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Amendamentul 12
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula
activitățile prea riscante practicate de 
instituțiile financiare; de a completa 
măsurile de reglementare destinate să 
contribuie la evitarea unor crize viitoare și 
de a genera venituri suplimentare pentru 
finanțarea bugetelor generale sau
politicilor specifice.

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
diminua influența excesivă a lobby-ului 
financiar mondial, asigurând faptul că 
sectorul financiar contribuie la acoperirea 
costurilor crizei, care a fost cauzată în 
principal de comportamentul său 
iresponsabil; de a compensa activitățile 
riscante practicate de instituțiile financiare;
de a completa măsurile de reglementare 
destinate să contribuie la evitarea unor 
crize viitoare și de a genera venituri 
suplimentare pentru finanțarea politicilor 
specifice prin intermediul bugetelor 
naționale.

Or. en

Amendamentul 13
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
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sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar, care este 
principala sursă a crizei, contribuie la 
acoperirea costurilor și că este impozitat la 
un nivel echitabil față de alte sectoare; de a 
contrastimula activitățile prea riscante 
practicate de instituțiile financiare; de a 
completa măsurile de reglementare 
destinate să contribuie la evitarea unor 
crize viitoare și de a genera venituri 
suplimentare pentru finanțarea bugetelor 
generale, în special a unor măsuri politice 
concrete de atenuare a efectelor crizei 
financiare asupra economiei reale.

Or. de

Amendamentul 14
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice:

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF).
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale, contribuind la 
consolidarea fiscală în curs, sau pentru 
finanțarea politicilor specifice în favoarea 
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creșterii economice:
Or. pt

Amendamentul 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile provenite din TTF ar 
trebui să contribuie la furnizarea de 
bunuri publice globale precum 
cooperarea pentru dezvoltare și 
combaterea schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 16
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Chiar dacă dezbaterea lansată la 
nivel mondial nu a ajuns la niciun acord, 
Uniunea va trebui să joace un rol de 
frunte în acest domeniu. Astfel, Uniunea 
va putea da un exemplu de taxă 
echilibrată și eficace și va putea deschide 
calea pentru a fi urmată de partenerii 
internaționali.

Or. pt
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Amendamentul 17
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Introducerea la nivel european a 
unei taxe pe tranzacțiile financiare ar 
trebui să întărească angajamentul 
internațional al Uniunii în favoarea 
adoptării la nivel mondial a unor 
instrumente similare.

Or. it

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a preveni denaturări care ar 
putea fi generate de măsurile adoptate 
unilateral de către statele membre, ținând 
seama de mobilitatea foarte mare a 
majorității tranzacțiilor financiare relevante 
și, prin urmare, pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne, este important 
ca elementele fundamentale ale unei TTF 
aplicate în statele membre să fie 
armonizate la nivelul Uniunii. Prin aceste 
demersuri se urmărește să se evite 
stimularea arbitrajului fiscal, diferențele 
legate de repartizarea veniturilor între 
piețele financiare din Uniune și riscurile 
dublei impozitări sau neimpozitării.

(2) Pentru a preveni denaturări care ar 
putea fi generate de măsurile adoptate 
unilateral de către statele membre, ținând 
seama de mobilitatea foarte mare a 
majorității tranzacțiilor financiare relevante 
și, prin urmare, pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne și mai multă 
solidaritate și justiție, precum și pentru a 
evita denaturările concurenței, este 
important ca elementele fundamentale ale 
unei TTF aplicate în statele membre să fie 
armonizate la nivelul Uniunii. Prin aceste 
demersuri se urmărește să se evite 
stimularea arbitrajului fiscal, diferențele 
legate de repartizarea veniturilor între 
piețele financiare din Uniune și riscurile 
dublei impozitări sau neimpozitării.

Or. lt
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Amendamentul 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În contextul TTF, „principiul 
reparației” se referă la repararea parțială 
a prejudiciului cauzat de sectorul 
financiar în timpul crizei.

