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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (TTF) hi r-risposta 
għal sejħiet repetuti fl-Unjoni Ewropea kollha li jitolbu li s-settur finanzjarju jagħti kontribut 
għall-ispejjeż tal-kriżi attwali. Ir-Rapporteur jilqa' din il-proposta, li ssegwi wkoll is-sejħiet 
tal-Parlament Ewropew biex tittieħed azzjoni f'dan il-qasam.

It-TTF għandha fid-definizzjoni element tas-suq uniku. Qafas legali Ewropew għat-TTF 
għandu jkollu objettiv doppju: objettiv ta' ġustizzja, għaliex it-tranżazzjonijiet finanzjarji 
għadhom fil-biċċa l-kbira mhux intaxxati għal kuntrarju ta' tranżazzjonijiet ekonomiċi oħra, u 
objettiv ta' armonizzazzjoni, minħabba li jeħtieġ li jkun hemm approċċ Ewropew uniku għat-
tassazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, b'rati li jekk mhux identiċi fl-UE, għall-inqas 
kumparabbli u stabbiliti fuq il-bażi ta' minimu komuni.

It-TTF hi wkoll marbuta intimament mal-objettiv tal-użu tal-potenzjal sħiħ tas-suq uniku 
sabiex jerġa' jibda t-tkabbir fl-Ewropa u b'hekk inkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet stabbiliti fl-
Istrateġija Ewropa 2020. Hemm bżonn li jsiru investimenti fis-suq uniku, u dawn għandhom 
jiġu minn sors ta' finanzjament Ewropew. Għalhekk, it-TTF, li d-dħul tagħha jmur fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea, tikkontribwixxi biex jinstabu l-fondi meħtieġa għal investimenti 
Ewropej konsistenti destinati biex isaħħu l-progress ekonomiku tagħha stess.

Hu evidenti, għalhekk, li t-TTF trid tiġi applikata fit-territorju kollu tal-UE. L-UE għandha 
suq uniku, u għandha baġit - u dan mhux il-każ għaż-żona euro. It-TTF li se tkun ta' 
benefiċċju għall-baġit tal-UE u li hi għodda għal suq uniku dinamiku ma tistax tkun ħlief TTF 
imposta fl-Unjoni kollha kemm hi, u għalhekk operattiva fiċ-ċentri finanzjarji Ewropej 
ewlenin kollha. Kwalunkwe eċċezzjoni għal dan il-prinċipju jwassal għal distorsjonijiet 
inaċċettabbli fit-tħaddim tas-suq uniku. 

It-TTF għandha tiġbor biżżejjed fondi biex tissodisfa r-rwol tagħha ta' strument politiku li 
jaħdem biex tingħeleb il-kriżi, filwaqt li fl-istess ħin it-tifsila tagħha m'għandhiex twassal għal 
delokalizzazzjonijiet maġġuri tal-istrumenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji li huma l-
karatteristiċi tal-industrija finanzjarja Ewropea, jew li tinkludi żvilupp partikolari potenzjali 
għaċ-ċentri finanzjarji Ewropej. Barra minn hekk, m'għandhiex tiskoraġġixxi l-operat ta' 
dawn l-istrumenti ta' investiment li l-UE teħtieġ biex tiżgura żvilupp ekonomiku u dħul ġust 
għaċ-ċittadini rtirati.  

Hu għalhekk li r-Rapporteur jipproponi li l-fondi ta' investiment koperti mil-leġiżlazzjoni 
UCITS u fondi ta' pensjoni għandu jkollhom trattatament differenti fejn jikkonċerna r-rata ta' 
tassazzjoni - ir-rata mnaqqsa ta' 0.01% hi waħda xierqa. 

Prodotti finanzjarji strutturati li huma drammatikament nieqsa mit-trasparenza għall-partijiet 
kollha involuti fit-tranżazzjonijiet tagħhom, u l-abbuż tagħhom, ikkontribwew biex kibret il-
kriżi finanzjarja minn meta nfeqgħet il-bużżieqa tal-proprjetà Amerikana. Il-kummerċ f'dawn 
l-istrumenti hu intens, il-volum tiegħu hu enormi u għalhekk hu mistenni dħul sinifikanti mit-
taxxa fuq dawn l-istrumenti.  Jekk it-tassazzjoni twassal għal delokalizzazzjoni ta' ċerti 
elementi tal-kummerċ derivat, anke fil-kategorija ta' kummerċ ta' frekwenza għolja, din id-
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delokalizzazzjoni m'għandhiex tkun ta' ħsara għall-iżvilupp tas-suq uniku tal-kapital 
Ewropew. 

It-tassazzjoni bażika ta' 0.1% għandha għalhekk tiġi applikata għal dawn it-tranżazzjonijiet, u 
hu għalhekk li r-Rapporteur qed jipproponi l-applikazzjoni ta' din ir-rata għal tranżazzjonijiet 
finanzjarji relatati ma' ftehimiet derivati. 

