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Alteração 12
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que 
o setor financeiro contribua para os custos 
da crise, passando a ser tributado, no 
futuro, de uma forma equitativa em 
relação a outros setores; desincentivando
atividades demasiado arriscadas por parte 
das instituições financeiras; 
complementando as medidas reguladoras 
destinadas a evitar crises futuras e a gerar 
novas receitas para os orçamentos gerais
ou políticas específicas.

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de reduzir a 
influência excessiva do lobby financeiro 
mundial, assegurando que o setor 
financeiro suporta uma parte dos custos da 
crise, provocada principalmente pelo seu 
comportamento irresponsável; 
contrabalançando os riscos assumidos por 
parte das instituições financeiras; 
complementando as medidas reguladoras 
destinadas a evitar crises futuras e a gerar 
novas receitas para financiar políticas 
específicas através dos orçamentos
nacionais.

Or. en

Alteração 13
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
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debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro, que está em larga medida 
na origem da crise, contribua para os 
custos da crise, passando a ser tributado, no 
futuro, de uma forma equitativa em relação 
a outros setores; desincentivando 
atividades demasiado arriscadas por parte 
das instituições financeiras;
complementando as medidas reguladoras 
destinadas a evitar crises futuras e a gerar 
novas receitas para os orçamentos gerais, 
em particular prevendo medidas políticas 
concretas para atenuar os efeitos 
negativos da crise financeira sobre a 
economia real.

Or. de

Alteração 14
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais com o objetivo de 
contribuir para as consolidações 
orçamentais em curso ou políticas 
específicas visando o crescimento 
económico.

Or. pt
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Alteração 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As receitas provenientes do ITF 
devem contribuir para proporcionar bens 
públicos mundiais como a cooperação 
para o desenvolvimento e a luta contra as 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 16
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Apesar de o debate feito a nível 
global não ter resultado em nenhum 
acordo, a União deverá assumir um papel 
de liderança nesta matéria. Com isso, 
poderá dar um exemplo de um imposto 
equilibrado e bem-sucedido e abrir o 
caminho para que ele possa 
posteriormente ser seguido pelos 
parceiros internacionais.

Or. pt
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Alteração 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A criação de um imposto sobre as 
transações financeiras, a nível europeu, 
deve reforçar o empenho internacional da 
União para promover a adoção de 
instrumentos semelhantes, a nível 
mundial.

Or. it

Alteração 18
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de evitar distorções através de 
medidas adotadas unilateralmente pelos 
Estados-Membros, tendo em conta o nível 
extremamente elevado de mobilidade da 
maioria das transações financeiras 
relevantes e, assim, garantindo o bom 
funcionamento do mercado interno, é 
importante que as características de base de 
um ITF nos Estados-Membros sejam 
harmonizadas a nível da União. Devem, 
por conseguinte, ser evitados os incentivos 
à arbitragem fiscal na União e as distorções 
na distribuição entre os mercados 
financeiros na União, bem como as 
possibilidades de dupla tributação ou de 
não tributação.

(2) A fim de evitar distorções através de 
medidas adotadas unilateralmente pelos 
Estados-Membros, tendo em conta o nível 
extremamente elevado de mobilidade da 
maioria das transações financeiras 
relevantes e, assim, garantindo o bom 
funcionamento do mercado interno, mais 
solidariedade e justiça bem como para 
evitar distorções da concorrência, é 
importante que as características de base de 
um ITF nos Estados-Membros sejam 
harmonizadas a nível da União. Devem, 
por conseguinte, ser evitados os incentivos 
à arbitragem fiscal na União e as distorções 
na distribuição entre os mercados 
financeiros na União, bem como as 
possibilidades de dupla tributação ou de 
não tributação.

Or. lt
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Alteração 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No contexto do ITF o "princípio de 
reparação" refere-se à reparação parcial 
dos danos causados pelo setor financeiro 
durante a crise.

Or. es

Alteração 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A principal finalidade do ITF deve 
consistir em desincentivar os movimentos 
especulativos relativamente aos 
movimentos relacionados com a economia 
produtiva.

Or. es

Alteração 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) O ITF deve contemplar os 
princípios seguintes:
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o princípio da denominação: o imposto 
aplica-se a todos os instrumentos 
denominados em euros ou numa divisa de 
qualquer Estado-Membro da União;
o princípio da negociação: o imposto 
aplica-se às transações financeiras 
derivadas de ativos admitidos à 
negociação num mercado da União; e
o princípio da intermediação: o imposto 
aplica-se a todas as transações 
financeiras em que um residente na 
União intervenha como intermediário.

