġġetti għal taxxa ogħla mill-fond tal-
pensjonijiet u minn forom oħra ta' assi 
finanzjarji fit-tul.

Or. de

Emenda 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi permess li l-ammont 
taxxabbli jiġi stabbilit bil-mod l-aktar faċli
possibbli sabiex jiġu limitati l-ispejjeż 
għan-negozji u għall-amministrazzjonijiet 
tat-taxxa, fil-każ ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji minbarra dawk relatati ma’ 
ftehim dwar derivati, b’mod ġenerali 
għandha ssir referenza għall-korrispettiv 
mogħti fil-kuntest tat-tranżazzjoni. Fejn ma 
jingħata ebda korrispettiv jew fejn il-
korrispettiv mogħti huwa inqas mill-prezz 
tas-suq, tal-aħħar għandu jissemma’ bħala 
riflessjoni ġusta tal-valur tat-tranżazzjoni. 
Bl-istess mod għal raġunijiet ta’ faċilità 
fil-kalkolu, l-ammont nozzjonali għandu 
jintuża meta l-ftehimiet dwar derivati 
jinxtraw/jinbiegħu, jiġu trasferiti, 
konklużi jew immodifikati.

(10) Sabiex jiġi permess li l-ammont 
taxxabbli jiġi stabbilit bil-mod l-aktar faċli 
possibbli sabiex jiġu limitati l-ispejjeż
għan-negozji u għall-amministrazzjonijiet 
tat-taxxa, fil-każ ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji minbarra dawk relatati ma’ 
ftehim dwar derivati, b’mod ġenerali 
għandha ssir referenza għall-korrispettiv 
mogħti fil-kuntest tat-tranżazzjoni. Fejn ma 
jingħata ebda korrispettiv jew fejn il-
korrispettiv mogħti huwa inqas mill-prezz 
tas-suq, tal-aħħar għandu jissemma’ bħala 
riflessjoni ġusta tal-valur tat-tranżazzjoni. 
Fir-rigward tal-kuntratti tad-derivati, l-
ammont taxxabbli għandu jiġi kkalkulat 
skont analiżi tar-riskji tal-kuntratt. Il-bażi 
taxxabbli għandha tkun ikkontrollata 
kostantement u l-Bank Ċentrali Ewropew 
għandu jiġi kkonsultat għal pariri rigward 
l-aġġustament annwali tal-bażi taxxabbli 
biex ikun żgurat li l-piż tat-taxxa tal-
kuntratti tad-derivati jkun għoli tal-anqas 
daqs dak għal investiment dirett fl-assi 
sottostanti.

Or. en

Emenda 24
Franz Obermayr

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fl-interess ta’ trattament ugwali, 
għandha tapplika rata ta’ taxxa unika 
f’kull kategorija ta’ tranżazzjonijiet, 
jiġifieri l-kummerċ ta’ strumenti 
finanzjarji minbarra d-derivati, minn 
naħa waħda, u x-xiri/il-bejgħ, it-

(11) Bl-għan li jitnaqqsu l-attivitajiet 
finanzjarji eċċessivament riskjużi u għal 
finijiet ta' prevenzjoni ta' kriżijiet futuri, 
huwa importanti li l-prodotti finanzjarji 
b'riskju għoli jkunu soġġetti għal rata ta' 
taxxa ogħla minn dik għad-derivati anqas 
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trasferiment, il-konklużjoni u l-modifika 
ta’ ftehim dwar derivati.

spekulattivi.

Or. de

Emenda 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Minħabba l-mobilità għolja ta’ 
tranżazzjonijiet finanzjarji u sabiex tgħin 
biex ittaffi l- potenzjali ta’ evażjoni fiskali, 
l-FTT għandha tiġi applikata abbażi tal-
prinċipju ta’ residenza.

(13) Minħabba l-mobilità għolja ta’ 
tranżazzjonijiet finanzjarji u sabiex tgħin 
biex ittaffi l- potenzjali ta’ evażjoni fiskali, 
l-FTT għandha tiġi applikata abbażi tal-
prinċipju ta’ residenza, kif ukoll tal-
prinċipji tal-post ta' ħruġ u tal-proprjetà.

