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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih 
tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med 
državami članicami
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0329),

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0317/2018),

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0000/2018),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog 
Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko je Svet leta 1967 z direktivama 
Sveta 62/227/EGS1 in 67/228/EGS2 sprejel 
skupni sistem davka na dodano vrednost 
(DDV), je bila sprejeta zaveza, da bo 
vzpostavljen dokončen sistem DDV za 
obdavčevanje trgovine med državami 
članicami, ki bo deloval podobno, kot bi 
deloval v eni državi članici. Ker politični in 

(1) Ko je Svet leta 1967 z direktivama 
Sveta 62/227/EGS1 in 67/228/EGS2 sprejel 
skupni sistem davka na dodano vrednost 
(DDV), je bila sprejeta zaveza, da bo 
vzpostavljen dokončen sistem DDV za 
obdavčevanje trgovine med državami 
članicami, ki bo deloval podobno, kot bi 
deloval v eni državi članici. Ker politični in 
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tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, 
je bila ob opustitvi davčnih meja med 
državami članicami konec leta 1992 
sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva 
Sveta 2006/112/ES3, ki je trenutno v 
veljavi, določa, da je treba ta prehodna 
pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo 
na podlagi načela, po katerem se dobave 
blaga ali storitev obdavčujejo v državi 
članici porekla.

tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, 
je bila ob opustitvi davčnih meja med 
državami članicami konec leta 1992 
sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva 
Sveta 2006/112/ES3, ki je trenutno v 
veljavi, določa, da je treba ta prehodna 
pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo 
na podlagi načela, po katerem se dobave 
blaga ali storitev obdavčujejo v državi 
članici porekla. Vendar se ta prehodna 
pravila uporabljajo že nekaj desetletij, 
posledica pa je zapleten prehoden sistem 
DDV, ki pri čezmejnih transakcijah 
znotraj Unije omogoča goljufije v zvezi z 
DDV. Prehodna pravila imajo številne 
pomanjkljivosti, zaradi katerih sistem 
DDV ni niti povsem učinkovit niti 
združljiv z zahtevami pravega enotnega 
trga. Šibkosti prehodnega sistema DDV so 
postale očitne šele nekaj let po njegovi 
uvedbi. Od takrat je bilo sprejetih več 
zakonodajnih ukrepov (izboljšanje 
upravnega sodelovanja, krajši roki za 
rekapitulacijska poročila, sektorska 
obrnjena davčna obveznost), pa tudi 
nekaterih nezakonodajnih. Kljub temu pa 
nedavne študije o vrzeli pri pobiranju 
DDV kažejo, da je obseg nepobranega 
DDV še vedno ogromen. Na področju 
DDV je po uvedbi sedanjih pravil leta 
1992 to prvi zakonodajni predlog, 
katerega cilj je odpraviti vzroke čezmejnih 
goljufij. Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 28. oktobra 2015 z naslovom 
Izpopolnitev enotnega trga: več 
priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo 
kot eno glavnih ovir za dokončanje 
enotnega trga navedla zapletenost 
sedanjega sistema DDV. Obenem se veča 
tudi vrzel pri pobiranju DDV, opredeljena 
kot razlika med dejansko pobranimi 
prihodki iz tega naslova in teoretičnim 
zneskom, ki naj bi ga po pričakovanjih 
pobrali, tako da je leta 2015 v EU-28 
dosegla 151,5 milijarde EUR. To kaže, da 
je treba sistem DDV nemudoma in 
korenito preoblikovati v dokončni sistem 
DDV, s katerim bomo olajšali in 
poenostavili čezmejno trgovino znotraj 
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EU ter zagotovili, da bo sistem bolj 
odporen na goljufije.

__________________ __________________

1 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 301).

1 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 301).

2 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih –
struktura in postopek za enotni sistem 
davka na dodano vrednost (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 303).