Or. es

Alteração 22
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para que o mercado interno funcione 
corretamente, o ITF deve ser aplicável ao 
comércio de uma gama alargada de 
instrumentos financeiros, incluindo 
produtos estruturados, tanto no âmbito 
dos mercados organizados, como nos 
mercados fora da bolsa, bem como para a 
celebração e alteração de todos os 
contratos de derivados. Pela mesma razão, 
deverá aplicar-se, de um modo geral, a
uma determinada gama de instituições 
financeiras.

(3) Para que o mercado interno funcione 
corretamente, e tendo em conta que uma 
grande parte das receitas de um imposto 
sobre transações financeiras seria 
proveniente do Reino Unido, o ITF deve 
ser aplicável a todos os centros 
financeiros da União, sob pena de o 
imposto não ter o efeito regulador 
esperado e conduzir a distorções da 
concorrência no mercado interno. No 
contexto de uma larga gama de 
instrumentos financeiros, é conveniente 
seguir uma abordagem diferenciada. Os 
produtos financeiros particularmente 
arriscados como os derivados devem ser 
tratados de forma diferente e ser sujeitos a 
um imposto mais elevado do que os 
fundos de pensões e outras formas de 
ativos financeiros de longo prazo.

Or. de
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Alteração 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir uma determinação tão 
fácil quanto possível da matéria coletável, 
de forma a restringir os custos para as 
empresas e para as administrações fiscais, 
no caso das transações financeiras, à 
exceção das ligadas aos contratos de 
derivados, deve remeter-se, em princípio, 
para a contraprestação concedida no 
âmbito da transação. Em caso de ausência 
de contraprestação ou quando a 
contraprestação concedida é inferior ao 
preço de mercado, este deve ser referido 
como espelhando o justo valor da 
transação. Também por motivos de 
facilidade de cálculo, o montante 
nocional deve ser utilizado no caso de 
contratos de derivados 
adquiridos/vendidos, transferidos, 
celebrados ou modificados.

(10) Para permitir uma determinação tão 
fácil quanto possível da matéria coletável, 
de forma a restringir os custos para as 
empresas e para as administrações fiscais, 
no caso das transações financeiras, à 
exceção das ligadas aos contratos de 
derivados, deve remeter-se, em princípio, 
para a contraprestação concedida no 
âmbito da transação. Em caso de ausência 
de contraprestação ou quando a 
contraprestação concedida é inferior ao 
preço de mercado, este deve ser referido 
como espelhando o justo valor da 
transação. No que respeita aos contratos 
de derivados, o valor tributável deve ser 
calculado com base numa análise de risco 
do contrato. A matéria coletável deve ser 
supervisionada, de forma contínua, e o 
Banco Central Europeu deve ser 
consultado anualmente sobre o 
ajustamento da matéria coletável, para 
assegurar que os encargos fiscais dos 
contratos de derivados sejam, pelo menos, 
tão elevados quanto os decorrentes do 
investimento direto em ativos subjacentes.

Or. en

Alteração 24
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No interesse da igualdade de (11) A fim de reduzir as atividades 
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tratamento, deve ser aplicável uma taxa de 
imposto única dentro de cada categoria de 
transações, nomeadamente o comércio de 
instrumentos financeiros à exceção dos 
derivados, por um lado, e a compra/venda, 
transferência, alteração e conclusão de 
contratos de derivados, por outro.

financeiras excessivamente arriscadas e 
de prevenir novas crises, os produtos 
financeiros de alto risco devem ser 
sujeitos a uma taxa de imposto mais 
elevada do que os produtos menos 
especulativos.

Or. de

Alteração 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devido à grande mobilidade das 
transações financeiras e a fim de ajudar a 
atenuar os potenciais efeitos de evasão 
fiscal, o ITF deve ser aplicado em 
conformidade com o princípio da 
residência.

(13) Devido à grande mobilidade das 
transações financeiras e a fim de ajudar a 
atenuar os potenciais efeitos de evasão 
fiscal, o ITF deve ser aplicado em 
conformidade com o princípio da 
residência, complementado pelos 
princípios do local de emissão e de 
apropriação.

Or. en

Alteração 26
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As taxas de imposto mínimas devem 
ser fixadas a um nível suficientemente 
elevado para permitir alcançar o objetivo 
de harmonização da presente diretiva. Ao 
mesmo tempo, têm de ser suficientemente 
baixas, de modo a que os riscos de 
deslocalização sejam minimizados.