Or. en

Emenda 26
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-rati minimi tat-taxxa għandhom jiġu 
stabbiliti f'livell għoli biżżejjed sabiex 
jintlaħaq l-għan ta’ armonizzazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. Fl-istess ħin, dawn għandhom 
ikunu baxxi biżżejjed sabiex jiġu 
mminimizzati r-riskji ta’ delokalizzazzjoni.

(14) Ir-rati minimi tat-taxxa għandhom jiġu 
stabbiliti f'livell għoli biżżejjed biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' armonizzazzjoni ta' 
din id-Direttiva, sabiex is-settur 
finanzjarju jagħti kontribut xieraq għall-
kostijiet tal-kriżi ekonomika, filwaqt li 
jagħti spinta biex tissaħħaħ l-ekonomija 
reali fl-Istati Membri. Fl-istess ħin, 
sakemm tiġi implimentata sistema ta' FTT 
uniformi fil-livell dinji, dawn għandhom 
ikunu baxxi biżżejjed sabiex jiġu 
mminimizzati r-riskji ta’ delokalizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 27
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun tista' ssir l-adozzjoni ta' 
regoli aktar dettaljati għad-
determinazzjoni dwar jekk ċerti attivitajiet 
finanzjarji jikkostitwixxux parti 
sinifikanti mill-attività ta' impriża, sabiex 
l-impriża tkun tista' titqies istituzzjoni 
finanzjarja għall-finijiet ta' din id-
Direttiva, u kif ukoll regoli aktar dettaljati 
dwar il-protezzjoni kontra l-evażjoni, l-
evitar u l-abbuż tat-taxxa, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikazzjoni tal-miżuri neċessarji għal 
dan il-għan. Huwa ta’ importanza 
partikolari li matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, il-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 
ta’ esperti. Waqt li tkun qiegħda tħejji u 
tfassal atti ddelegati, il-Kummissjoni, 
għandha tiżgura trażmissjoni fil-ħin u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Id-dħul mill-FTT għandu jitqies 
bħala riżors proprju destinat għall-baġit 
tal-Unjoni sabiex jintlaħqu objettivi 
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strateġiċi.

Or. it

Emenda 29
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-vantaġġi mill-implimentazzjoni 
ta' din il-miżura huma indipendenti minn 
dak li jiġri mid-dħul; dan għaliex dibattitu 
ta' dan it-tip għandu jiġi organizzat 
f'kuntest ieħor, partikolarment f'dak tal-
proposta għal Qafas Finanzjarju 
Multiannwali għall-2014-2020.

Or. pt

Emenda 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim bejn 
is-sebgħa u għoxrin Stat Membru tal-
Unjoni qabel l-1 ta' Settembru 2012, l-
Istati Membri li jkunu jridu jimplimentaw 
l-FTT għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
dan billi jitolbu uffiċjalment li tiġi 
stabbilita kooperazzjoni msaħħa skont l-
Artikolu 329 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
Parlament Ewropew għandu jagħti l-
kunsens tiegħu malajr, bil-kundizzjoni li 
l-Istati Membri inkwistjoni jimpenjaw 
ruħhom li jadottaw, skont l-
Artikolu 333(2), tat-TFUE, deċiżjoni li 
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tipprevedi li jieħdu deċiżjoni skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Emenda 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, inklużi t-
tranżazzjonijiet immedjati ta' muniti, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 32
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha li 
jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
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(a) li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni;
(b) li l-istrument fil-mira tat-tranżazzjoni 
ikun inħareġ minn entitajiet stabbiliti fl-
Unjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-proposta tkopri wkoll il-prinċipju tal-ħruġ ta' titoli, billi dan 
inaqqas ir-riskji ta' "tixrid" tal-attivitajiet ekonomiċi u jevita li jkun ta' żvantaġġ għall-
istabbilimenti finanzjarji vis-à-vis stabbilimenti esterni fir-rigward tal-iskambju ta' strumenti 
maħruġa fl-Unjoni.