2 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih –
struktura in postopek za enotni sistem 
davka na dodano vrednost (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 303).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost (UL L 347, 
11.12.2006, str. 1).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost (UL L 347, 
11.12.2006, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Poleg tega je Evropska komisija ob 
podpori Evropskega parlamenta vedno 
poudarjala, da bi bil sistem DDV, ki bi 
temeljil na obdavčitvi v državi porekla, 
ustrezna rešitev za to, da bi postal sistem 
DDV v EU bolj odporen na goljufije in bil 
čim bolj v skladu s pravilnim delovanjem 
enotnega trga. Sedanja pobuda pa temelji 
na pristopu obdavčitve v namembnem 
kraju, ki ga želijo države članice, saj jim 
omogoča določeno prožnost pri določanju 
stopenj DDV.

Or. en



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

SL

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Svet je ob podpori Evropskega 
parlamenta1 in Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora2 potrdil, da sistema, ki 
temelji na poreklu, ni mogoče vzpostaviti, 
ter Komisijo pozval, naj nadaljuje 
poglobljeno tehnično delo in široko 
zastavljen dialog z državami članicami, da 
bi podrobno preučila različne možne 
načine izvajanja načela namembnega 
kraja3.

(2) Svet je ob podpori Evropskega 
parlamenta1 in Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora2 potrdil, da sistema, ki 
temelji na poreklu, ni mogoče vzpostaviti, 
ter Komisijo pozval, naj nadaljuje 
poglobljeno tehnično delo in široko 
zastavljen dialog z državami članicami, da 
bi podrobno preučila različne možne 
načine izvajanja načela namembnega kraja3

in tako zagotovila, da bo dobava blaga iz 
ene države članice v drugo obdavčena 
tako, kot če bi bilo blago dobavljeno in 
pridobljeno znotraj ene države članice.
Vzpostavitev enotnega območja DDV v 
EU je ključnega pomena za to, da se za 
podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki poslujejo čezmejno, zmanjšajo 
stroški izpolnjevanja obveznosti ter da se 
omejijo možnosti za čezmejne goljufije v 
zvezi z DDV in poenostavijo postopki za 
DDV. Dokončni sistem DDV bo okrepil 
enotni trg in ustvaril boljše poslovne 
razmere za čezmejno trgovino. Vanj bi 
bilo treba vključiti spremembe, potrebne 
zaradi tehnološkega razvoja in 
digitalizacije. Ta direktiva določa tehnične 
ukrepe za izvajanje tako imenovanih 
temeljev, ki jih je določila Evropska 
komisija v svojem predlogu z dne 
18.1.20183a. Zato bi se morale države 
članice odločiti glede teh temeljev, saj bi 
tako lahko začeli to direktivo čim prej 
izvajati.

__________________ __________________

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SL&reference=
P7-TA-2011-0436.

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SL&reference=
P7-TA-2011-0436.

2 Mnenje Evropskega ekonomsko- 2 Mnenje Evropskega ekonomsko-
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socialnega odbora z dne 14. julija 2011 o 
zeleni knjigi o prihodnosti DDV – Za 
enostavnejši, zanesljivejši in učinkovitejši 
sistem DDV: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

socialnega odbora z dne 14. julija 2011 o 
zeleni knjigi o prihodnosti DDV – Za 
enostavnejši, zanesljivejši in učinkovitejši 
sistem DDV: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

