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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci 

v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru 

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)) 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0349), 

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0371/2018), 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0285/2018), 

1. schvaluje návrh Komise; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti 

spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru, stanoví právní základ pro správní 

spolupráci mezi členskými státy.   

 

Týká se automatizace dohledu nad přepravou zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo 

propuštěno ke spotřebě v jednom členském státě a které je přepravováno do jiného členského 

státu, aby bylo v tomto jiném členském státě dodáno pro obchodní účely. Nový režim bude 

vyžadovat registraci hospodářských subjektů přepravujících zboží podle kapitoly V směrnice 

XXX/ES v registru hospodářských subjektů, který je v současné době vyhrazen pro 

hospodářské subjekty využívající režimů uvedených v kapitolách III a IV směrnice XXX/ES. 

Tímto návrhem se provádí tento požadavek do nařízení (EU) č. 389/2012. 

 

Cílem návrhu je zavést povinnost registrace hospodářských subjektů přepravujících zboží 

podle kapitoly V oddílu 2 směrnice XXX/ES. Bez tohoto návrhu nebude možná plná 

automatizace přepravy zboží propuštěného ke spotřebě. Mimoto tento návrh dodržuje 

základní práva, zejména právo na soukromí, prostřednictvím stávajícího ustanovení o ochraně 

údajů obsaženého v nařízení (EU) č. 389/2012. 

 

Rozpočtový dopad centrálního vývoje a fungování nové rozšířené služby bude hrazen z 

rozpočtu programu FISCALIS z prostředků, které již byly naplánovány v rámci oficiálního 

finančního plánování. Nebudou zapotřebí žádné další zdroje z rozpočtu EU. Cílem této 

iniciativy navíc není předjímat návrh Komise týkající se příštího víceletého finančního rámce. 

 

Návrh mění oblast působnosti článku 19 nařízení s cílem zahrnout dvě nové kategorie 

hospodářských subjektů: certifikované odesílatele, kteří jsou zaregistrováni jako odesílatelé 

zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě, a certifikované 

příjemce, kteří jsou zaregistrováni jako příjemci zboží podléhajícího spotřební dani, které již 

bylo propuštěno ke spotřebě. Oprávnění skladovatelé a registrovaní odesílatelé budou mít 

možnost jednat jako certifikovaní odesílatelé a oprávnění skladovatelé a registrovaní příjemci 

jako certifikovaní příjemci. O této skutečnosti budou muset být informovány příslušné orgány 

členského státu a tyto informace by měly být rovněž zaneseny do registru. 

 

Kromě toho návrh předpokládá, že elektronický registr bude zahrnovat informace týkající se 

oprávnění registrovaného odesílatele nevyplnit v návrhu elektronického správního dokladu 

kolonky týkající se místa určení v případě přepravy energetických produktů po moři nebo 

vnitrozemskou vodní cestou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Podle 

článku 23 směrnice XXX/ES oprávněný skladovatel a registrovaný odesílatel jsou oprávněni 

nevyplnit kolonku místa určení. V současné době nařízení (EU) č. 389/2012 stanoví, že 

centrální registr obsahuje tyto informace týkající se prázdné kolonky místa určení pouze v 

případě oprávněného skladovatele. 
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