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Poprawka 12
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania 
nadmiernie ryzykownych działań przez 
instytucje finansowe; uzupełnienia 
środków regulacyjnych mających na celu 
unikanie przyszłych kryzysów oraz 
wygenerowania dodatkowych dochodów 
dla budżetów ogólnych lub specjalnych 
celów politycznych.

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci ograniczenia nadmiernego wpływu 
światowego lobby finansowego poprzez 
zapewnienie udziału sektora finansowego 
w pokrywaniu kosztów kryzysu, 
wywołanego w głównej mierze jego 
nieodpowiedzialnym zachowaniem, z 
chęci zrównoważenia ryzykownych 
działań podejmowanych przez instytucje 
finansowe, a także uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla specjalnych 
celów politycznych z budżetów krajowych.

Or. en

Poprawka 13
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 



PE483.683v01-00 4/27 AM\893502PL.doc

PL

chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego, w którym kryzys w dużej 
mierze został zapoczątkowany, w 
pokrywaniu kosztów kryzysu oraz jego 
przyszłego sprawiedliwego opodatkowania 
w porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych, zwłaszcza na konkretne 
działania polityczne służące łagodzeniu 
niekorzystnego wypływu kryzysu 
finansowego na gospodarkę realną.

Or. de

Poprawka 14
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych, aby przyczynić się do 
trwających obecnie konsolidacji budżetów
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politycznych. lub specjalnych celów politycznych
mających na celu wzrost gospodarczy.

Or. pt

Poprawka 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a) Dochody uzyskane z PTF powinny 
przyczyniać się do świadczenia globalnych 
dóbr publicznych, takich jak współpraca 
na rzecz rozwoju oraz walka ze zmianą 
klimatu.

Or. en

Poprawka 16
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pomimo że debata na szczeblu 
światowym nie doprowadziła do żadnego 
porozumienia, Unia powinna odgrywać 
przewodnią rolę w tej dziedzinie. W ten 
sposób będzie mogła dać przykład  
zrównoważonego i skutecznego podatku i 
utorować drogę swoim międzynarodowym 
partnerom.

Or. pt

Poprawka 17
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Wprowadzenie podatku od transakcji 
finansowych na szczeblu europejskim 
powinno wzmocnić zaangażowanie Unii 
na poziomie międzynarodowym na rzecz 
przyjęcia podobnych instrumentów na 
skalę światową.

Or. it

Poprawka 18
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zapobiec zaburzeniom 
powodowanym przez środki przyjmowane 
jednostronnie przez państwa członkowskie, 
pamiętając o wyjątkowo wysokiej 
mobilności większości istotnych transakcji 
finansowych i tym samym, aby zapewnić 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, ważne jest 
zharmonizowanie podstawowych cech PTF 
w państwach członkowskich na poziomie 
Unii. W związku z tym należy unikać 
zachęt do arbitrażu podatkowego w Unii, 
zaburzeń alokacji pomiędzy rynkami 
finansowymi w Unii, a także możliwości 
podwójnego opodatkowania lub braku 
opodatkowania.

(2) Aby zapobiec zaburzeniom 
powodowanym przez środki przyjmowane 
jednostronnie przez państwa członkowskie, 
pamiętając o wyjątkowo wysokiej 
mobilności większości istotnych transakcji 
finansowych i tym samym, aby zapewnić 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, większą solidarność i 
sprawiedliwość oraz aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji, ważne jest zharmonizowanie 
podstawowych cech PTF w państwach 
członkowskich na poziomie Unii.
W związku z tym należy unikać zachęt do 
arbitrażu podatkowego w Unii, zaburzeń 
alokacji pomiędzy rynkami finansowymi 
w Unii, a także możliwości podwójnego 
opodatkowania lub braku opodatkowania.

Or. lt
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Poprawka 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W kontekście PTF„zasadę 
naprawienia” należy rozumieć jako 
częściowe naprawienie szkody 
spowodowanej przez sektor finansowy w 
czasie kryzysu.

Or. es

Poprawka 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Główny cel PTF powinien polegać na 
zniechęcaniu do dokonywania przepływów 
spekulatywnych w stosunku do 
przepływów związanych z gospodarką 
produkcyjną.

