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Ändringsförslag 12
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva
överdrivet riskabel verksamhet, att 
komplettera de regleringsåtgärder som 
syftar till att undvika framtida kriser och att 
generera ytterligare inkomster till de 
allmänna budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att hejda det överdrivna 
inflytandet från den globala finanslobbyn 
och se till att finanssektorn bidrar till att 
täcka kostnaderna för krisen, som framför 
allt orsakats av oansvarigt beteende, att
motverka överdrivet riskabel verksamhet, 
att komplettera de regleringsåtgärder som 
syftar till att undvika framtida kriser och att 
generera ytterligare inkomster för särskilda 
politikområden via nationella budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 13
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och 
ska beskattas på ett rättvist sätt jämfört 

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn, som i hög 
grad var källan till krisen, ska bidra till att 
täcka dess kostnader och ska beskattas på 
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med andra sektorer i framtiden, att 
avskräcka finansinstituten från att bedriva 
överdrivet riskabel verksamhet, att 
komplettera de regleringsåtgärder som 
syftar till att undvika framtida kriser och att 
generera ytterligare inkomster till de 
allmänna budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

ett rättvist sätt jämfört med andra sektorer i 
framtiden, att skapa incitament för att
avskräcka finansinstituten från att bedriva 
överdrivet riskabel verksamhet, att 
komplettera de regleringsåtgärder som 
syftar till att undvika framtida kriser och att 
generera ytterligare inkomster till de 
allmänna budgetarna, särskilt för konkreta 
politiska åtgärder för att lindra 
finanskrisens negativa effekter på 
realekonomin.

Or. de

Ändringsförslag 14
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna med målet att bidra till den 
pågående budgetkonsolideringen eller för 
särskilda politikområden som syftar till 
ekonomisk tillväxt.

Or. pt
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Ändringsförslag 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Intäkterna från skatten på finansiella 
transaktioner bör bidra till 
tillhandahållandet av globala kollektiva 
nyttigheter såsom utvecklingssamarbete 
och kampen mot klimatförändringar. 

Or. en

Ändringsförslag 16
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Trots att den debatt som förts på 
global nivå inte lett fram till någon 
överenskommelse bör unionen ta på sig 
en ledande roll på detta område. På detta 
sätt kan man ge exempel på en välavvägd 
och framgångsrik skatt och bana väg för 
att denna skatt senare ska kunna införas 
av de internationella partnerna.

Or. pt

Ändringsförslag 17
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Införandet av en skatt på finansiella 
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transaktioner på europeisk nivå bör bidra 
till att stärka unionens internationella 
insatser för att främja ett antagande av 
motsvarande instrument på internationell 
nivå.

Or. it

Ändringsförslag 18
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att förebygga de snedvridningar 
som vållas av att medlemsstaterna 
unilateralt vidtar åtgärder och med tanke på 
att flertalet relevanta finansiella 
transaktioner är extremt lättrörliga är det 
viktigt att de grundläggande inslagen i en 
skatt på finansiella transaktioner i 
medlemsstaterna harmoniseras på EU-nivå, 
så att den inre marknaden fungerar väl.
Därigenom bör man kunna undvika 
incitament till skattearbitrage inom EU, 
snedvridningar av resursallokeringen 
mellan finansmarknaderna i unionen och 
riskerna för dubbelbeskattning eller 
utebliven beskattning.

(2) För att förebygga de snedvridningar 
som vållas av att medlemsstaterna 
unilateralt vidtar åtgärder och med tanke på 
att flertalet relevanta finansiella 
transaktioner är extremt lättrörliga är det 
viktigt att de grundläggande inslagen i en 
skatt på finansiella transaktioner i 
medlemsstaterna harmoniseras på EU-nivå, 
så att den inre marknaden fungerar väl, 
mer solidaritet och rättvisa främjas och 
snedvridning av konkurrensen undviks.
Därigenom bör man kunna undvika 
incitament till skattearbitrage inom EU, 
snedvridningar av resursallokeringen 
mellan finansmarknaderna i unionen och 
riskerna för dubbelbeskattning eller 
utebliven beskattning.

Or. lt

Ändringsförslag 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I samband med skatten på finansiella 
transaktioner bör 
”kompensationsprincipen” förstås som 
viss gottgörelse för den skada som 
finanssektorn förorsakat under krisen.

Or. es

Ändringsförslag 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Det främsta målet med skatten på 
finansiella transaktioner bör vara att 
minska spekulationer i förhållande till 
verksamhet som hänför sig till den 
produktiva ekonomin.