Emenda 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Taxxa ta' 0.1% għandha tapplika 
għat-tranżazzjonijiet finanzjarji annwali 
jekk, bħala medja għal kull jum ta' 
negozjar, in-nmru ta' tranżazzjonijiet 
ikkanċellati jkun ħmistax-il darba akbar 
min-numru ta' tranżazzjonijiet konklużi.

Or. en

Emenda 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tranżazzjonijiet mal-banek ċentrali tal-
Istati Membri.

(d) tranżazzjonijiet mal-banek ċentrali tal-
Istati Membri, jew ma' entitajiet pubbliċi 
jew awtoritajiet lokali jew reġjonali.

Or. en

Emenda 35
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tranżazzjonijiet mal-banek ċentrali tal-
Istati Membri.

(d) tranżazzjonijiet mal-banek ċentrali tal-
Istati Membri, l-awtoritajiet lokali jew 
reġjonali, jew awtoritajiet oħrajn.

Or. lt

Emenda 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tranżazzjonijiet marbuta ma' fond 
ta' pensjoni jew ma' istituzzjoni għall-
provvista ta' rtirar okkupazzjonali, kif 
definita fl-Artikolu 6, punt (a), tad-
Direttiva 2003/41/KE.

Or. en

Emenda 37
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, skont l-
Artikolu 13, tadotta atti ddelegati li 
jistabbilixxu regoli dettaljati dwar id-
determinazzjoni dwar jekk attivitajiet kif 
inhuma msemmija fil-paragrafu 1(7)(j) 
jikkostitwixxux parti sinifikanti mill-
attività globali tal-impriża.

imħassar

Or. en

Emenda 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) hija parti minn tranżazzjoni 
finanzjarja fir-rigward ta' strument 
finanzjarju maħruġ fit-territorju ta' Stat 
Membru jew tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Il-prinċipju tal-post ta' ħruġ

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
strument finanzjarju huwa meqjus bħala 
maħruġ fit-territorju ta' Stat Membru jew 
tal-Unjoni meta jkun maħruġ minn entità 
legali li tkun irreġistrata fi Stat Membru.
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2. Fil-każ ta' kuntratt tad-derivati, il-
kundizzjoni tal-ħruġ fit-territorju ta' Stat 
Membru jew tal-Unjoni hija ssodisfata 
meta r-referenza jew l-istrument 
sottostanti jinħareġ minn entità legali li 
tkun irreġistrata fi Stat Membru.
3. Fil-każ ta' strument strutturat, il-
kundizzjoni tal-ħruġ fit-territorju ta' Stat 
Membru jew tal-Unjoni hija ssodisfata 
meta l-istrument strutturat ikun ibbażat 
fuq jew appoġġjat minn proporzjon 
sinifikanti ta' assi jew strumenti 
finanzjarji u derivati b'referenza għal 
strumenti finanzjarji maħruġa minn 
entità legali li tkun irreġistrata fi Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Il-prinċipju tal-proprjetà

1. Tranżazzjoni finanzjarja li fir-rigward 
tagħha l-ebda FTT ma tkun ġiet imposta 
għandha titqies legalment mhux 
infurzabbli u m'għandhiex tirriżulta fit-
trasferiment ta' titolu legali tal-istrument 
sottostanti.
2. Tranżazzjoni finanzjarja msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 
m'għandhiex tkun eliġibbli għal rilaxx 
ċentralizzat skont ir-Regolament (UE) 
Nru ... /2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta' ... dwar id-derivati OTC, il-
kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tat-
tranżazzjonijiet [EMIR] u lanqas 
m'għandha tkun eliġibbli li tissodisfa r-
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rekwiżiti tal-adegwatezza kapitali skont ir-
Regolament (UE) Nru ... /2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-
istituzzjonijiet tal-kreditu u d-ditti tal-
investiment [CRD IV].
3. Fil-każ ta' skemi awtomatiċi ta' 
pagament elettroniku bil-parteċipazzjoni, 
jew mingħajrha, tal-aġenti għall-ħlas tal-
pagamenti, l-awtoritajiet tad-dħul ta' Stat 
Membru jistgħu jistabbilixxu sistema ta' 
ġbir elettroniku awtomatiku tal-FTT u 
ċertifikati tat-trasferiment ta' titoli legali.

