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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 směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení 
podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění 
obchodu mezi členskými státy 
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0329),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C8-0317/2018),

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2018),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie  změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Když Rada v roce 1967 přijala 
společný systém daně z přidané hodnoty 
(DPH) prostřednictvím směrnic Rady 
62/227/EHS1 a 67/228/EHS2, byl učiněn 
závazek zavést konečný systém DPH pro 
zdanění obchodu mezi členskými státy,
který bude fungovat podobně jako v rámci 
jednoho členského státu. Jelikož politické

(1) Když Rada v roce 1967 přijala 
společný systém daně z přidané hodnoty 
(DPH) prostřednictvím směrnic Rady 
62/227/EHS1 a 67/228/EHS2, byl učiněn 
závazek zavést konečný systém DPH pro 
zdanění obchodu mezi členskými státy, 
který bude fungovat podobně jako v rámci 
jednoho členského státu. Jelikož politické
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a technické podmínky nebyly pro takový 
systém zralé, byl po zrušení fiskálních 
hranic mezi členskými státy na konci roku 
1992 přijat přechodný režim DPH. 
Směrnice Rady 2006/112/ES3, která
v současnosti platí, stanoví, že tato 
přechodná pravidla musí být nahrazena 
konečným režimem založeným na zásadě 
zdaňování dodání zboží nebo poskytnutí 
služby v členském státě původu.

a technické podmínky nebyly pro takový 
systém zralé, byl po zrušení fiskálních 
hranic mezi členskými státy na konci roku 
1992 přijat přechodný režim DPH. 
Směrnice Rady 2006/112/ES3, která
v současnosti platí, stanoví, že tato 
přechodná pravidla musí být nahrazena 
konečným režimem založeným na zásadě 
zdaňování dodání zboží nebo poskytnutí 
služby v členském státě původu. Uvedená 
přechodná pravidla jsou však již
v platnosti několik desetiletí, což vedlo ke 
složitému přechodnému systému DPH, 
náchylnému k vnitrounijním 
přeshraničním podvodům v oblasti DPH. 
Přechodná pravidla mají řadu nedostatků, 
kvůli čemuž není systém DPH ani plně 
efektivní, ani slučitelný s požadavky 
skutečného jednotného trhu. Zranitelnost 
přechodného systému se projevila jen 
několik let po jeho zavedení. Od té doby 
bylo přijato několik legislativních 
(zlepšení správní spolupráce, kratší lhůty 
pro souhrnná hlášení, odvětvové 
přenesení daňové povinnosti)
i nelegislativních opatření. Nedávné 
studie věnované výpadku příjmů z DPH 
však prokázaly, že částka nevybrané DPH 
dosahuje stále značné výše. Jedná se
o první legislativní návrh od zavedení 
stávajících pravidel v oblasti DPH v roce 
1992, jehož cílem je řešit příčiny 
přeshraničních podvodů. Ve svém sdělení 
ze dne 28. října 2015 nazvaném 
„Zlepšování jednotného trhu: více 
příležitostí pro lidi a podniky“ Komise 
vyhodnotila složitost stávajícího systému 
DPH jako jednu z hlavních překážek 
bránících dokončení jednotného trhu. 
Výpadek příjmů z DPH, který je definován 
jako rozdíl mezi výší DPH, jež byla 
skutečně vybrána, a teoretickou částkou, 
která by se měla vybrat, současně narůstá
a v roce 2015 dosáhl v EU-28 výše 151,5 
miliardy EUR. To dokazuje, že je nutné 
provést naléhavou a komplexní reformu 
systému DPH směřující ke konečnému 
systému DPH s cílem usnadnit
a zjednodušit přeshraniční obchod uvnitř 
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EU a zvýšit odolnost tohoto systému vůči 
podvodům.

__________________ __________________

1 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 
11. dubna 1967 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní
z obratu (Úř. věst 71, 14.4.1967, s. 1301).

1 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 
11. dubna 1967 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní
z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301).

2 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne
11. dubna 1967 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní
z obratu — Struktura a způsoby použití 
společného systému daně z přidané 
hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).

2 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 
11. dubna 1967 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní
z obratu — Struktura a způsoby použití 
společného systému daně z přidané 
hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).

3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Kromě toho v minulosti Evropská 
komise za podpory Evropského 
parlamentu vždy poukazovala na to, že 
systém DPH založený na zdanění v místě 
původu je správným krokem k tomu, aby 
se systém DPH v EU stal odolnějším vůči 
podvodům, a je rovněž nejvhodnější pro 
řádné fungování jednotného trhu. 
Stávající iniciativa však vychází z toho, že 
členské státy upřednostňují přístup 
spočívající ve zdanění v místě určení, což 
členským státům poskytuje určitou 
flexibilitu při stanovování sazeb DPH.