Or. es

Poprawka 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) PTF powinien uwzględniać 
następujące zasady:
– zasada dotycząca wyrażenia w walucie:
podatkowi podlegają wszystkie 
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instrumenty wyrażone w euro lub w  
walucie jakiegokolwiek państwa Unii;
– zasada dotycząca obrotu: podatkowi 
podlegają transakcje finansowe 
pochodzące z wszelkich aktywów 
dopuszczonych do obrotu na rynku Unii;
oraz
– zasada dotycząca pośrednictwa:
podatkowi podlegają wszystkie transakcje 
finansowe, w których pośredniczy osoba 
mająca miejsce zamieszkania w Unii.

Or. es

Poprawka 22
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Jeśli rynek wewnętrzny ma 
funkcjonować właściwie, PTF powinien 
obowiązywać w odniesieniu do szerokiego 
spektrum instrumentów finansowych, 
w tym produktów strukturyzowanych, 
zarówno na rynkach zorganizowanych, 
jak i w obrocie pozagiełdowym, a także 
w odniesieniu do zawierania i zmiany 
wszystkich kontraktów na instrumenty 
pochodne. Z tej samej przyczyny powinien 
on być nałożony na szeroko określoną 
grupę instytucji finansowych.

(3) Jeśli rynek wewnętrzny ma 
funkcjonować właściwie oraz z uwagi na 
fakt, że duża część dochodów z podatku od 
transakcji finansowych będzie pochodzić 
ze Zjednoczonego Królestwa, PTF 
powinien obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich ośrodków finansowych Unii. W 
innym przypadku należy się obawiać, że 
jego zastosowanie nie wywrze 
oczekiwanego efektu regulacyjnego, a na 
rynku wewnętrznym wystąpią szkodliwe 
zakłócenia konkurencji. Do szerokiego 
spektrum instrumentów finansowych 
należy podchodzić w sposób 
zróżnicowany. Produkty finansowe 
obciążone szczególnie wysokim ryzykiem, 
jak instrumenty pochodne, należy 
traktować w odmienny sposób lub wyżej 
opodatkować niż fundusze emerytalne i 
inne formy długoterminowych 
zabezpieczeń majątkowych.

Or. de



AM\893502PL.doc 9/27 PE483.683v01-00

PL

Poprawka 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia możliwie 
najłatwiejszego ustalania podstawy 
opodatkowania, tak by ograniczyć koszty 
dla przedsiębiorstw i administracji 
podatkowych, w przypadku transakcji 
finansowych innych niż związane 
z umowami dotyczącymi instrumentów 
pochodnych, należy odnosić się zwykle do 
zapłaty przekazanej w kontekście 
transakcji. Jeśli zapłata nie została 
przekazana lub przekazana zapłata jest 
niższa od ceny rynkowej, za godziwe 
odzwierciedlenie wartości transakcji należy 
uznać cenę rynkową. Podobnie celem 
ułatwienia obliczeń, w przypadku 
zakupu/sprzedaży, przekazania, zawarcia 
lub zmiany umów dotyczących 
instrumentów pochodnych należy 
stosować wartość nominalną.

(10) W celu zapewnienia możliwie
najłatwiejszego ustalania podstawy 
opodatkowania, tak by ograniczyć koszty 
dla przedsiębiorstw i administracji 
podatkowych, w przypadku transakcji 
finansowych innych niż związane 
z umowami dotyczącymi instrumentów 
pochodnych, należy odnosić się zwykle do 
zapłaty przekazanej w kontekście 
transakcji. Jeśli zapłata nie została 
przekazana lub przekazana zapłata jest 
niższa od ceny rynkowej, za godziwe 
odzwierciedlenie wartości transakcji należy 
uznać cenę rynkową. Jeśli chodzi umowy 
dotyczące instrumentów pochodnych, 
postawę opodatkowania należy obliczać 
na podstawie analizy umowy, opartej na 
ocenie ryzyka. Podstawę opodatkowania 
należy nadzorować w sposób ciągły, a w 
momencie corocznej waloryzacji podstawy 
opodatkowania należy zasięgać opinii 
Europejskiego Banku Centralnego, tak 
aby dopilnować, że obciążenie podatkowe 
dla umów dotyczących instrumentów 
pochodnych będzie przynajmniej tak samo 
wysokie, jak w przypadku bezpośrednich 
inwestycji w aktywa bazowe.