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni wasslet għal elementi addizzjonali jew ġodda sa 
mill-ewwel preżentazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, iżda la l-Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur u lanqas ir-Rapporteur ma kienu konxji tas-sustanza ta' dawn l-
elementi. Ir-Rapporteur jiddispjaċih li l-Kumitat għadu ma rnexxilux jirrifletti fuq is-sustanza 
ta' din l-aħħar valutazzjoni. Madankollu, wieħed għandu jissoponi li kemm ir-riskji tad-
delokalizzazzjoni kif ukoll l-impatt mistenni tat-TTF fuq it-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni 
Ewropea kienu rieżaminati sabiex tingħata stampa ċara inqas negattiva minn dik li hemm fil-
valutazzjoni tal-impatt ippubblikata. F'dan il-kuntest, ir-relevanza u l-importanza tat-TTF biex 
jintlaħqu l-objettivi tas-suq uniku huma elementi fokali mhux biss ta' din l-opinjoni, imma tal-
opinjoni tal-Parlament Ewropew kollu.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-definizzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
fl-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (MiFID) 
tkopri unitajiet fi impriżi ta' investiment 
kollettiv. Dan jimplika li l-ishma u l-
unitajiet ta' impriżi għall-investiment 
kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) kif 
definiti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-
koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u 

(4) Id-definizzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
fl-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (MiFID) 
tkopri unitajiet fi impriżi ta' investiment 
kollettiv. Dan jimplika li l-ishma u l-
unitajiet ta' impriżi għall-investiment 
kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) kif 
definiti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-
koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u 
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dispożizzjonijiet amministrattivi fir-
rigward tal- impriżi ta’ investiment 
kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u 
fondi ta' investiment alternattivi (AIF) kif 
definiti fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 
2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers 
ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li 
temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 
201019/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 
1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 huma 
strumenti finanzjarji. Għalhekk, is-
sottoskrizzjoni u t-tifdija ta’ dawn l-
istrumenti huma tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu suġġetti għall-FTT.

dispożizzjonijiet amministrattivi fir-
rigward tal- impriżi ta’ investiment 
kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u 
fondi ta' investiment alternattivi (AIF) kif 
definiti fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 
2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers 
ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li 
temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 
201019/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 
1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 huma 
strumenti finanzjarji. Għalhekk, is-
sottoskrizzjoni u t-tifdija ta’ dawn l-
istrumenti huma tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu suġġetti għall-FTT. In-
natura speċifika tal-UCITS u r-relevanza 
tagħhom biex issir mobilizzazzjoni sħiħa 
tal-potenzjal tas-suq intern tiġġustifika, 
madankollu, li dawn ikunu sottomessi 
għal rata speċifika aktar baxxa ta' 
tassazzjoni. L-istess għandu japplika 
għall-fondi tal-pensjonijiet jew 
istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar 
okkupazzjonali kif definit fl-Artikolu 6(a) 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-attivitajiet  
u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet għall-
provvista tal-irtirar okkupazzjonali1. 
__________
1. ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Ir-rati minimi tat-taxxa għandhom jiġu 
stabbiliti f'livell għoli biżżejjed biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' armonizzazzjoni ta' 
din id-Direttiva, li titlob li s-settur 
finanzjarju jagħti kontribut xieraq għall-
ispejjeż tal-kriżi ekonomika u jagħti spinta 
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delokalizzazzjoni. biex tissaħħaħ l-ekonomija reali fl-
Unjoni. Fl-istess ħin, dawn għandhom 
ikunu baxxi biżżejjed sabiex jiġu 
mminimizzati r-riskji ta’ delokalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fid-29 ta' Ġunju 2011 il-
Kummissjoni adottat proposta għal 
Deċiżjoni tal-Kunsill dwar sistema ta' 
riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea bil-
għan li tieħu post is-sistema attwali ta' 
finanzjament għall-baġit tal-Unjoni 
b'sistema ġdida li tagħmel użu sħiħ mill-
possibilitajiet introdotti mit-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
proposta tidentifika t-TTF bħala risorża 
proprja possibbli għall-għanijiet tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni. It-TTF tippermetti 
dħul addizzjonali baġitarju li jista' jiġi 
mobilizzat għall-politiki li jsaħħu t-tkabbir 
bil-għan li jintlaħqu l-objettivi stabbiliti 
mill-Istrateġija Ewropa 2020 u jagħti 
spinta lill-potenzjal tas-suq intern. Fid-
9 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni 
adottat proposta emendata, li rfinat u 
lestiet il-proposta li saret fid-29 ta' Ġunju, 
b'hekk żgurat koerenza ma' din id-
Direttiva u stabbiliet il-mod li bih il-
Kummissjoni tipproponi li t-TTF se sservi 
bħala sors għall-baġit ġenerali tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-dħul mit-TTF Ewropea għandu jitqiegħed fil-baġit ġenerali tal-UE, kemm minħabba li hu 
loġikament sors proprju u anke għaliex id-dħul iġġenerat jista' jintuża biex jinkoraġġixxi l-
kisba tas-suq uniku u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija ta' tkabbir tal-Ewropa 2020 
permezz tal-implimentazzjoni ta' politika ta' investiment immirata. Il-Kummissjoni għandha l-
ħsieb li tressaq proposta li tħejji t-triq għal dan it-tip ta' arranġament. Id-Direttiva għalhekk 
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għandu jkollha referenza espliċita għall-ġbir tad-dħul tat-TTF fil-baġit ġenerali tal-UE u l-
konnessjoni mal-proposta ta' sors proprju. 