Or. es

Ändringsförslag 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Vid införandet av en skatt på 
finansiella transaktioner bör följande 
principer beaktas:
Valutaprincipen: samtliga instrument 
utställda i euro eller i någon av unionens 
medlemsstaters valuta ska omfattas av 
skatten.
Handelsprincipen: finansiella 
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transaktioner som härrör från en tillgång 
som godkänts för handel på en marknad i 
unionen ska omfattas av skatten. 
Förmedlarprincipen samtliga finansiella 
transaktioner i vilka en EU-medborgare 
agerar som förmedlare ska omfattas av 
skatten.

Or. es

Ändringsförslag 22
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre marknaden ska fungera 
väl bör skatten på finansiella transaktioner 
tillämpas på handel med ett brett sortiment
av finansiella instrument, däribland 
strukturerade produkter, på både 
organiserade marknader och OTC-
marknader, och även gälla för ingående 
och ändring av samtliga typer av 
derivatavtal. Av samma skäl bör skatten 
gälla för ett brett urval av finansinstitut.

(3) För att den inre marknaden ska fungera 
väl och på grund av det faktum att 
lejonparten av intäkterna från en skatt på
finansiella transaktioner skulle komma 
från Förenade kungariket, bör skatten
tillämpas på alla finansmarknader i 
unionen. Annars finns det risk för att 
skatten inte får sin avsedda reglerande 
verkan och att skadliga snedvridning av 
konkurrensen uppstår på den inre 
marknaden. För det breda sortimentet av
finansiella instrument bör det göras en 
åtskillnad: Särskilt riskabla finansprodukt 
som derivat bör behandlas annorlunda 
och beskattas högre än pensionsfonder 
och andra former av långfristiga 
placeringar.

Or. de

Ändringsförslag 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att beskattningsunderlaget ska 
kunna fastställas på enklast möjliga sätt, i 
syfte att begränsa kostnaderna för företag 
och skatteförvaltningar, bör i fråga om 
finansiella transaktioner som inte är 
relaterade till derivatavtal hänvisning 
normalt göras till den ersättning som 
beviljats i samband med transaktionen. När 
någon ersättning inte beviljas eller när 
ersättningen är lägre än marknadspriset bör 
detta pris användas som en rättvisande bild 
av transaktionsvärdet. För att underlätta 
beräkningen bör det nominella beloppet 
användas när derivatavtal köps/säljs, 
överförs, ingås eller ändras.

(10) För att beskattningsunderlaget ska 
kunna fastställas på enklast möjliga sätt, i 
syfte att begränsa kostnaderna för företag 
och skatteförvaltningar, bör i fråga om 
finansiella transaktioner som inte är 
relaterade till derivatavtal hänvisning 
normalt göras till den ersättning som 
beviljats i samband med transaktionen. När 
någon ersättning inte beviljas eller när
ersättningen är lägre än marknadspriset bör 
detta pris användas som en rättvisande bild 
av transaktionsvärdet. För derivatkontrakt 
bör beskattningsunderlaget beräknas på 
grundval av en riskanalys av kontraktet. 
Skattebasen bör övervakas löpande och 
Europeiska centralbanken bör rådfrågas 
om årliga justeringar av skattebasen så att 
det garanteras att skattebördan för 
derivatkontrakt är åtminstone lika hög 
som för direktinvesteringar i de 
underliggande tillgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 24
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att få en likvärdig behandling bör 
en enda skattesats gälla för respektive 
kategori av transaktioner, dvs. handel 
med finansiella instrument som inte utgör 
derivat, å ena sidan, och köp/försäljning, 
överföring, ingående och ändring av 
derivatavtal, å andra sidan.

(11) För att minska överdrivet riskfyllda 
finansiella aktiviteter och därmed 
förebygga framtida kriser bör en högre
skattesats tillämpas på särskilt riskfyllda 
finansprodukter än på mindre spekulativa 
produkter.

Or. de
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Ändringsförslag 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på att finansiella 
transaktioner är så lättrörliga och för att 
motverka potentiell skatteflykt bör skatten 
på finansiella transaktioner tillämpas på 
grundval av hemvistprincipen.