3 Sklepi Sveta o prihodnosti DDV –
3167. zasedanje Sveta za ekonomske in 
finančne zadeve, Bruselj, 15. maja 2012 
(glej zlasti točko B(4)): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3 Sklepi Sveta o prihodnosti DDV –
3167. zasedanje Sveta za ekonomske in 
finančne zadeve, Bruselj, 15. maja 2012 
(glej zlasti točko B(4)): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3a Predlog direktive Sveta o spremembi 
Direktive 2006/112/ES glede stopenj 
davka na dodano vrednost, 
COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je v akcijskem načrtu za 
DDV1 opredelila spremembe sistema 
DDV, ki bi bile potrebne za razvoj takega 
sistema za trgovanje znotraj Unije, ki bi 
temeljil na namembnem kraju, z 
obdavčitvijo čezmejnih dobav. Svet je 
pozneje ponovno potrdil sklepe iz 
navedenega akcijskega načrta in med 
drugim navedel, da meni, da bi bilo treba 
načelo obdavčitve v državi porekla, kot je 
bilo predvideno za dokončni sistem DDV, 
nadomestiti z načelom obdavčitve v 
namembni državi članici2.

(3) Komisija je v akcijskem načrtu za 
DDV1 opredelila spremembe sistema 
DDV, ki bi bile potrebne za razvoj takega 
sistema za trgovanje znotraj Unije, ki bi 
temeljil na namembnem kraju, z 
obdavčitvijo čezmejnih dobav. Svet je 
pozneje ponovno potrdil sklepe iz 
navedenega akcijskega načrta in med 
drugim navedel, da meni, da bi bilo treba 
načelo obdavčitve v državi porekla, kot je 
bilo predvideno za dokončni sistem DDV, 
nadomestiti z načelom obdavčitve v 
namembni državi članici2. S to spremembo 
naj bi se čezmejne goljufije v zvezi z DDV 
po oceni zmanjšale za 40 milijard EUR 
letno.

__________________ __________________

1 Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev 
enotnega območja DDV v EU: čas za 

1 Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev 
enotnega območja DDV v EU: čas za 
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odločitev (COM(2016) 148 final z dne 7. 
aprila 2016).

odločitev (COM(2016) 148 final z dne 7. 
aprila 2016).

2 Glej: 
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/.

2 Glej: 
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Splošno pravilo za dobave blaga, 
vključno z dobavami blaga znotraj Unije, 
in za opravljanje storitev bi moralo biti, da 
je dobavitelj dolžan plačati DDV.

(13) Splošno pravilo za dobave blaga, 
vključno z dobavami blaga znotraj Unije, 
in za opravljanje storitev bi moralo biti, da 
je dobavitelj dolžan plačati DDV. To 
pravilo bi državam članicam omogočilo 
učinkovitejši boj proti goljufijam v zvezi z 
DDV, zlasti goljufijam znotraj Skupnosti z 
neobstoječim trgovcem, katerih vrednost 
se ocenjuje na vsaj 50 milijard EUR letno.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila o začasni uporabi 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
premičnine bi bilo treba spremeniti, da bi 
se zagotovila njihova skladnost z uvedbo 
novih pravil v zvezi z osebo, ki je dolžna 
plačati DDV za dobavo blaga znotraj 
Unije.

(15) Pravila o začasni uporabi 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
premičnine bi bilo treba spremeniti, da bi 
se zagotovila njihova skladnost z uvedbo 
novih pravil v zvezi z osebo, ki je dolžna 
plačati DDV za dobavo blaga znotraj 
Unije. Z izvajanjem te direktive začasna 
uporaba mehanizma obrnjene davčne 
obveznosti morda ne bo več potrebna. 
Komisija bi morala zato pravočasno 
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preučiti, ali bi bilo treba predlog za 
začasno uporabo mehanizma obrnjene 
davčne obveznosti razveljaviti.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev skladnosti 
obveznosti velikih podjetij glede poročanja 
o DDV bi bilo treba določbe o tem, kako 
pogosto je treba v okviru te posebne 
ureditve predložiti obračune DDV, 
spremeniti, tako da bi se dodala zahteva, da 
davčni zavezanci, ki uporabljajo to 
ureditev, v okviru te ureditve vsak mesec 
predložijo obračun DDV, če njihov letni 
promet v Uniji presega 2 500 000 EUR.