Or. es

Amendamentul 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Obiectivul principal al TTF îl 
reprezintă descurajarea acțiunilor 
speculative în comparație cu acțiunile 
legate de economia productivă.

Or. es

Amendamentul 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) TTF ține seama de următoarele 
principii:
- principiul exprimării: taxa se aplică 
tutor instrumentelor exprimate în euro 
sau într-o monedă a unui stat membru al 
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Uniunii;
- principiul tranzacționării: taxa se aplică 
tranzacțiilor financiare derivate din active 
admise la tranzacționare pe o piață din 
Uniune; și
- principiul intermedierii: taxa se aplică 
tuturor tranzacțiilor financiare pentru 
care un rezident al Uniunii acționează ca 
intermediar.

Or. es

Amendamentul 22
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru buna funcționare a pieței interne, 
TTF trebuie să se aplice activităților de 
tranzacționare cu o gamă largă de 
instrumente financiare, inclusiv cu produse 
structurate, desfășurate atât pe piețele 
bursiere, cât și extrabursier, precum și 
încheierii și modificării tuturor 
contractelor pe instrumente derivate. Din 
același motiv, ea trebuie să se aplice unei 
sfere foarte extinse de instituții 
financiare.

(3) Pentru buna funcționare a pieței interne
și ținând seama de faptul că o mare parte 
din veniturile generate de o taxă pe 
tranzacțiile financiare ar proveni din 
Regatul Unit, TTF ar trebui să se aplice
tuturor centrelor financiare din Uniune, 
altfel există temerea că taxa respectivă nu 
va avea efectul de reglementare scontat și 
că va produce denaturări dăunătoare ale
concurenței pe piața internă. Gama largă 
de instrumente financiare ar trebui 
abordată în mod diferențiat: produsele 
financiare deosebit de riscante precum 
instrumentele derivate trebuie tratate în 
mod diferit, fiind supuse unei rate 
superioare de impozitare, față de 
fondurile de pensii și alte forme de 
protecție pe termen lung a activelor.

Or. de
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Amendamentul 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite ca valoarea 
impozabilă să fie determinată cât mai ușor 
cu putință, astfel încât să se limiteze 
costurile suportate de companii și de 
administrațiile fiscale, în cazul altor 
tranzacții financiare în afara celor legate de 
contractele pe instrumente derivate, trebuie 
să se facă trimitere în mod normal la 
contraprestația acordată în contextul 
tranzacției. În cazul în care contraprestația 
nu se acordă sau este mai mică decât prețul 
de piață, trebuie să se considere că acesta 
din urmă reflectă în mod corect valoarea 
tranzacției. De asemenea, pentru a facilita 
calculul, valoarea noțională trebuie 
utilizată atunci când contractele pe 
instrumente derivate sunt 
achiziționate/vândute, transferate, 
încheiate sau modificate.

(10) Pentru a permite ca valoarea 
impozabilă să fie determinată cât mai ușor 
cu putință, astfel încât să se limiteze 
costurile suportate de companii și de 
administrațiile fiscale, în cazul altor 
tranzacții financiare în afara celor legate de 
contractele pe instrumente derivate, trebuie 
să se facă trimitere în mod normal la 
contraprestația acordată în contextul 
tranzacției. În cazul în care contraprestația 
nu se acordă sau este mai mică decât prețul 
de piață, trebuie să se considere că acesta 
din urmă reflectă în mod corect valoarea 
tranzacției. În ceea ce privește contractele 
pe instrumente derivate, valoarea 
impozabilă ar trebui calculată în urma 
unei analize a riscurilor contractului.
Baza de impozitare ar trebui 
supravegheată în mod permanent, iar 
Băncii Centrale Europene ar trebui să i se 
solicite avizul cu privire la adaptarea 
anuală a bazei de impozitare pentru a 
garanta că sarcina fiscală pentru 
contractele pe instrumente derivate este 
cel puțin la fel de mare ca aceea pentru o 
investiție directă în activele suport.