(13) Med tanke på att finansiella 
transaktioner är så lättrörliga och för att 
motverka potentiell skatteflykt bör skatten 
på finansiella transaktioner tillämpas på 
grundval av hemvistprincipen, 
kompletterad av utfärdande- och 
ägandeprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Minimiskattesatser bör fastställas på 
en nivå som är tillräckligt hög för att detta 
direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås.
Samtidigt måste skattesatserna vara så 
låga att riskerna för utflyttning minimeras.

(14) Minimiskattesatser bör fastställas på 
en nivå som är tillräckligt hög för att detta 
direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås, 
så att finanssektorn ger ett lämpligt 
bidrag till kostnaderna för den 
ekonomiska krisen och att unionens reala 
ekonomi därmed stimuleras. Samtidigt, 
tills ett enhetligt system för en global 
finanstransaktionsskatt genomförs, måste
dessa skattesatser vara så låga att riskerna 
för utflyttning minimeras.

Or. en

Ändringsförslag 27
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En befogenhet att anta akter enligt 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen så att den kan anta 
närmare bestämmelser för fastställande 
av huruvida viss finansiell verksamhet 
utgör en väsentlig andel av ett företags 
verksamhet, så att företaget kan betraktas 
som ett finansinstitut enligt detta direktiv, 
samt närmare bestämmelser om skydd 
mot skatteundandragande, skatteflykt och 
missbruk. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen utför adekvata samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå. När kommissionen 
utarbetar och upprättar delegerade akter 
bör den se till att de relevanta 
dokumenten översänds till rådet i rätt tid 
och på lämpligt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) De inkomster som skatten på 
finansiella transaktioner genererar bör 
utgöra egna medel som ska föras till 
unionens budget och användas för att 
uppnå EU:s strategiska mål.

Or. it
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Ändringsförslag 29
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Fördelarna av att tillämpa denna 
åtgärd bör inte kopplas till fördelningen 
av inkomsterna, vilket innebär att denna 
diskussion bör föras i ett annat 
sammanhang, särskilt inom ramen för 
förslaget om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020.

Or. pt

Ändringsförslag 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Om ingen överenskommelse bland 
EU-27 uppnås före den 1 september 2012 
bör de medlemsstater som är beredda att 
införa skatten på finansiella transaktioner 
gå vidare genom att formellt begära ett 
fördjupat samarbete i enlighet med 
artikel 329 i EUF-fördraget. 
Europaparlamentet bör skyndsamt ge sitt 
godkännande, under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga åtar sig att i 
enlighet med artikel 333.2 i 
EUF-fördraget fatta ett beslut om att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, om minst en part i 
transaktionen är etablerad i en medlemsstat 
och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i 
transaktionen, där finansinstitutet agerar 
antingen för egen räkning eller för en 
annan persons räkning eller agerar i namn 
av en part i transaktionen.

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, inbegripet 
avistatransaktioner på valutamarknaden,
om minst en part i transaktionen är 
etablerad i en medlemsstat och ett på en 
medlemsstats territorium etablerat 
finansinstitut är part i transaktionen, där 
finansinstitutet agerar antingen för egen 
räkning eller för en annan persons räkning 
eller agerar i namn av en part i 
transaktionen.

Or. en

Ändringsförslag 32
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, om minst en part i 
transaktionen är etablerad i en medlemsstat 
och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i 
transaktionen, där finansinstitutet agerar 
antingen för egen räkning eller för en 
annan persons räkning eller agerar i namn 
av en part i transaktionen.

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner som uppfyller ett 
av följande villkor:

a) Minst en part i transaktionen är 
etablerad i en medlemsstat och ett på en 
medlemsstats territorium etablerat 
finansinstitut är part i transaktionen, där 
finansinstitutet agerar antingen för egen 
räkning eller för en annan persons räkning 
eller agerar i namn av en part i 
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transaktionen.
b) Det instrument som är föremål för 
transaktionen har emitterats av enheter 
som är etablerade i unionen.

Or. pt

Motivering

Genom detta ändringsförslag omfattar förslaget även principen om emission av värdepapper, 
vilket minskar eventuell utflyttning av ekonomisk verksamhet och gör att de europeiska 
finansinstituten inte försätts i en sämre situation än instituten utanför EU när det gäller utbyte 
av instrument som emitterats inom EU.

Ändringsförslag 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En skatt på 0,1 % ska tillämpas på 
annullerade finansiella transaktioner om 
antalet annullerade finansiella 
transaktioner per handelsdag är mer än 
15 gånger högre än antalet genomförda 
finansiella transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Transaktioner med medlemsstaternas 
centralbanker.