Or. en

Emenda 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1(c) tal-
Artikolu 2(1) u, relatati mal-ftehim dwar 
derivati, fil-punti 1(a) u 1(b) tal-Artikolu 
2(1), l-ammont tal-FTT taxxabbli għandu 
jkun l-ammont nozzjonali tal-ftehim dwar 
derivati fil-ħin tat-tranżazzjoni 
finanzjarja.

Fil-każ ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1(c) tal-
Artikolu 2(1) u, relatati mal-ftehim dwar 
derivati, fil-punti 1(a) u 1(b) tal-Artikolu 
2(1), l-ammont taxxabbli huwa kkalkulat
skont analiżi tar-riskji tal-kuntratt. Il-bażi 
taxxabbli għandha tiġi kkontrollata 
kostantement u l-Bank Ċentrali Ewropew 
għandu jiġi kkonsultat għal pariri rigward 
l-aġġustament annwali tal-bażi taxxabbli 
biex ikun żgurat li l-piż tat-taxxa tal-
kuntratti tad-derivati jkun għoli tal-anqas 
daqs dak għal investiment dirett fl-assi 
sottostanti.

Or. en

Emenda 42
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk ir-rati ma għandhomx ikunu aktar 
baxxi minn:

Dawk ir-rati ma għandhomx ikunu aktar 
baxxi minn 0.1%.

Or. it

Emenda 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 0.1% fir-rigward tat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 5;

imħassar

Or. it

Emenda 44
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 0.1% fir-rigward tat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 5;

(a) 0.5% fir-rigward tat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 5;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Xi eżempji ta' applikazzjoni ta' miżuri simili, partikolarment fir-Renju Unit, juru li huwa 
possibbli li jiġu applikati rati ogħla minn dawk tal-proposta tal-Kummissjoni u li tinkiseb 
taxxa effikaċi kif ukoll volum ogħla ta' dħul.
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Emenda 45
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 0.01% fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6.

imħassar

Or. it

Emenda 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 0.01% fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6.

(b) 0.1% fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 47
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 0.01% fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6.

(b) 0.05% fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Xi eżempji ta' applikazzjoni ta' miżuri simili, partikolarment fir-Renju Unit, juru li huwa 
possibbli li jiġu applikati rati ogħla minn dawk tal-proposta tal-Kummissjoni u li tinkiseb 
taxxa effikaċi kif ukoll volum ogħla ta' dħul.
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Emenda 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom japplikaw l-
istess rata għat-tranżazzjonijiet finanzjarji 
kollha li jaqgħu taħt l-istess kategorija 
skont il-paragrafu 2 (a) u (b).

3. L-Istati Membri għandhom japplikaw l-
istess rata għat-tranżazzjonijiet finanzjarji 
kollha.

Or. en

Emenda 49
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parti fi tranżazzjoni, inkluż persuni 
oħrajn għajr l-istituzzjonijiet finanzjarji 
għandhom ikunu miżmuma responsabbli, 
in solidum, għall-ħlas tat-taxxa dovuta 
mill-istituzzjoni finanzjarja għal dik it-
tranżazzjoni partikolari, fil-każ li l-
istituzzjoni finanzjarja ma tkunx ħallset it-
taxxa dovuta minnha sal-iskadenza 
stipulata fl-Artikolu 10(4).