Or. en

Amendamentul 24
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În spiritul tratamentului echitabil, (11) Pentru a reduce numărul activităților 
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trebuie să se aplice o rată de impozitare
unică fiecărei categorii de tranzacții, și 
anume comerțului cu instrumente 
financiare altele decât instrumentele 
financiare derivate, pe de o parte, și 
achiziției/vânzării, transferului, încheierii 
și modificării contractelor pe instrumente 
derivate, pe de altă parte.

financiare prea riscante și pentru a 
preveni astfel viitoare crize ar trebui să se 
aplice produselor financiare deosebit de 
riscante o rată de impozitare mai mare
decât cea aplicată produselor mai puțin 
speculative.

Or. de

Amendamentul 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Datorită mobilității însemnate a 
tranzacțiilor financiare și pentru a contribui 
la atenuarea eventualelor evaziuni fiscale, 
TTF trebuie să se aplice pe baza 
principiului reședinței.

(13) Datorită mobilității însemnate a 
tranzacțiilor financiare și pentru a contribui 
la atenuarea eventualelor evaziuni fiscale, 
TTF ar trebui să se aplice pe baza 
principiului reședinței, completat de 
principiile emiterii și proprietății.

Or. en

Amendamentul 26
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele minime de impozitare trebuie
stabilite la un nivel suficient de ridicat 
pentru ca obiectivul de armonizare al 
prezentei directive să fie atins. În același 
timp, ele trebuie să fie suficient de mici 
pentru ca riscurile de delocalizare să fie 
reduse la minimum.

(14) Ratele minime de impozitare ar trebui
stabilite la un nivel suficient de ridicat 
pentru ca obiectivul de armonizare al 
prezentei directive să fie atins, așa încât 
sectorul financiar să contribuie în mod 
corespunzător la costurile crizei 
economice, consolidând astfel economia 
reală a statelor membre. În același timp,
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până la implementarea unui regim TTF 
uniform la nivel mondial, ratele respective
trebuie să fie suficient de mici pentru ca 
riscurile de delocalizare să fie reduse la 
minimum.

Or. en

Amendamentul 27
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a permite adoptarea unor 
reguli mai detaliate prin care să se 
stabilească dacă anumite activități 
financiare constituie o parte semnificativă 
a activității societății respective și, în 
consecință, dacă societatea poate fi 
considerată o instituție financiară în 
sensul prezentei directive, a unor reguli 
mai detaliate pentru protecția împotriva 
fraudei, evaziunii și abuzului, competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
formularea măsurilor necesare în acest 
sens. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Consiliu.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Veniturile generate de TTF ar 
trebui considerate ca resurse proprii 
destinate bugetului Uniunii care să 
servească atingerii obiectivelor sale 
strategice.

Or. it

Amendamentul 29
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Avantajele aplicării acestei măsuri 
sunt independente de destinația 
veniturilor; de aceea, o astfel de dezbatere 
va trebui organizată în alt context, și 
anume în cel al propunerii privind cadrul 
financiar multianual 2014-2020.

Or. pt

Amendamentul 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Dacă până la 1 septembrie 2012 nu 
se ajunge la un acord la nivelul UE 27, 
statele membre care doresc să aplice TTF 
ar trebui să avanseze, solicitând în mod 
oficial instituirea unei forme de cooperare 
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consolidată în conformitate cu articolul 
329 din TFUE. Parlamentul European ar 
trebui să-și dea aprobarea prompt, cu 
condiția ca statele membre respective să 
se angajeze să adopte în temeiul 
articolului 333 alineatul (2) din TFUE o 
decizie care să prevadă faptul că acestea 
vor hotărî în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Amendamentul 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare, cu condiția ca 
măcar una din părțile la tranzacție să fie 
stabilită într-un stat membru și ca o 
instituție financiară stabilită pe teritoriul 
unui stat membru să fie parte la tranzacție, 
acționând fie în nume propriu sau pe seama 
unei alte persoane, fie în numele unei părți 
la tranzacție.