(d) Transaktioner med medlemsstaternas 
centralbanker, eller med offentliga organ, 
regionala eller lokala myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Transaktioner med medlemsstaternas 
centralbanker.

(d) Transaktioner med medlemsstaternas 
centralbanker eller med offentliga organ 
eller regionala eller lokala myndigheter.

Or. lt

Ändringsförslag 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Finansiella transaktioner avseende 
en pensionsfond eller ett 
tjänstepensionsinstitut enligt definitionen 
i artikel 6 a i direktiv 2003/41/EG.

Or. en

Ändringsförslag 37
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 13 ska 
kommissionen anta delegerade akter som 
innehåller närmare bestämmelser om 
fastställande av huruvida sådana 
verksamheter som avses i punkt 1.7 j 

utgår
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utgör en väsentlig andel av ett företags 
samlade verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Det är en part i en finansiell 
transaktion som avser ett finansiellt 
instrument som utfärdats på en 
medlemsstats eller unionens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Utfärdandeprincipen

1. Vid tillämpning av detta direktiv ska ett 
finansiellt instrument anses ha utfärdats 
på en medlemsstats eller unionens 
territorium om det har utfärdats av en 
juridisk person som är registrerad i en 
medlemsstat.
2. Ett derivatkontrakt ska anses ha 
utfärdats på en medlemsstats eller 
unionens territorium om dess referens 
eller det underliggande instrumentet har 
utfärdats av en juridisk person som är 
registrerad i en medlemsstat.
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3. Ett strukturerat instrument ska anses 
ha utfärdats på en medlemsstats eller 
unionens territorium om det är baserat på 
eller utgår från ett stort antal tillgångar 
eller finansiella instrument och derivat till 
finansiella instrument som har utfärdats 
av en juridisk person som är registrerad i 
en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Ägandeprincipen

1. En finansiell transaktion för vilken 
ingen skatt på finansiella transaktioner 
har tagits ut ska anses vara rättsligt 
ogiltig och ska inte leda till överlåtelse av 
äganderätten till det underliggande 
instrumentet.
2. En finansiell transaktion i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel uppfyller inte 
villkoren för central clearing enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2012 av den ... om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister (Emir) eller 
kapitalkraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr .../2012 av 
den ... om verksamhetskrav på 
kreditinstitut och värdepappersföretag
[CRD IV].
3. För automatiska elektroniska 
betalningssystem med eller utan 
deltagande av 
betalningsavvecklingsagenter, kan 
skattemyndigheterna i en medlemsstat 



PE483.683v01-00 18/26 AM\893502SV.doc

SV

införa ett system med automatiskt 
elektroniskt uttag av skatten och intyg för 
överlåtelse av äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid finansiella transaktioner som avses i 
artikel 2.1.1 c och, i fråga om derivatavtal, 
i artikel 2.1.1 a och b, ska 
beskattningsunderlaget utgöras av 
derivatavtalets nominella belopp vid 
tidpunkten för den finansiella 
transaktionen.

Vid finansiella transaktioner som avses i 
artikel 2.1.1 c och, i fråga om derivatavtal, 
i artikel 2.1.1 a och b, ska 
beskattningsunderlaget beräknas på 
grundval av en riskanalys av kontraktet.
Skattebasen ska övervakas löpande och 
Europeiska centralbanken ska rådfrågas 
om årliga justeringar av skattebasen så att 
det garanteras att skattebördan för 
derivatkontrakt är åtminstone lika hög 
som för direktinvesteringar i de 
underliggande tillgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skattesatserna får inte underskrida Skattesatserna får inte underskrida 0,1 %.

Or. it
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Ändringsförslag 43
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 0,1 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 5,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 44
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 0,1 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 5,

a) 0,5 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 5,

Or. pt

Motivering

Erfarenheter av tillämpning av liknande åtgärder, bl.a. i Storbritannien, visar att det är 
möjligt att tillämpa högre procentsatser än vad som föreslås av kommissionen och ändå 
genomföra beskattningen på bästa sätt, samtidigt som man dessutom får mer inkomster.

Ändringsförslag 45
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,01 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,01 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

(b) 0,1 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 47
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 0,01 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

b) 0,05 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

Or. pt

Motivering

Erfarenheter av tillämpning av liknande åtgärder, bl.a. i Storbritannien, visar att det är 
möjligt att tillämpa högre procentsatser än vad som föreslås av kommissionen och ändå 
genomföra beskattningen på bästa sätt, samtidigt som man dessutom får mer inkomster.

