
PA\890962RO.doc PE480.802v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2011/0261(CNS)

6.2.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al 
taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Raportor pentru aviz: Frank Engel



PE480.802v01-00 2/11 PA\890962RO.doc

RO

PA_Legam



PA\890962RO.doc 3/11 PE480.802v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei pentru o taxă pe tranzacțiile financiare – o TTF– este răspunsul la 
repetate cereri din întreaga Uniune Europeană de a solicita o contribuție a sectorului financiar 
pentru asumarea costurilor crizei actuale. Raportorul salută această propunere care respectă, 
de asemenea, apelurile Parlamentului European în acest domeniu.

O TTF este prin definiție o caracteristică a pieței unice. Un cadru juridic european pentru o 
astfel de TTF urmărește un obiectiv dublu: unul de corectitudine, în măsura în care 
tranzacțiile financiare rămân în mare măsură neimpozitate, spre deosebire de toate celelalte 
tranzacții economice, și unul de armonizare, deoarece trebuie să existe o abordare europeană 
unică față de impozitarea tranzacțiilor financiare, cu rate care sunt, dacă nu identice pe 
teritoriul UE, atunci cel puțin comparabile și stabilite pe baza unui minim comun.

TTF este, de asemenea, intim legată de obiectivul privind eliberarea întregului potențial al 
pieței unice în vederea reluării creșterii în Europa și ne permite, prin urmare, să atingem 
obiectivele stabilite de Strategia Europa 2020. Sunt necesare investiții în piața unică și acestea 
ar trebui să provină dintr-o sursă europeană de finanțare. Prin urmare, o TTF, ale cărei 
venituri sporesc bugetul general al Uniunii Europene, contribuie la colectarea sumelor de bani 
necesare pentru investiții europene consistente în propriul progres economic.

Prin urmare, este evident că o TTF trebuie aplicată pe întregul teritoriu al UE. UE are o piață 
unică și are un buget – acestea lipesc zonei euro. O TTF care contribuie la bugetul UE și, 
așadar, este un instrument pentru o piață unică dinamică nu poate fi decât o TTF percepută pe 
întregul teritoriu al Uniunii și, prin urmare, operațională în toate centrele financiare europene 
majore. Oricare excepție de la acest principiu ar duce la distorsiuni inacceptabile în 
funcționarea pieței unice. 

TTF trebuie să genereze suficiente venituri pentru a-și îndeplini rolul său de instrument politic 
în depășirea crizei și, în același timp, modelul său nu ar trebui să ducă la delocalizări majore 
ale instrumentelor și instituțiilor financiare care sunt semne distinctive ale industriei 
financiare europene sau care consacră centrelor financiare europene un anumit potențial de 
dezvoltare. De asemenea, nu trebuie să descurajeze funcționarea unor astfel de vehicule 
investiționale de care UE are nevoie pentru a asigura dezvoltarea economică și venituri 
substitutive corecte pentru cetățenii pensionați. 

Din acest motiv raportorul propune ca fondurile de investiții acoperite de legislația referitoare 
la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fondurile de pensii să 
primească un tratament diferențiat în ceea ce privește rata de impozitare – fiind adecvată rata 
redusă de 0,01%. 

Produsele financiare structurate lipsite în mod dramatic de transparență pentru toate părțile 
implicate în tranzacționarea lor și utilizarea abuzivă a acestora au contribuit la declanșarea 
crizei financiare o dată cu explozia bulei imobiliare americane. Tranzacțiile cu astfel de 
instrumente sunt intense, volumul lor este enorm și veniturile fiscale care pot fi așteptate din 
impozitarea acestora sunt, prin urmare, semnificative. În cazul în care impozitarea duce la 
delocalizarea unor elemente ale tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și, de 
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asemenea, a unor elemente ale categoriei de tranzacții cu frecvență ridicată, o astfel de 
delocalizare nu subminează dezvoltarea pieței unice europene de capital. 

Rata de impozitare de bază de 0,1% ar trebui, prin urmare, aplicată pentru acestea, de aceea 
raportorul propune aplicarea acestei rate pentru tranzacțiile financiare referitoare la 
contractele pe instrumente financiare derivate. 