Or. en

Poprawka 24
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W interesie równego traktowania 
należy stosować jedną stawkę 
opodatkowania w ramach każdej kategorii 
transakcji, czyli obrotu instrumentami 
finansowymi innymi niż instrumenty 
pochodne z jednej strony, a także 
zakupu/sprzedaży, przekazania, zawarcia 
i zmiany umów dotyczących instrumentów 
pochodnych z drugiej strony.

(11) W celu ograniczenia nadmiernie 
ryzykownych posunięć finansowych, a tym 
samym zapobiegania przyszłym kryzysom, 
na produkty finansowe obciążone 
szczególnie wysokim ryzykiem należy 
nałożyć wyższą stawkę opodatkowania niż 
na produkty o charakterze mniej 
spekulacyjnym.

Or. de

Poprawka 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ze względu na wysoką mobilność 
transakcji finansowych i aby pomóc 
w ograniczeniu potencjalnego unikania 
opodatkowania, PTF powinien być 
nakładany w oparciu o zasadę siedziby.

(13) Ze względu na wysoką mobilność 
transakcji finansowych i aby pomóc 
w ograniczeniu potencjalnego unikania 
opodatkowania, PTF powinien być 
nakładany w oparciu o zasadę siedziby, a 
także w oparciu o zasadę miejsca emisji i 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 26
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Minimalne stawki opodatkowania 
powinny być ustalone na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby osiągnąć cel 

(14) Minimalne stawki opodatkowania 
powinny być ustalone na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby osiągnąć cele 
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harmonizacyjny niniejszej dyrektywy.
Jednocześnie stawki te muszą być 
wystarczająco niskie, aby zminimalizować 
ryzyko delokalizacji.

harmonizacyjne niniejszej dyrektywy, tak 
aby zobligować sektor finansowy do 
odpowiedniego udziału w kosztach 
kryzysu gospodarczego, pobudzając tym
samym realną gospodarkę w państwach 
członkowskich. Jednocześnie, do czasu 
wdrożenia jednolitego globalnego systemu 
PTF, stawki te muszą być wystarczająco 
niskie, aby zminimalizować ryzyko 
delokalizacji.

Or. en

Poprawka 27
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby umożliwić przyjęcie bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących 
określania, czy dana działalność 
finansowa stanowi istotną część 
działalności przedsiębiorstwa, tak aby 
przedsiębiorstwo mogło być uznane za 
instytucję finansową dla celów niniejszej 
dyrektywy, a także bardziej szczegółowych 
przepisów dotyczących ochrony przed 
oszustwami podatkowymi, unikaniem 
opodatkowania i nadużyciami, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do ustalenia 
środków niezbędnych w tym celu. Jest 
szczególnie istotne, aby Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje 
w czasie prac przygotowawczych, w tym 
na poziomie eksperckim. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić terminowe 
i odpowiednie przekazanie właściwych 
dokumentów Radzie.

skreślony
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Or. en

Poprawka 28
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 a) Dochody pochodzące z PTF 
powinny zostać uznane za zasoby własne i 
przeznaczone na potrzeby budżetu Unii, 
aby służyły realizacji jej celów 
strategicznych.

Or. it

Poprawka 29
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Korzyści wdrożenia tego środka są 
niezależne od przeznaczenia dochodów 
podatkowych, dlatego też taką debatę 
należy przeprowadzić w innym kontekście, 
a w szczególności w kontekście wniosku 
dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych na okres 2014-2020.