(14) As taxas de imposto mínimas devem 
ser fixadas a um nível suficientemente 
elevado para a realização dos objetivos de 
harmonização da presente diretiva, para 
que o setor financeiro suporte uma parte 
justa dos custos da crise económica, 
incentivando deste modo a economia real 
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nos Estados-Membros. Ao mesmo tempo, 
enquanto se aguarda a criação de um 
regime de ITF uniforme à escala 
mundial, as referidas taxas têm de ser 
suficientemente baixas, de modo a que os 
riscos de deslocalização sejam 
minimizados.

Or. en

Alteração 27
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de permitir a adoção de 
normas mais detalhadas com o objetivo de 
determinar se certas atividades 
financeiras constituem parte significativa 
das atividades de uma empresa, de modo a 
que a empresa possa ser considerada uma 
instituição financeira para efeitos da 
aplicação da presente diretiva, bem como 
de normas mais detalhadas relativas à 
proteção contra a fraude, a evasão e os 
abusos fiscais, o poder para adotar atos 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado à Comissão, 
especificando as medidas necessárias 
para esse efeito. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente ao nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Conselho.

Suprimido

Or. en
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Alteração 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As receitas provenientes do ITF 
devem ser consideradas recursos próprios 
destinados a integrar no orçamento da 
União de forma a contribuir para os seus 
objetivos estratégicos.

Or. it

Alteração 29
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os benefícios da aplicação da 
medida são independentes do destino a 
dar às receitas, pelo que tal discussão 
deverá ser feita noutro contexto, em 
particular no da Proposta sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020.

Or. pt

Alteração 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de os 27 Estados-Membros da UE 
não chegarem a acordo até 1 de setembro 
de 2012, os Estados-Membros que 
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desejem aplicar o ITF devem prosseguir, 
solicitando formalmente uma cooperação 
reforçada, em conformidade com o artigo 
329.º do TFUE. O Parlamento Europeu 
deve proceder à sua aprovação 
rapidamente, na condição de que os 
Estados-Membros em causa se 
comprometam a adotar uma decisão 
determinando que deliberarão ao abrigo 
do processo legislativo ordinário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 333.º 
do TFUE

Or. en

Alteração 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, na condição de que, 
pelo menos, uma parte na transação seja 
estabelecida num Estado-Membro e que 
uma instituição financeira estabelecida no 
território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação.

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, incluindo as 
operações cambiais à vista, na condição de 
que, pelo menos, uma parte na transação 
seja estabelecida num Estado-Membro e 
que uma instituição financeira estabelecida 
no território de um Estado-Membro seja 
parte na transação, quer agindo por sua 
própria conta, ou por conta de outrem, ou 
em nome de outra parte na transação.

Or. en
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Alteração 32
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, na condição de que,
pelo menos, uma parte na transação seja 
estabelecida num Estado-Membro e que 
uma instituição financeira estabelecida no 
território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação.

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras que cumpram 
alguma das seguintes condições:

a) pelo menos, uma parte na transação seja 
estabelecida num Estado-Membro e que 
uma instituição financeira estabelecida no 
território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação;
b) o instrumento alvo da transação ter sido 
emitido por entidades estabelecidas na 
União.

Or. pt

Justificação

Esta emenda faz com que a proposta cubra também o princípio da emissão de títulos, o que 
reduz a possível fuga de atividades económicas e evita colocar em desvantagem instituições 
financeiras europeias em relação a instituições externas relativamente à troca de 
instrumentos emitidos na União.
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Alteração 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Aplica-se uma taxa de 0,1% às 
transações financeiras canceladas se, em 
média, por cada dia de negociação, o 
número de transações financeiras 
canceladas for 15 vezes superior ao 
número de transações financeiras 
executadas.

Or. en

Alteração 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As transações com os bancos centrais 
dos Estados-Membros.

(d) As transações com os bancos centrais 
dos Estados-Membros, com organismos 
públicos ou com autoridades regionais ou 
locais;

Or. en

Alteração 35
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As transações com os bancos centrais 
dos Estados-Membros.

(d) As transações com os bancos centrais 
dos Estados-Membros, com autoridades 
regionais ou locais ou com outras 
autoridades.
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Or. lt

Alteração 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) as transações financeiras 
relacionadas com um fundo de pensões 
ou com uma instituição de realização de 
planos de pensões profissionais, na 
aceção do artigo 6.º, alínea a), da Diretiva 
2003/41/CE.