Or. en



PE629.628v01-00 8/17 PR\1167476CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rada, podpořená Evropským 
parlamentem1 a Evropským hospodářským
a sociálním výborem2, potvrdila, že systém 
založený na původu zboží nebo služeb je 
nedosažitelný, a vyzvala Komisi, aby 
provedla důkladné technické práce
a zahájila dialog s členskými státy 
postavený na širokém základě s cílem 
řádně posoudit jednotlivé možné způsoby 
provádění zásady místa určení3.

(2) Rada, podpořená Evropským 
parlamentem a Evropským hospodářským
a sociálním výborem, potvrdila, že systém 
založený na původu zboží nebo služeb je 
nedosažitelný, a vyzvala Komisi, aby 
provedla důkladné technické práce
a zahájila dialog s členskými státy 
postavený na širokém základě s cílem 
řádně posoudit jednotlivé možné způsoby 
provádění zásady místa určení3, aby se 
zajistilo, že dodávky zboží z jednoho 
členského státu do jiného jsou zdaněny 
stejně, jako kdyby bylo zboží dodáno
a nabyto uvnitř jediného členského státu. 
Vytvoření jednotného prostoru DPH v EU 
je klíčové pro snížení nákladů na 
dodržování předpisů pro podniky, zejména 
malé a střední podniky působící 
přeshraničně, omezení rizik 
přeshraničních podvodů v oblasti DPH
a zjednodušení postupů týkajících se 
DPH. Konečný systém DPH posílí 
jednotný trh a vytvoří lepší podmínky pro 
podnikání v oblasti přeshraničního 
obchodu. Měl by zohledňovat změny 
nezbytné v důsledku technologického 
vývoje a digitalizace. Tato směrnice 
stanoví technická opatření pro provádění 
tzv. „základních prvků“, které Evropská 
komise stanovila ve svém návrhu ze dne 
18. 1. 20183a. Členské státy by proto měly 
přijmout rozhodnutí ohledně výše 
uvedených „základních prvků“, aby 
mohly rychle provést tuto směrnici.

__________________ __________________

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
13. října 2011 o budoucnosti DPH 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P7-TA-2011-0436

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
13. října 2011 o budoucnosti DPH 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//CS
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2 Stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru ze dne 14. července 
2011 na téma „Zelená kniha o budoucnosti 
DPH – Pro jednodušší, stabilnější
a účinnější systém DPH“ https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:52011AE1168

2 Stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru ze dne 14. července 
2011 na téma „Zelená kniha o budoucnosti 
DPH – Pro jednodušší, stabilnější
a účinnější systém DPH“ https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:52011AE1168

3 Závěry Rady o budoucnosti DPH – 3167. 
zasedání Rady ve složení pro hospodářské
a finanční záležitosti, které se konalo
v Bruselu dne 15. května 2012 (viz 
zejména bod B 4) 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-9203-2012-INIT/cs/pdf

3 Závěry Rady o budoucnosti DPH – 3167. 
zasedání Rady ve složení pro hospodářské
a finanční záležitosti, které se konalo
v Bruselu dne 15. května 2012 (viz 
zejména bod B 4) 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-9203-2012-INIT/cs/pdf

3a Návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2006/112/EHS, pokud jde
o sazby daně z přidané hodnoty, 
COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise ve svém akčním plánu
v oblasti DPH1 uvádí změny systému DPH, 
které by byly nezbytné pro vytvoření 
takového systému založeného na místě 
určení pro obchod uvnitř Unie 
prostřednictvím zdanění přeshraničních 
dodání. Rada následně znovu potvrdila 
závěry tohoto akčního plánu a mimo jiné 
uvedla, že podle jejího názoru by měla být 
zásada zdanění v místě původu, se kterou 
se počítá pro konečný systém DPH, 
nahrazena zásadou zdanění v členském 
státě určení2.

(3) Komise ve svém akčním plánu
v oblasti DPH1 uvádí změny systému DPH, 
které by byly nezbytné pro vytvoření 
takového systému založeného na místě 
určení pro obchod uvnitř Unie 
prostřednictvím zdanění přeshraničních 
dodání. Rada následně znovu potvrdila 
závěry tohoto akčního plánu a mimo jiné 
uvedla, že podle jejího názoru by měla být 
zásada zdanění v místě původu, se kterou 
se počítá pro konečný systém DPH, 
nahrazena zásadou zdanění v členském 
státě určení2. Podle odhadů by tato změna 
měla přispět ke snížení objemu 
přeshraničních podvodů v oblasti DPH
o 40 miliard EUR ročně.