Or. pt

Poprawka 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)



AM\893502PL.doc 13/27 PE483.683v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) W przypadku, gdy do 1 września 
2012 r. państwa UE-27 nie wypracują 
między sobą porozumienia, państwa 
członkowskie wyrażające chęć wdrożenia 
PTF powinny wystąpić z oficjalnym 
wnioskiem o podjęcie wzmocnionej 
współpracy zgodnie z art. 329 TFUE.
Parlament Europejski powinien szybko 
wyrazić zgodę, pod warunkiem że 
zainteresowane państwa członkowskie 
zobowiążą się do przyjęcia, zgodnie z art. 
333 ust. 2 FFUE, decyzji o stanowieniu 
zgodnie ze zwyczajną procedurą 
prawodawczą.

Or. en

Poprawka 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje 
w odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, pod warunkiem że 
przynajmniej jedna strona transakcji 
posiada siedzibę w państwie członkowskim 
i że stroną transakcji jest instytucja 
finansowa posiadająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji.

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje w 
odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, łącznie z natychmiastowymi 
transakcjami walutowymi, pod warunkiem 
że przynajmniej jedna strona transakcji 
posiada siedzibę w państwie członkowskim 
i że stroną transakcji jest instytucja 
finansowa posiadająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji

Or. en



PE483.683v01-00 14/27 AM\893502PL.doc

PL

Poprawka 32
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje
w odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, pod warunkiem że 
przynajmniej jedna strona transakcji 
posiada siedzibę w państwie członkowskim 
i że stroną transakcji jest instytucja 
finansowa posiadająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji.

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje w 
odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych spełniających jeden z 
następujących warunków:

a) przynajmniej jedna strona transakcji 
posiada siedzibę w państwie członkowskim 
i że stroną transakcji jest instytucja 
finansowa posiadająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji;

b) instrument będący przedmiotem 
transakcji został wyemitowany przez 
podmioty mające siedzibę w Unii.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest objęcie wnioskiem również zasady emisji papierów wartościowych, 
co zmniejszyłoby zagrożenie przenoszenia działalności gospodarczej i zapobiega stawianiu 
europejskich instytucji finansowych w gorszej sytuacji w stosunku do instytucji zewnętrznych 
w odniesieniu do transakcji dotyczących instrumentów emitowanych w Unii.

Poprawka 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na anulowane transakcje finansowe 
nakłada się podatek w wysokości 0,1% w 
przypadku, gdy w dniu sesyjnym liczba 
anulowanych transakcji finansowych 
przekracza średnio 15 razy liczbę 
dokonanych transakcji finansowych.

Or. en

Poprawka 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) transakcji z bankami centralnymi 
państw członkowskich.

d) transakcji z bankami centralnymi państw 
członkowskich, instytucjami publicznymi 
albo z władzami regionalnymi lub 
lokalnymi.

Or. en

Poprawka 35
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) transakcji z bankami centralnymi 
państw członkowskich.

(d) transakcji z bankami centralnymi 
państw członkowskich, regionalnymi lub 
lokalnymi organami władzy lub innymi 
organami władzy.

Or. lt
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Poprawka 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) transakcji finansowych związanych z 
funduszem emerytalnym lub instytucją 
pracowniczych programów emerytalnych 
zgodnie z definicją w art. 6 lit. a) 
dyrektywy 2003/41/WE.

Or. en

Poprawka 37
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 13 Komisja przyjmie akty 
delegowane określające szczegółowe 
zasady dotyczące ustalania, czy 
działalności wymienione w ust. 1 pkt 7 
lit. j) stanowią istotną część ogólnej 
działalności przedsiębiorstwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) instytucja finansowa jest stroną 
transakcji finansowej dotyczącej 
instrumentu finansowego wyemitowanego 
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na terytorium państwa członkowskiego 
lub Unii.