Or. en

Alteração 37
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, em conformidade com o 
artigo 13.º, adota atos delegados que 
estabelecem normas circunstanciadas 
para determinar se as atividades referidas 
no n.º 1, ponto 7), alínea j), constituem 
uma parte significativa da atividade 
global da empresa.

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Seja parte de uma transação 
financeira relativamente a um 
instrumento financeiro emitido no 
território de um Estado-Membro ou da 
União.

Or. en

Alteração 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
O princípio do local de emissão

1. Para efeitos da presente Diretiva, um 
instrumento financeiro é considerado 
emitido no território de um 
Estado-Membro ou da União quando for 
emitido por uma entidade jurídica 
registada num Estado-Membro.
2. No caso de um contrato de derivado, a 
condição de emissão no território de um 
Estado-Membro ou da União está 
preenchida quando o instrumento de 
referência ou subjacente for emitido por 
uma entidade jurídica registada num 
Estado-Membro.
3. No caso de um instrumento 
estruturado, a condição de emissão no 
território de um Estado-Membro ou da 
União está preenchida quando o 
instrumento estruturado se baseie numa 
percentagem significativa de ativos ou 
instrumentos financeiros e de derivados 
associados a instrumentos financeiros 
emitidos por uma entidade jurídica 
registada num Estado-Membro, ou que o 
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referido instrumento financeiro seja 
apoiado pelo mesmo conjunto de ativos.

Or. en

Alteração 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Princípio da transferência de propriedade
1. Uma transação financeira
relativamente à qual não tenha sido 
cobrado o ITF é considerada 
juridicamente não executória e não tem 
como efeito a transferência de 
propriedade do instrumento subjacente.
2. Uma transação financeira visada pelo 
n.º 1 do presente artigo não é elegível 
para uma compensação central ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º ... /2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de ... 
sobre instrumentos derivados do mercado 
de balcão, contrapartes centrais e 
repositórios de transações [EMIR], nem 
satisfaz os requisitos em matéria de 
adequação dos fundos próprios na aceção 
do Regulamento (UE) n.º ...  /2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de ... 
relativo a requisitos prudenciais 
aplicáveis às instituições de crédito e às 
empresas de investimento (Diretiva 
fundos próprios).
3. No caso de sistemas de pagamento 
eletrónicos e automáticos, com ou sem a 
intervenção de agentes de liquidação de 
pagamentos, as autoridades fiscais de um 
Estado-Membro podem estabelecer um 
sistema de cobrança eletrónica e 
automática do ITF e de certificados de 
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transferência de propriedade.

Or. en

Alteração 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso das transações financeiras 
referidas no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, alínea 
c), e, no que diz respeito aos contratos de 
derivados, no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, 
alíneas a) e b), o valor tributável do ITF é 
o montante nocional dos contratos de 
derivados no momento da transação 
financeira.

No caso das transações financeiras 
referidas no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, alínea 
c), e, no que diz respeito aos contratos de 
derivados, no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, 
alíneas a) e b), o valor tributável é 
calculado após uma análise do contrato 
quanto aos riscos. A matéria coletável é 
supervisionada, de forma contínua, e o 
Banco Central Europeu é consultado 
anualmente sobre o ajustamento da 
matéria coletável para assegurar que os 
encargos fiscais dos contratos de 
derivados são, pelo menos, tão elevados 
quanto os decorrentes do investimento 
direto em ativos subjacentes.

Or. en

Alteração 42
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Essas taxas não devem ser inferiores a: Essas taxas não devem ser inferiores a 
0,1%.

Or. it
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Alteração 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 0,1 % no que respeita às transações 
financeiras referidas no artigo 5.º;

Suprimido

Or. it

Alteração 44
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 0,1 % no que respeita às transações 
financeiras referidas no artigo 5.º;

a) 0,5 % no que respeita às transações 
financeiras referidas no artigo 5.º;

Or. pt

Justificação

Exemplos de aplicações de medidas semelhantes, incluindo no Reino Unido, mostram que é 
possível aplicar taxas maiores do que a proposta pela Comissão e obter um imposto 
bem-sucedido, para além de um maior volume de receitas.

Alteração 45
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 0,01 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

Suprimido

Or. it
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Alteração 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 0,01 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

(b) 0,1 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

Or. en

Alteração 47
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 0,01 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

b) 0,05 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

Or. pt

Justificação

Exemplos de aplicações de medidas semelhantes, incluindo no Reino Unido, mostram que é 
possível aplicar taxas maiores do que a proposta pela Comissão e obter um imposto 
bem-sucedido, para além de um maior volume de receitas.