3. Kull parti fi tranżazzjoni, ħlief persuni 
oħrajn għajr l-istituzzjonijiet finanzjarji 
għandhom ikunu miżmuma responsabbli, 
in solidum, għall-ħlas tat-taxxa dovuta
mill-istituzzjoni finanzjarja għal dik it-
tranżazzjoni partikolari, fil-każ li l-
istituzzjoni finanzjarja ma tkunx ħallset it-
taxxa dovuta minnha sal-iskadenza 
stipulata fl-Artikolu 10(4).

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li teżenta lil persuni u stabbilimenti mhux finanzjarji mill-ħlas u 
mill-effetti tat-taxxa. Għaldaqstant, m'għandhomx ikunu responsabbli għall-ħlas tat-taxxa 
f'sitwazzjonijiet fejn hemm irregolaritajiet mill-parti l-oħra tat-tranżazzjoni.

Emenda 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Tranżazzjoni finanzjarja li fir-rigward 
tagħha ma tkun ġiet imposta l-ebda FTT 
għandha titqies legalment mhux 
infurzabbli u m'għandhiex tirriżulta fit-
trasferiment ta' titolu legali tal-istrument 
sottostanti.

Or. en

Emenda 51
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-trasferiment tad-drittijiet fuq 
strument finanzjarju li jirriżulta minn 
tranżazzjoni jkollu saħħa ġuridika biss 
ladarba t-taxxa kkonċernata tkun tħallset.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-kostijiet tal-evażjoni fiskali għal din it-taxxa. L-investituri li ma jħallsux 
din it-taxxa jitilfu d-dritt legali tagħhom fuq l-istrumenti skambjati.

Emenda 52
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, skont l-
Artikolu 13 tadotta atti ddelegati li 

imħassar
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jispeċifikaw il-miżuri li għandhom 
jittieħdu mill-Istati Membri skont il-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Kooperazzjoni msaħħa

Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim bejn is-
sebgħa u għoxrin Stat Membru tal-Unjoni 
qabel l-1 ta' Settembru 2012, l-Istati 
Membri li jkunu jridu jimplimentaw l-
FTT għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
dan billi jitolbu uffiċjalment li tiġi 
stabbilita kooperazzjoni msaħħa skont l-
Artikolu 329 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
Parlament Ewropew għandu jagħti l-
kunsens tiegħu malajr, bil-kundizzjoni li 
l-Istati Membri inkwistjoni jimpenjaw 
ruħhom li jadottaw, skont l-
Artikolu 333(2), tat-TFUE, deċiżjoni li 
tipprevedi li jieħdu deċiżjoni skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Emenda 54
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżerċizzju tad-delega imħassar
1. Il-Kummissjoni hija kkonferita s-setgħa 
li tadotta atti delegati soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2 (2) u 11 (2) għandha tingħata 
għal perjodu indeterminat ta’ żmien mid-
data msemmija fl-Artikolu 18.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(2) u 11(2) tista’ tiġi revokata 
mill-Kunsill f’kull ħin. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta’ 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Kunsill b’dan.
5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(2) u 11(2) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Kunsill ma tkun ġiet imfissra l-ebda 
oġġezzjoni mill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Kunsill 
ikun informa lill-Kummissjoni li mhuwiex 
sejjer joġġezzjona. Dak il-perjodu għandu 
jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 55
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tal-Parlament Ewropew imħassar
Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat bl-adozzjoni ta’ atti ddelegati 
mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe 
oġġezzjoni fformulata lilhom, jew bir-
revoka tad-delega ta’ setgħat mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn xieraq, proposta għall-modifika 
tagħha.

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn xieraq, proposta għall-modifika 
tagħha.

Dan ir-rapport jipprevedi wkoll il-
possibbiltà li d-Direttiva preżenti tinbidel 
f'Regolament li jistabbilixxi strument 
uniku għall-FTT.

Or. it

Emenda 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
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dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn xieraq, proposta għall-modifika 
tagħha.

Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, fejn 
xieraq, proposta għall-modifika tagħha.

Or. en

Emenda 58
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn xieraq, proposta għall-modifika 
tagħha.

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, fejn 
xieraq, proposta għall-modifika tagħha.

Or. lt