Or. en

Poprawka 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zasada miejsca emisji

1. Do celów niniejszej dyrektywy 
instrument finansowy uznaje się za 
emitowany na terytorium państwa 
członkowskiego lub Unii, jeżeli jest 
emitowany przez podmiot prawny 
zarejestrowany w państwie członkowskim.
2. W przypadku umowy dotyczącej 
instrumentów pochodnych warunek emisji 
na terytorium państwa członkowskiego 
lub Unii jest spełniony, jeżeli instrument 
referencyjny lub bazowy emitowany jest 
przez podmiot prawny zarejestrowany w 
państwie członkowskim.
3. W przypadku produktów 
strukturyzowanych warunek emisji na 
terytorium państwa członkowskiego lub 
Unii jest spełniony, jeżeli bazą lub 
zabezpieczeniem tego instrumentu są 
aktywa lub instrumenty finansowe lub 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów finansowych, których 
znaczna część emitowana jest przez 
podmiot prawny zarejestrowany w 
państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Zasada odpowiedzialności

1. Transakcja finansowa, w odniesieniu 
do której nie pobrano PTF, uznawana jest 
za nieskuteczną prawnie i nie skutkuje 
przeniesieniem tytułu prawnego do 
instrumentu bazowego.
2. Transakcja finansowa, o której mowa w 
ust. 1 tego art. nie kwalifikuje się do 
rozliczenia centralnego zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z 
dnia ...  w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, 
partnerów centralnych i repozytoriów 
transakcji [EMIR], ani też nie spełnia 
wymogów adekwatności kapitałowej 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z 
dnia ...  w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych [CRD 
IV].
3. W przypadku automatycznych 
elektronicznych systemów płatności, 
niezależnie od tego, czy bierze w nich 
udział agent rozliczeniowy, czy też nie, 
organy podatkowe państwa 
członkowskiego mogą ustanowić system 
automatycznego elektronicznego poboru 
PTF oraz certyfikatów przeniesienia 
tytułów prawnych.

Or. en
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Poprawka 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transakcji finansowych, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. c) i 
w odniesieniu do umów dotyczących 
instrumentów pochodnych, w art. 2 ust. 1 
pkt 1) lit. a) i b), podstawę opodatkowania 
dla celów PTF stanowi wartość 
nominalna umowy dotyczącej 
instrumentów pochodnych w momencie 
transakcji finansowej.

W przypadku transakcji finansowych, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. c) i 
w odniesieniu do umów dotyczących 
instrumentów pochodnych, w art. 2 ust. 1 
pkt 1) lit. a) i b), podstawę opodatkowania 
oblicza się na podstawie analizy umowy, 
opartej na ocenie ryzyka. Podstawę 
opodatkowania należy nadzorować w 
sposób ciągły, a w momencie corocznej 
waloryzacji podstawy opodatkowania 
należy zasięgać opinii Europejskiego 
Banku Centralnego, tak aby dopilnować, 
że obciążenie podatkowe dla umów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będzie przynajmniej tak samo wysokie, jak 
w przypadku bezpośrednich inwestycji w 
aktywa bazowe.

Or. en

Poprawka 42
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawki te nie są niższe niż: Stawki te nie są niższe niż 0,1%.

Or. it

Poprawka 43
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 0,1 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 5;

skreślony

Or. it

Poprawka 44
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 0,1 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 5;

a) 0,5% w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 5;

Or. pt

Uzasadnienie

Przypadki stosowania podobnych środków, w szczególności w Zjednoczonym Królestwie, 
pokazują, że można stosować wyższe stawki niż te przewidziane we wniosku Komisji i 
otrzymać skuteczny podatek oraz zwiększyć dochody podatkowe.

Poprawka 45
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 0,01 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

skreślony

Or. it
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Poprawka 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 0,01 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

(b) 0,1 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

Or. en

Poprawka 47
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 0,01 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

b) 0,05% w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

Or. pt

Uzasadnienie

Przypadki stosowania podobnych środków, w szczególności w Zjednoczonym Królestwie, 
pokazują, że można stosować wyższe stawki niż te przewidziane we wniosku Komisji i 
otrzymać skuteczny podatek oraz zwiększyć dochody podatkowe.

Poprawka 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosują tę samą 
stawkę dla wszystkich transakcji 
finansowych należących do tej samej 
kategorii zgodnie z ust. 2 lit. a) i b).

3. Państwa członkowskie stosują tę samą 
stawkę dla wszystkich transakcji 
finansowych.
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Or. en

Poprawka 49
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda strona transakcji, w tym podmioty 
inne niż instytucje finansowe, staje się 
solidarnie odpowiedzialna za zapłatę 
podatku należnego od instytucji finansowej 
z tytułu takiej transakcji, jeśli instytucja 
finansowa nie zapłaci należnego podatku 
w terminie określonym w art. 10 ust. 4.