Alteração 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem aplicar a 
mesma taxa a todas as transações 
financeiras que são abrangidas pela 
mesma categoria, em conformidade com o 

3. Os Estados-Membros aplicam a mesma 
taxa a todas as transações financeiras
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n.º 2, alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 49
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada parte numa transação, incluindo 
pessoas que não as instituições financeiras, 
deve ser solidariamente responsável pelo 
pagamento do imposto devido por uma 
instituição financeira por conta dessa 
transação, no caso de a instituição 
financeira não ter pago o imposto devido 
no prazo previsto no artigo 10.º, n.º 4.

3. Cada parte numa transação, excetuando
pessoas que não as instituições financeiras, 
deve ser solidariamente responsável pelo 
pagamento do imposto devido por uma 
instituição financeira por conta dessa 
transação, no caso de a instituição 
financeira não ter pago o imposto devido 
no prazo previsto no artigo 10.º, n.º 4.

Or. pt

Justificação

A proposta tem como princípio isentar indivíduos e instituições não financeiras do 
pagamento e dos efeitos do imposto. Pelo mesmo princípio, estes não deverão ser 
responsáveis pelo pagamento de imposto em situações irregularidade da outra parte da 
transação.

Alteração 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma transação financeira relativamente à 
qual não tenha sido cobrado o ITF é 
considerada juridicamente não executória 
e não tem como efeito a transferência de 
propriedade do instrumento subjacente.
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Or. en

Alteração 51
António Fernando Correia De Campos

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 A. A transmissão dos direitos sobre um 
instrumento financeiro como resultado de 
uma transação só terá força legal quando 
o respetivo imposto for cobrado.

Or. pt

Justificação

Esta emenda aumenta os custos de fuga a este imposto. Investidores que não efetuem o 
pagamento do imposto ficam sem o direito legal sobre os instrumentos trocados.

Alteração 52
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, em conformidade 
com o artigo 13.º, adotar atos delegados, 
especificando as medidas a tomar pelos 
Estados-Membros em aplicação do n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Alteração 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Cooperação reforçada

No caso de os 27 Estados-Membros da UE 
não chegarem a acordo até 1 de setembro 
de 2012, os Estados-Membros que 
desejem aplicar o ITF prosseguem, 
solicitando formalmente uma cooperação
reforçada, em conformidade com o artigo 
329.º do TFUE. O Parlamento Europeu 
procede à sua aprovação rapidamente, na 
condição de que os Estados-Membros em 
causa se comprometam a adotar uma 
decisão determinando que deliberarão ao 
abrigo do processo legislativo ordinário, 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 
333.º do TFUE

Or. en

Alteração 54
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Exercício da delegação Suprimido
1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, e no artigo 11.°, n.º 2, é 
conferida por um período indeterminado, 
a partir da data referida no artigo 18.º
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3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, e no artigo 11.º, n.º 2, 
pode ser revogada pelo Conselho em 
qualquer momento. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes especificada nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, e 
com o artigo 11.º, n.º 2, só deve entrar em 
vigor se não forem formuladas objeções 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do referido ato ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Conselho tiver informado a 
Comissão de que não irá formular 
objeções. Esse prazo pode ser prorrogado 
por mais dois meses por iniciativa do 
Conselho.

Or. en

Alteração 55
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Informação ao Parlamento Europeu Suprimido
O Parlamento Europeu deve ser 
informado dos atos delegados adotados 
pela Comissão, das objeções que lhe 
sejam formuladas ou da decisão de 
revogação de poderes adotada pelo 
Conselho.
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Or. en

Alteração 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva e, se for caso disso, uma proposta 
para a sua alteração.

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva e, se for caso disso, uma proposta 
para a sua alteração.

O referido relatório visa também a 
possibilidade de transformar a presente 
Diretiva num regulamento que estabeleça 
um instrumento único para o ITF.

Or. it

Alteração 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva e, se for caso disso, uma proposta 
para a sua alteração.

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação da presente diretiva e, se for 
caso disso, uma proposta para a sua 
alteração.

Or. en
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Alteração 58
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva e, se for caso disso, uma proposta 
para a sua alteração.

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação da presente diretiva e, se for 
caso disso, uma proposta para a sua 
alteração.

Or. lt