__________________ __________________
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1 Akční plán v oblasti DPH – Směrem
k jednotné oblasti DPH v EU – Čas 
přijmout rozhodnutí“ (COM(2016) 148 
final ze dne 7.4.2016).

1 Akční plán v oblasti DPH – Směrem
k jednotné oblasti DPH v EU – Čas 
přijmout rozhodnutí“ (COM(2016) 148 
final ze dne 7.4.2016).

2 Viz: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Viz: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Celkovým pravidlem pro dodání 
zboží, včetně dodání zboží uvnitř Unie,
a pro poskytování služeb, by mělo být to, 
že povinnost odvést DPH má dodavatel.

(13) Celkovým pravidlem pro dodání 
zboží, včetně dodání zboží uvnitř Unie,
a pro poskytování služeb, by mělo být to, 
že povinnost odvést DPH má dodavatel. 
Toto pravidlo by členským státům 
umožnilo lépe bojovat proti podvodům
v oblasti DPH, zejména podvodům na bázi 
chybějícího obchodníka při obchodech 
uvnitř Společenství, jejichž výše se 
odhaduje na nejméně 50 miliard EUR 
ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla týkající se dočasného 
uplatňování mechanismu přenesení daňové 
povinnosti u movitého zboží je nutno 
přezkoumat, aby se zajistila jejich 
soudržnost se zavedením nových pravidel 
týkajících se osoby povinné odvést DPH

(15) Pravidla týkající se dočasného 
uplatňování mechanismu přenesení daňové 
povinnosti u movitého zboží je nutno 
přezkoumat, aby se zajistila jejich 
soudržnost se zavedením nových pravidel 
týkajících se osoby povinné odvést DPH
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z dodání zboží uvnitř Unie. z dodání zboží uvnitř Unie. Po provedení 
této směrnice již pravděpodobně nebude 
třeba dočasně uplatňovat mechanismus 
přenesení daňové povinnosti. Komise by 
proto měla v patřičnou dobu analyzovat, 
zda je třeba zrušit návrh na dočasné 
použití mechanismu přenesení daňové 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby byla zajištěna soudržnost 
oznamovacích povinností v souvislosti
s DPH pro velké podniky, je nutno 
přezkoumat četnost podávání přiznání
k DPH v rámci tohoto zvláštního režimu,
a to doplněním ustanovení, že osoby 
povinné k dani, jež využívají tento režim, 
podávají v rámci tohoto režimu měsíční 
přiznání k DPH, pokud je jejich roční obrat
v Unii vyšší než 2 500 000 EUR.

(23) Aby byla zajištěna soudržnost
oznamovacích povinností v souvislosti
s DPH pro velké podniky, je nutno 
přezkoumat četnost podávání přiznání
k DPH v rámci tohoto zvláštního režimu,
a to doplněním ustanovení, že osoby 
povinné k dani, jež využívají tento režim, 
podávají v rámci tohoto režimu měsíční 
přiznání k DPH, pokud je jejich roční obrat 
DPH v Unii vyšší než 2 500 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V důsledku zavedení dodání zboží 
uvnitř Unie jako nového pojmu je vhodné 
nahradit pojem „Společenství“ pojmem 
„Unie“, aby se zajistilo aktualizované
a soudržné používání tohoto pojmu.

(28) V důsledku zavedení dodání zboží 
uvnitř Unie jako nového pojmu je vhodné 
nahradit v celé směrnici pojem 
„Společenství“ pojmem „Unie“, aby se 
zajistilo aktualizované a soudržné 
používání tohoto pojmu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Legislativní opatření, jež mají 
sloužit k reformě systému DPH, k boji 
proti podvodům v oblasti DPH
a ke snížení výpadku příjmů z DPH, 
mohou být úspěšná pouze tehdy, pokud 
budou daňové správy členských států úžeji 
spolupracovat v duchu vzájemné důvěry
a vyměňovat si příslušné informace, aby 
mohly plnit své úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 8

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8 „Článek 8

Dospěje–li Komise k závěru, že články 6
a 7 nejsou nadále odůvodněné, zejména
s ohledem na neutralitu hospodářské 
soutěže nebo vlastní zdroje, předloží
v tomto smyslu vhodné návrhy Radě.“

Dospěje–li Komise k závěru, že články 6
a 7 nejsou nadále odůvodněné, zejména
s ohledem na neutralitu hospodářské 
soutěže nebo vlastní zdroje, předloží
v tomto smyslu vhodné návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž 
byl udělen status oprávněného 
hospodářského subjektu pro celní účely, 
má se za to, že kritéria uvedená
v odstavci 2 jsou splněna.

Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž 
byl udělen status oprávněného 
hospodářského subjektu pro celní účely, 
má se za to, že kritéria uvedená
v odstavci 2 jsou pro účely této směrnice 
splněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 56 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 145 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

56a) v článku 145 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

„1. V případě potřeby předloží Komise 
Radě neprodleně návrhy za účelem 
upřesnění oblasti působnosti osvobození od 
daně podle článků 143 a 144 a stanovení 
prováděcích pravidel k nim.“

„1. V případě potřeby předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě 
neprodleně návrhy za účelem upřesnění 
oblasti působnosti osvobození od daně 
podle článků 143 a 144 a stanovení 
prováděcích pravidel k nim.“

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 59 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 150 – odst. 1
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Platné znění Pozměňovací návrh

59a) v článku 150 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

„1. V případě potřeby předloží Komise 
Radě neprodleně návrhy za účelem 
upřesnění oblasti působnosti osvobození od 
daně podle článku 148 a stanovení 
prováděcích pravidel k nim.“

„1. V případě potřeby předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
neprodleně návrhy za účelem upřesnění 
oblasti působnosti osvobození od daně 
podle článku 148 a stanovení prováděcích 
pravidel k nim.“

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 68 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 166

Platné znění Pozměňovací návrh

68a) článek 166 se nahrazuje tímto:

Článek 166 Článek 166

„V případě potřeby předloží Komise Radě 
neprodleně návrhy na společná pravidla 
pro uplatňování daně při plněních 
uvedených v oddílech 1 a 2.“

„V případě potřeby předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
neprodleně návrhy na společná pravidla 
pro uplatňování daně při plněních 
uvedených v oddílech 1 a 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 123 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 293 – odst. 1 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

123) v čl. 293 odst. 1 se návětí 
nahrazuje tímto:
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„Každé čtyři roky od přijetí této směrnice 
podává Komise Radě zprávu o uplatňování 
této kapitoly, vycházející z informací 
získaných od členských států, 
doprovázenou v případě potřeby a 
s ohledem na nezbytnost zajistit 
dlouhodobé sbližování vnitrostátních 
předpisů návrhy, jejichž předmětem je.“

„Každé čtyři roky od přijetí této směrnice 
podává Komise Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, 
vycházející z informací získaných od 
členských států, doprovázenou v případě 
potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit 
dlouhodobé sbližování vnitrostátních 
předpisů návrhy, jejichž předmětem je.“

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 166 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 395 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

166) v článku 395 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

„3. Do tří měsíců od uvědomení podle 
odst. 2 druhého pododstavce předloží 
Komise Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí 
své námitky, pokud požadovaná odchylka 
takové námitky vyvolává.“

„3. Do tří měsíců od uvědomění podle 
odst. 2 druhého pododstavce předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, 
pokud požadovaná odchylka takové 
námitky vyvolává.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 166 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 396 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

166) v článku 396 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

„3. Do tří měsíců od uvědomení podle 
odst. 2 druhého pododstavce předloží 

„3. Do tří měsíců od uvědomění podle 
odst. 2 druhého pododstavce předloží 
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Komise Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí 
své námitky, pokud požadovaná odchylka 
takové námitky vyvolává.“

Komise Evropskému parlamentu a Radě 
příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, 
pokud požadovaná odchylka takové 
námitky vyvolává.“

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 169 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

169) za článek 404 se vkládá nový 
článek 404a, který zní:

„Článek 404a

Do čtyř let od přijetí směrnice Rady (EU) 
.../...* + podá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění
a uplatňování nových ustanovení této 
směrnice, vycházející z informací 
získaných od členských států, 
doprovázenou v případě potřeby [a
s ohledem na nezbytnost zajistit 
dlouhodobé sbližování vnitrostátních 
předpisů] návrhy.“

_______________

* Směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., 
kterou se mění ... (Úř. věst. ...).

+ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo 
směrnice obsažené v dokumentu PE-
CONS ... (2018/0164(CNS)) a do 
poznámky pod čarou uveďte číslo, datum, 
název a odkaz na vyhlášení uvedené 
směrnice v Úředním věstníku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 169 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

169b) za článek 404a se vkládá nový 
článek 404b, který zní:

„Článek 404b

Do dvou let od přijetí směrnice Rady 
(EU).../... * + podá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o účinnosti 
výměny příslušných informací mezi 
daňovými správami členských států 
vzhledem k tomu, že vzájemná důvěra je 
důležitá pro úspěch konečného režimu 
DPH.“

________________

* Směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., 
kterou se mění ... (Úř. věst. ...).

+ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo 
směrnice obsažené v dokumentu PE-
CONS ... (2018/0164(CNS)) a do 
poznámky pod čarou uveďte číslo, datum, 
název a odkaz na vyhlášení uvedené 
směrnice v Úředním věstníku.

Or. en
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