3. Każda strona transakcji, z wyjątkiem 
podmiotów innych niż instytucje 
finansowe, staje się solidarnie 
odpowiedzialna za zapłatę podatku 
należnego od instytucji finansowej z tytułu 
takiej transakcji, jeśli instytucja finansowa 
nie zapłaci należnego podatku w terminie 
określonym w art. 10 ust. 4.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zwolnienie z opłaty i skutków podatku osób i instytucji, które nie są 
instytucjami finansowymi. W związku z tym nie powinny one ponosić odpowiedzialności za 
opłatę podatku w przypadku nieprawidłowości popełnionych przez inną stronę transakcji.

Poprawka 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Transakcja finansowa, w odniesieniu 
do której nie pobrano PTF, uznawana jest 
za nieskuteczną prawnie i nie skutkuje 
przeniesieniem tytułu prawnego do 
instrumentu bazowego.

Or. en
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Poprawka 51
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przeniesienie uprawnień do danego 
instrumentu finansowego w wyniku 
transakcji ma moc prawną dopiero po 
uiszczeniu odpowiedniego podatku.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zaostrzenie skutków niezapłacenia podatku. Inwestorzy, którzy nie 
uiszczą podatku nie będą mieli żadnego prawa do instrumentów będących przedmiotem 
transakcji.

Poprawka 52
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 13 Komisja może przyjąć 
akty delegowane określające środki, które 
mają zostać podjęte przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Wzmocniona współpraca

W przypadku, gdy do 1 września 2012 r.
państwa UE-27 nie wypracują między 
sobą porozumienia, państwa członkowskie 
wyrażające chęć wdrożenia PTF
występują z oficjalnym wnioskiem o 
podjęcie wzmocnionej współpracy zgodnie 
z art. 329 TFUE. Parlament Europejski 
wyraża szybką zgodę, pod warunkiem że 
zainteresowane państwa członkowskie 
zobowiążą się do przyjęcia, zgodnie z art. 
333 ust. 2 UFUE, decyzji o stanowieniu 
zgodnie ze zwyczajną procedurą 
prawodawczą.

Or. en

Poprawka 54
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonywanie przekazania uprawnień skreślony
1. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazuje się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 2, 
następuje na czas nieokreślony od daty 
wymienionej w art. 18.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 2, może 
zostać w każdej chwili odwołane przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określone w danej 
decyzji. Odwołanie wchodzi w życie w 
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dniu następującym po publikacji decyzji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 2 
ust. 2 i art. 11 ust. 2 wchodzi w życie 
wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu 
Rady w terminie dwóch miesięcy od 
zawiadomienia o tym akcie Rady lub też 
jeśli przed upływem tego terminu Rada 
poinformuje Komisję, że nie zamierza 
zgłosić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się 
o dwa miesiące z inicjatywy Rady.

Or. en

Poprawka 55
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informowanie Parlamentu Europejskiego skreślony
Komisja informuje Parlament Europejski 
o przyjęciu aktów delegowanych, o 
wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o 
odwołaniu przekazania uprawnień przez 
Radę.

Or. en

Poprawka 56
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi 
Radzie sprawozdanie na temat 
zastosowania niniejszej dyrektywy i, w 
stosownym przypadku, wniosek dotyczący 
jej zmiany.

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi 
Radzie sprawozdanie na temat 
zastosowania niniejszej dyrektywy i, w 
stosownym przypadku, wniosek dotyczący 
jej zmiany.

Takie sprawozdanie uwzględnia 
możliwość zmiany niniejszej dyrektywy w 
rozporządzenie wprowadzające jednolity 
instrument PTF.

Or. it

Poprawka 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi 
Radzie sprawozdanie na temat 
zastosowania niniejszej dyrektywy i, w 
stosownym przypadku, wniosek dotyczący 
jej zmiany.

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat zastosowania 
niniejszej dyrektywy i, w stosownym 
przypadku, wniosek dotyczący jej zmiany.

Or. en

Poprawka 58
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
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