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare, inclusiv 
tranzacțiilor de schimb valutar cu 
decontare la vedere, cu condiția ca măcar 
una din părțile la tranzacție să fie stabilită 
într-un stat membru și ca o instituție 
financiară stabilită pe teritoriul unui stat 
membru să fie parte la tranzacție, acționând 
fie în nume propriu sau pe seama unei alte 
persoane, fie în numele unei părți la 
tranzacție.

Or. en

Amendamentul 32
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare, cu condiția ca 

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare care îndeplinesc 
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măcar una din părțile la tranzacție să fie 
stabilită într-un stat membru și ca o 
instituție financiară stabilită pe teritoriul 
unui stat membru să fie parte la tranzacție, 
acționând fie în nume propriu sau pe seama 
unei alte persoane, fie în numele unei părți 
la tranzacție.

una dintre condițiile următoare:

a) măcar una din părțile la tranzacție să fie 
stabilită într-un stat membru și o instituție 
financiară stabilită pe teritoriul unui stat 
membru să fie parte la tranzacție, acționând 
fie în nume propriu sau pe seama unei alte 
persoane, fie în numele unei părți la 
tranzacție;

b) instrumentul care face obiectul 
tranzacției să fie emis de entități stabilite 
în Uniune.

Or. pt

Justificare

Prezentul amendament face ca propunerea să acopere și principiul emiterii de titluri, ceea ce 
reduce riscul de relocare a activităților economice și evită defavorizarea instituțiilor 
financiare europene față de instituțiile externe în ceea ce privește tranzacționarea 
instrumentelor emise în Uniune.

Amendamentul 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O taxă de 0,1% se aplică tranzacțiilor 
financiare anulate în cazul în care 
numărul tranzacțiilor financiare anulate
depășește, în medie pe zi de 
tranzacționare, de 15 ori numărul 
tranzacțiilor financiare executate.

Or. en



AM\893502RO.doc 15/26 PE483.683v01-00

RO

Amendamentul 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Tranzacțiile cu băncile centrale ale 
statelor membre.

(d) Tranzacțiile cu băncile centrale ale 
statelor membre sau cu organismele 
publice și cu autoritățile regionale sau 
locale.

Or. en

Amendamentul 35
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Tranzacțiile cu băncile centrale ale 
statelor membre.

(d) Tranzacțiile cu băncile centrale ale 
statelor membre, cu autoritățile regionale 
sau locale sau cu alte autorități.

Or. lt

Amendamentul 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Tranzacțiile financiare cu privire la 
un fond de pensii sau la o instituție pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale, astfel 
cum sunt definite la articolul 6 litera (a) 
din Directiva 2003/41/CE.

Or. en
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Amendamentul 37
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, în conformitate cu articolul 
13, adoptă acte delegate prin care se 
prevăd reguli detaliate cu ajutorul cărora 
se poate stabili dacă activitățile la care se 
face referire la alineatul (1) punctul (7) 
litera (j) constituie o parte semnificativă a 
activității generale a societății.

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) este parte la tranzacția financiară în 
relație cu un instrument financiar emis pe 
teritoriul unui stat membru sau pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Principiul emiterii
1. În sensul prezentei directive, un 
instrument financiar este considerat ca 
fiind emis pe teritoriul unui stat membru 
sau al Uniunii dacă este emis de către o 
entitate juridică care este înregistrată într-
un stat membru.
2. În cazul unui contract pe instrumente 
derivate, condiția emiterii pe teritoriul 
unui stat membru sau pe teritoriul 
Uniunii este îndeplinită dacă referința sau 
instrumentul suport au fost emise de o 
entitate juridică înregistrată într-un stat 
membru.
3. În cazul unui instrument financiar 
structurat, condiția emiterii pe teritoriul 
unui stat membru sau pe teritoriul 
Uniunii este îndeplinită atunci când 
instrumentul financiar structurat se 
bazează pe sau este sprijinit de o proporție 
semnificativă de active sau de instrumente 
financiare și instrumente derivate cu 
referință la instrumente financiare și este 
emis de către o entitate juridică 
înregistrată într-un stat membru.