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva għandha tidħol fis-
seħħ malajr kemm jista' jkun 
f'koordinazzjoni ma' sforzi oħra li 
jirregolaw is-swieq finanzjarji, isaħħu l-
funzjonament tas-suq intern u joħolqu 
ċertezza legali.  It-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva għandha għalhekk issir sa 
tmiem l-2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Meta jitqies li t-TTF għandha tiġi kkunsidrata bħala element ta' sforz politiku li jirregola s-
swieq finanzjarji, jegħleb il-kriżi u jsaħħaħ is-suq uniku sabiex jinkoraġġixxi t-tkabbir tal-
ekonomija reali, allura jkun xieraq li din it-taxxa tiġi imposta malajr kemm jista' jkun. Dan 
hu meħtieġ ukoll sabiex tintlaħaq is-sigurtà legali, speċjalment minħabba li xi Stati Membri 
qed jikkunsidraw li jintroduċu strumenti simili fuq bażi unilaterali. Id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi trasposta sa tmiem l-2012 u tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2013.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirrieżamina din id-Direttiva u tipproponi 
li tibdilha b'regolament, b'mod partikolari 
jekk jidher li regolament ikollu 
probabilità akbar li jilħaq l-objettivi 
tagħha f'rabta mas-suq intern u l-
armonizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk ir-rati ma għandhomx ikunu aktar 
baxxi minn:

Dawk ir-rati ma għandhomx ikunu aktar 
baxxi minn 0.1% minbarra għal:

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) tranżazzjonijiet finanzjarji relatati ma' 
ishma u unitajiet ta' impriżi ta' 
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli 
(UCITS) kif deskritt fl-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ 
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS)1 għandhom ikunu sottomessi 
għal rata ta' mhux inqas minn 0.01%;

____________
1 ĠU L 302, 17. 11.2009, p. 32.

Or. en

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) tranżazzjonijiet finanzjarji relatati ma' 
fond ta' pensjoni jew istituzzjoni għall-
provvista ta' rtirar okkupazzjonali kif 
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definit fl-Artikolu 6(a) tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom ikunu 
sottomessi għal rata ta' mhux inqas minn 
0.01%.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Id-dħul mit-taxxa akkumulat fil-baġit tal-

Unjoni Ewropea
Id-dħul mit-taxxa tat-TTF għandu jidħol 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-dħul mit-TTF Ewropea għandu jiżdied mal-baġit ġenerali tal-UE, kemm minħabba li hu 
loġikament sors proprju u anke għaliex id-dħul iġġenerat jista' jintuża biex jinkoraġġixxi l-
kisba tas-suq uniku u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija ta' tkabbir tal-Ewropa 2020 
permezz tal-implimentazzjoni tal-politika ta' investiment immirata. Il-Kummissjoni għandha l-
ħsieb li tressaq proposta li tħejji t-triq għal dan it-tip ta' arranġament. Id-Direttiva għalhekk 
għandu jkollha referenza espliċita għall-ġbir tad-dħul tat-TTF fil-baġit ġenerali tal-UE u l-
konnessjoni mal-proposta ta' sors proprju.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel paragrafu tal-ewwel rapport tal-
Kummissjoni għandu jindirizza jekk hux 
fattibbli li din id-Direttiva tiġi sostitwita 
minn Regolament dwar sistema unika 
għat-TTF, inkluża l-introduzzjoni ta' 
ġabra ta' rati fissi tat-taxxa għal kull 
kategorija ta' tranżazzjoni finanzjarja fl-
Unjoni kollha.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Minħabba li d-dħul tat-TTF Ewropea ssegwi objettiv ċar ta' armonizzazzjoni fil-qafas tas-suq 
uniku, il-mistoqsija loġika hi jekk, minflok Direttiva, ikunx aktar xieraq id-dħul ta' 
Regolament bħala strument legali. Regolament jista' jistabbilixxi rata unika ta' tassazzjoni 
għal kull kategorija ta' tranżazzjoni finanzjarja fl-Unjoni kollha kif ukoll ir-regoli tekniċi 
għall-ġbir tad-dħul tat-TTF fil-baġit ġenerali tal-Unjoni. 

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu 
konformi ma’ din id-Direttiva. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sal-31 ta' Diċembru 2012, 
il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miżuri. 

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 2014.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri
mill-1 ta' Jannar 2013.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew 
għandhom ikunu akkompanjati minn 
referenza bħal din fl-okkażjoni tal-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw kif 
għandha ssir tali referenza.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-
miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza 
għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu 
akkompanjati minn referenza bħal din fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw kif għandha ssir tali 
referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
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European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