Evaluarea de impact a Comisiei a fost suplimentată de la prima sa prezentare către 
Parlamentul European, fără a informa Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
sau raportorul cu privire la fondul concluziilor suplimentare sau noi ale Comisiei. Raportorul 
regretă că din această cauză Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor nu a 
putut examina fondul celei mai recente evaluări. Trebuie presupus totuși că atât riscurile de 
delocalizare, cât și impactul așteptat al unei TTF asupra creșterii economice a Uniunii 
Europene au fost analizate, astfel încât să se genereze un tablou clar mai puțin negativ decât 
cel inclus în evaluarea de impact publicată. Având în vedere toate acestea, relevanța și 
semnificația unei TTF pentru atingerea obiectivelor pieței unice devine un element esențial nu 
doar al acestui aviz, ci și al avizului Parlamentului European în ansamblu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Definiția instrumentelor financiare din 
anexa I la Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale 
Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului (MiFID)17 vizează titlurile de 
participare ale organismelor de plasament 
colectiv. Acest lucru înseamnă că acțiunile 
și titlurile de participare ale organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) conform definiției de la 

(4) Definiția instrumentelor financiare din 
anexa I la Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale 
Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului (MiFID)17 vizează titlurile de 
participare ale organismelor de plasament 
colectiv. Acest lucru înseamnă că acțiunile 
și titlurile de participare ale organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) conform definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
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articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) 18 și fondurile de 
investiții alternative (FIA) definite la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 
a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 
(UE) nr. 1095/201019 sunt instrumente 
financiare. Prin urmare, subscrierea și 
răscumpărarea acestor instrumente 
reprezintă tranzacții care trebuie să facă 
obiectul TTF.

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) 18 și fondurile de 
investiții alternative (FIA) definite la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 
a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 
(UE) nr. 1095/201019 sunt instrumente 
financiare. Prin urmare, subscrierea și 
răscumpărarea acestor instrumente 
reprezintă tranzacții care trebuie să facă 
obiectul TTF. Caracterul specific al 
OPCVM și relevanța lor pentru 
mobilizarea deplină a potențialului pieței 
interne justifică totuși ca acestea să facă 
obiectul unei rate de impozitare specifice 
mai mici. Același lucru trebuie să se 
aplice fondurilor de pensii sau instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale, 
astfel cum sunt definite la articolul 6 
litera (a) din Directiva 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale1.
__________
1. JO L 235, 23.9.2003, p. 10.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele minime de impozitare trebuie 
stabilite la un nivel suficient de ridicat 

(14) Ratele minime de impozitare trebuie 
stabilite la un nivel suficient de ridicat 
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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.

pentru atingerea obiectivelor de 
armonizare a prezentei directive,
impunând sectorului financiar să 
contribuie în mod corespunzător la 
costurile crizei economice și consolidând 
economia reală din Uniune. În același 
timp, ele trebuie să fie suficient de mici 
pentru ca riscurile de delocalizare să fie 
reduse la minimum.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) La 29 iunie 2011 Comisia a adoptat 
o propunere de decizie a Consiliului 
privind sistemul de resurse proprii al 
Uniunii Europene cu scopul de a înlocui 
actualul sistem de finanțare al bugetului 
Uniunii cu un sistem nou care utilizează 
pe deplin posibilitățile introduse de
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Propunerea a identificat TTF 
drept o eventuală nouă resursă proprie a 
bugetului general al Uniunii. O TTF ar 
permite mobilizarea de venituri 
suplimentare la buget pentru politici de 
încurajare a creșterii economice al căror 
scop este atingerea obiectivelor stabilite de 
Strategia Europa 2020 și ar consolida 
potențialul pieței interne. La 
9 noiembrie 2011 Comisia a adoptat o 
propunere modificată care a perfecționat 
și a completat propunerea formulată la 
29 iunie, asigurând coerența cu prezenta 
Directivă și stabilind modul în care 
Comisia propune ca TTF să servească 
drept sursă pentru bugetul general al UE.

Or. en
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Justificarea
Veniturile generate de o TTF europeană trebuie să revină bugetului general al UE, întrucât 
reprezintă o resursă proprie logică, dar și pentru că veniturile generate pot fi utilizate pentru 
a promova realizarea pieței unice și a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere prin implementarea unei politici investiționale mai selective. Comisia intenționează 
să înainteze o propunere care netezește drumul pentru un astfel de aranjament. Directiva 
trebuie, prin urmare, să includă o trimitere explicită la faptul că veniturile generate de TTF 
revin bugetului general al UE și la legătura cu propunerea privind resursele proprii.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Prezenta directivă trebuie să intre în 
vigoare foarte rapid în coordonare cu alte 
eforturi de reglementare a piețelor 
financiare, de consolidare a funcționării 
pieței interne și de creare a unei 
certitudini juridice. Transpunerea 
prezentei directive ar trebui, prin urmare, 
să se realizeze până la sfârșitul anului 
2012.