Or. en

Amendamentul 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Principiul proprietății

1. O tranzacție financiară pentru care nu 
a fost percepută o TTF este considerată 
nulă de drept și nu are ca rezultat un 
transfer al titlului de proprietate asupra 
instrumentului suport.
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2. O tranzacție financiară ca cea descrisă 
la alineatul (1) de la prezentul articol nu 
este considerată eligibilă pentru 
compensare centrală în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind instrumentele financiare 
derivate extrabursiere, contrapartidele 
centrale și registrele centrale de tranzacții 
și nu este eligibilă nici în vederea 
îndeplinirii cerințelor în ceea ce privește 
rata de adecvare a capitalului în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului nr. .../2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind cerințele prudențiale 
pentru instituțiile de credit și societățile de 
investiții.
3. În cazul mecanismelor de plăți 
electronice automate, cu sau fără 
participarea agenților de servicii de plată, 
autoritățile fiscale ale unui stat membru 
pot să introducă un sistem electronic 
automat de colectare a TTF și certificate 
de transfer al titlurilor de proprietate.

Or. en

Amendamentul 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tranzacțiilor financiare prevăzute 
la articolul 2 alineatul (1) punctul (1) litera
(c) și, în cazul contractelor pe instrumente 
derivate, la articolul 2 alineatul (1) punctul
(1) literele (a) și (b), valoarea impozabilă a 
TTF este valoarea noțională a 
contractului pe instrumente derivate la 
momentul tranzacției financiare.

În cazul tranzacțiilor financiare prevăzute 
la articolul 2 alineatul (1) punctul (1) litera
(c) și, în cazul contractelor pe instrumente 
derivate, la articolul 2 alineatul (1) punctul
(1) literele (a) și (b), valoarea impozabilă
se calculează în urma unei analize a 
riscurilor contractului. Baza de 
impozitare este supravegheată în mod 
permanent, iar Băncii Centrale Europene 
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i se solicită avizul cu privire la adaptarea 
anuală a bazei de impozitare pentru a 
garanta că sarcina fiscală pentru 
contractele pe instrumente derivate este cel 
puțin la fel de mare ca aceea pentru o 
investiție directă în activele suport.

Or. en

Amendamentul 42
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste rate nu se pot situa sub: Aceste rate nu se pot situa sub 0,1 %.

Or. it

Amendamentul 43
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 0,1% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 5;

eliminat

Or. it

Amendamentul 44
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 0,1% în cazul tranzacțiilor financiare (a) 0,5% în cazul tranzacțiilor financiare 
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menționate la articolul 5; menționate la articolul 5;
Or. pt

Justificare

Exemple de aplicare a unor măsuri asemănătoare, în special în Regatul Unit, demonstrează 
faptul că este posibil să se aplice rate mai mari decât cea prevăzută în propunerea Comisiei 
și să se obțină o taxă eficace, precum și un volum al veniturilor mai ridicat.

Amendamentul 45
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 0,01% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 6.

eliminat

Or. it

Amendamentul 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 0,01% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 6.

(b) 0,1% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 6.

Or. en

Amendamentul 47
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 0,01% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 6.

(b) 0,05% în cazul tranzacțiilor financiare 
menționate la articolul 6.

Or. pt

Justificare

Exemple de aplicare a unor măsuri asemănătoare, în special în Regatul Unit, demonstrează 
faptul că este posibil să se aplice rate mai mari decât cea prevăzută în propunerea Comisiei 
și să se obțină o taxă eficace, precum și un volum al veniturilor mai ridicat.