Ändringsförslag 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillämpa samma 
skattesats på samtliga finansiella 
transaktioner som ingår i en och samma 

3. Medlemsstaterna ska tillämpa samma
skattesats på samtliga finansiella 
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kategori enligt punkt 2 a och b. transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 49
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla parter i en transaktion, inklusive
andra personer än finansinstitut, ska vara 
solidariskt betalningsskyldiga för den skatt 
som ett finansinstitut ska betala till följd av 
den transaktionen, i det fall finansinstitutet 
inte betalar den skatt det ansvarar för inom 
den tidsfrist som anges i artikel 10.4.

3. Alla parter i en transaktion, med 
undantag för andra personer än 
finansinstitut, ska vara solidariskt 
betalningsskyldiga för den skatt som ett 
finansinstitut ska betala till följd av den 
transaktionen, i det fall finansinstitutet inte 
betalar den skatt det ansvarar för inom den 
tidsfrist som anges i artikel 10.4.

Or. pt

Motivering

Förslaget har som princip att undanta personer och icke-finansiella institut från 
betalningsskyldigheten och skatteeffekterna. Utifrån samma princip bör dessa inte vara 
ansvariga för betalning av skatten om den andra parten i transaktionen gör sig skyldig till 
försummelse.

Ändringsförslag 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En finansiell transaktion för vilken 
ingen skatt på finansiella transaktioner 
har tagits ut ska anses vara rättsligt 
ogiltig och ska inte leda till överlåtelse av 
äganderätten till den underliggande 
tillgången.
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Or. en

Ändringsförslag 51
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Överföringen av rättigheterna 
avseende ett finansiellt instrument som 
resultat av en transaktion ska endast 
vinna laga kraft när respektive skatt 
betalats in.

Or. pt

Motivering

Genom detta ändringsförslag ökar kostnaderna för skatteundvikande. Investerare som inte 
betalar skatten förlorar sin lagliga rätt avseende de instrument som är föremål för en 
transaktion.

Ändringsförslag 52
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får i enlighet med 
artikel 13 anta delegerade akter, där de 
åtgärder som medlemsstaterna ska vidta 
enligt punkt 1 specificeras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Fördjupat samarbete

Om ingen överenskommelse bland EU-27 
uppnås före den 1 september 2012 ska de 
medlemsstater som är beredda att införa 
skatten på finansiella transaktioner gå 
vidare genom att formellt begära ett 
fördjupat samarbete i enlighet med 
artikel 329 i EUF-fördraget.  
Europaparlamentet ska skyndsamt ge sitt 
godkännande, under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga åtar sig att i 
enlighet med artikel 333.2 i 
EUF-fördraget fatta ett beslut om att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 54
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Utövande av delegering

1. Kommissionens befogenhet att anta 
delegerade akter ska gälla på de villkor 
som fastställs i denna artikel.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 2.2 och 11.2 ska ges 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag som avses i artikel 18.
3. Rådet kan när som helst återkalla den 
delegering av befogenheter som avses i 
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artikel 2.2 och 11.2. Beslutet om 
återkallande avslutar delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller på en senare i
beslutet angiven dag. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den delge rådet denna.
5. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artikel 2.2 och 11.2 ska 
träda i kraft bara om rådet inte har 
framfört någon invändning inom två 
månader efter det att rådet delgivits akten 
eller om rådet före utgången av den 
perioden har informerat kommissionen 
om att det inte har några invändningar. 
Denna period ska på rådets initiativ 
förlängas med två månader.

Or. en

Ändringsförslag 55
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Information till Europaparlamentet

Europaparlamentet ska informeras om 
kommissionens antagande av delegerade 
akter och rådets eventuella invändningar 
mot dessa och återkallande av delegering 
av befogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och, vid 
behov, ett förslag till ändring av direktivet.

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och, vid 
behov, ett förslag till ändring av direktivet.

I denna rapport ska man beakta 
möjligheten att ändra detta direktiv till
en förordning om införande av ett enda 
instrument för en skatt på finansiella 
transaktioner.

Or. it

Ändringsförslag 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och, vid 
behov, ett förslag till ändring av direktivet.

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv och, vid behov, ett förslag till 
ändring av direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och, vid 
behov, ett förslag till ändring av direktivet.

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv och, vid behov, ett förslag till 
ändring av direktivet.

Or. lt