Or. en

Justificarea
Având în vedere că TTF trebuie văzută ca un element al efortului politic de reglementare a 
piețelor financiare, de depășire a crizei și de consolidare a pieței unice cu scopul de a 
promova creșterea economiei reale, este de dorit ca aceasta să se perceapă cât mai curând 
posibil. Acest lucru este, de asemenea, necesar în vederea obținerii certitudinii juridice, în 
special întrucât state membre individuale preconizează introducerea de instrumente similare 
în mod unilateral. Prin urmare, directiva ar trebui transpusă până la sfârșitul anului 2012 și 
ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Comisia ar trebui să poată revizui 
prezenta directivă și să poată propune 
înlocuirea acesteia cu un regulament, în 
special în cazul în care este mai probabil 
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ca un regulament să atingă aceste 
obiective în legătură cu piața internă și 
armonizarea,

Or. en

Amendamentul 6
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%, cu 
excepția:

Or. en

Amendamentul 7
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;

(a) tranzacțiilor financiare cu privire la 
acțiunile și titlurile de participare ale 
organismelor de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM), astfel cum 
sunt descrise la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor 
cu putere de lege și a actelor
administrative privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM)1, care sunt supuse unei rate de 
cel puțin 0,01%;

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

Or. en
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Amendamentul 8
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) tranzacțiilor 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, care sunt 
supuse unei rate de cel puțin 0,01%.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Veniturile fiscale revin bugetului Uniunii 

Europene
Veniturile fiscale generate de TTF revin 
bugetului general al Uniunii Europene.

Or. en

Justificarea
Veniturile generate de o TTF europeană trebuie să revină bugetului general al UE, întrucât 
reprezintă o resursă proprie logică, dar și pentru că veniturile generate pot fi utilizate pentru 
a promova realizarea pieței unice și a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere prin implementarea unei politici investiționale mai selective. Comisia intenționează 
să înainteze o propunere care netezește drumul pentru un astfel de aranjament. Directiva 
trebuie, prin urmare, să includă o trimitere explicită la faptul că veniturile generate de TTF 
revin bugetului general al UE și la legătura cu propunerea privind resursele proprii.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul raport al Comisiei conform  
primului paragraf abordează, de 
asemenea, fezabilitatea înlocuirii 
prezentei directive cu un regulament 
privind un sistem unic al TTF, inclusiv 
introducerea unui set unic de rate de 
impozitare fixe pentru fiecare categorie de 
tranzacții financiare pe întregul teritoriu 
al Uniunii Europene.

Or. en

Justificarea
Întrucât introducerea unei TTF europene urmărește un obiectiv clar de armonizare în cadrul 
pieței unice, întrebarea logică este dacă un regulament nu ar fi instrumentul juridic adecvat 
pentru introducerea unei TTF, mai degrabă decât o directivă. Un regulament ar putea stabili 
o rată de impozitare unică pentru fiecare categorie de tranzacții financiare pe întregul 
teritoriu al Uniunii și ar putea crea normele tehnice pentru ca veniturile generate de o TTF 
să revină bugetului general al Uniunii. 

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică până la 
31 decembrie 2013 actele cu putere de lege 
și actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor acte și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

1. Statele membre adoptă și publică până la 
31 decembrie 2012 actele cu putere de lege 
și actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor măsuri. 

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu 1 ianuarie 2014.

Statele membre aplică aceste măsuri 
începând cu 1 ianuarie 2013.

Atunci când statele membre adoptă 
dispozițiile respective, acestea conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o astfel de trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea prin care se 
efectuează această trimitere.

Atunci când statele membre adoptă 
măsurile respective, acestea conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o astfel de trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea prin care se 
efectuează această trimitere.
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Justificarea
Având în vedere că TTF trebuie văzută ca un element al efortului politic de reglementare a 
piețelor financiare, de depășire a crizei și de consolidare a pieței unice cu scopul de a 
promova creșterea economiei reale, este de dorit ca aceasta să se perceapă imediat. Acest 
lucru este, de asemenea, necesar în vederea obținerii siguranței juridice, în special întrucât 
state membre individuale preconizează introducerea de instrumente similare în mod 
unilateral. Prin urmare, directiva ar trebui transpusă până la sfârșitul anului 2012 și ar 
trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013. Prezentul amendament adaptează propunerea 
Comisiei la declarația politică comună a Parlamentului European, a Consiliului și a 
Comisiei privind documentele explicative care a fost aprobată în noiembrie 2011.