Amendamentul 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să aplice
aceeași rată tuturor tranzacțiilor financiare
care se încadrează în aceeași categorie în 
conformitate cu alineatul (2) literele (a) și 
(b).

(3) Statele membre aplică aceeași rată 
tuturor tranzacțiilor financiare.

Or. en

Amendamentul 49
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare parte la o tranzacție, inclusiv 
persoanele care nu sunt instituții 
financiare, devin răspunzătoare solidar 
pentru plata taxei datorate de o instituție 
financiară în contul respectivei tranzacții, 
dacă instituția financiară în cauză nu a 

(3) Fiecare parte la o tranzacție, cu 
excepția persoanelor care nu sunt instituții 
financiare, devin răspunzătoare solidar 
pentru plata taxei datorate de o instituție 
financiară în contul respectivei tranzacții, 
dacă instituția financiară în cauză nu a 
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plătit taxa pe care o datora în termenul 
stabilit la articolul 10 alineatul (4).

plătit taxa pe care o datora în termenul 
stabilit la articolul 10 alineatul (4).

Or. pt

Justificare

Propunerea vizează să scutească persoanele și instituțiile nefinanciare de plata și de efectele 
taxei. În consecință, ele nu vor trebui să fie răspunzătoare pentru plata taxei în caz de 
nereguli imputabile celeilalte părți la tranzacție.

Amendamentul 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O tranzacție financiară pentru care 
nu a fost percepută nicio TTF este 
considerată nulă de drept și nu rezultă în 
transferul titlului de proprietate al 
activului suport.

Or. en

Amendamentul 51
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Transferul drepturilor asupra unui 
instrument financiar în urma unei 
tranzacții nu are forță juridică decât din 
momentul achitării taxei respective.

Or. pt
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Justificare

Prezentul amendament vizează să sancționeze într-o măsură mai mare neplata acestei taxe. 
Investitorii care nu vor achita taxa respectivă nu vor avea niciun drept legal asupra 
instrumentelor tranzacționate.

Amendamentul 52
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 13, 
Comisia poate să adopte acte delegate în 
care să se precizeze măsurile care 
urmează să fie luate în temeiul alineatului 
(1) de către statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Cooperare consolidată

Dacă până la 1 septembrie 2012 nu se 
ajunge la un acord la nivelul UE 27, 
statele membre care doresc să aplice TTF 
avansează, solicitând în mod oficial 
instituirea unei forme de cooperare 
consolidată în conformitate cu articolul 
329 din TFUE. Parlamentul European își 
dă aprobarea prompt, cu condiția ca 
statele membre respective să se angajeze 
să adopte în temeiul articolului 333 
alineatul (2) din TFUE o decizie care să 
prevadă faptul că acestea vor hotărî în 
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conformitate cu procedura legislativă 
ordinară.

Or. en

Amendamentul 54
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea delegării de competențe eliminat
1. Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.
2. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 11 
alineatul (2) se conferă pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând cu data 
la care se face referire în articolul 18.
3. Delegarea competențelor menționată la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 11 
alineatul (2) poate fi revocată în orice 
moment de către Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Aceasta produce efecte începând 
cu ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară, specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
deja în vigoare.
4. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) și cu articolul 
11 alineatul (2) intră în vigoare numai 
dacă Consiliul nu formulează obiecții în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
către Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestei perioade, Consiliul 
informează Comisia că nu urmează să 
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formuleze obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 55
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea Parlamentului European eliminat
Parlamentul European trebuie informat 
cu privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
la adresa acestor acte sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 56
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

Raportul respectiv are în vedere și 
posibilitatea de a transforma prezenta 
directivă într-un regulament care să 
instituie un instrument unic pentru TTF.

Or. it
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Amendamentul 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Parlamentului European și
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive și, dacă este cazul, o 
propunere de modificare a acesteia.

Or. en

Amendamentul 58
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Parlamentului European și
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive și, dacă este cazul, o 
propunere de modificare a acesteia.

Or. lt