(23) Za zagotovitev skladnosti 
obveznosti velikih podjetij glede poročanja 
o DDV bi bilo treba določbe o tem, kako 
pogosto je treba v okviru te posebne 
ureditve predložiti obračune DDV, 
spremeniti, tako da bi se dodala zahteva, da 
davčni zavezanci, ki uporabljajo to 
ureditev, v okviru te ureditve vsak mesec 
predložijo obračun DDV, če njihov letni 
promet DDV v Uniji presega 
2 500 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zaradi uvedbe novega pojma 
dobave blaga znotraj Unije je treba pojem 
„Skupnost“ nadomestiti s pojmom „Unija“, 
da se zagotovi posodobljena in skladna 
uporaba pojma.

(28) Zaradi uvedbe novega pojma 
dobave blaga znotraj Unije je treba pojem 
„Skupnost“ povsod v direktivi nadomestiti 
s pojmom „Unija“, da se zagotovi 
posodobljena in skladna uporaba pojma.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Zakonodajni ukrepi za reformo 
sistema DDV, za boj proti goljufijam v 
zvezi z DDV in za zmanjšanje vrzeli pri 
pobiranju DDV bodo lahko uspešni le, če 
bodo davčne uprave držav članic v duhu 
medsebojnega zaupanja tesneje sodelovale 
in si izmenjevale ustrezne informacije, ki 
so potrebne za opravljanje njihovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8 „Člen 8

Če Komisija meni, da določbe iz členov 6 
in 7 niso več upravičene, zlasti v smislu 
lojalne konkurence ali lastnih sredstev, 
Svetu predloži ustrezne predloge.“

Če Komisija meni, da določbe iz členov 6 
in 7 niso več upravičene, zlasti v smislu 
lojalne konkurence ali lastnih sredstev, 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezne predloge.“

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 1 – pododstavek 3



PR\1167476SL.docx 13/17 PE629.628v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s 
statusom pooblaščenega gospodarskega 
subjekta za carinske namene, se šteje, da 
izpolnjujejo merila iz odstavka 2.

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s 
statusom pooblaščenega gospodarskega 
subjekta za carinske namene, se šteje, da za 
namene te direktive izpolnjujejo merila iz 
odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 56 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 145 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(56a) v členu 145 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Svetu poda predloge za 
natančno opredelitev obsega oprostitev iz 
členov 143 in 144 ter podrobnejših pravil 
za njihovo izvajanje.“

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Evropskemu parlamentu in 
Svetu poda predloge za natančno 
opredelitev obsega oprostitev iz členov 143 
in 144 ter podrobnejših pravil za njihovo 
izvajanje.“

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 59 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 150 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(59a) v členu 150 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Svetu predloži predloge za 

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Evropskemu parlamentu in 
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natančno opredelitev obsega oprostitev iz 
člena 148 in podrobnejših pravil za njihovo 
izvajanje.“

Svetu predloži predloge za natančno 
opredelitev obsega oprostitev iz člena 148 
in podrobnejših pravil za njihovo 
izvajanje.“

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 68 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 166

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(68a) člen 166 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 166 Člen 166

„Komisija Svetu po potrebi in v najkrajšem 
možnem času predloži predloge skupnih 
postopkov za uporabo DDV za transakcije 
iz oddelkov 1 in 2.“

„Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu po potrebi in v najkrajšem možnem 
času predloži predloge skupnih postopkov 
za uporabo DDV za transakcije iz 
oddelkov 1 in 2.“

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 123 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 293 – odstavek 1 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(123a) v členu 293 se uvodni stavek 
odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te 
direktive na podlagi informacij, ki jih 
pridobi od držav članic, Svetu predloži 
poročilo o uporabi določb tega poglavja, ki 
mu po potrebi in ob upoštevanju potrebe 
zagotoviti dolgoročno konvergenco 

„Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te 
direktive na podlagi informacij, ki jih 
pridobi od držav članic, Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi določb tega poglavja, ki mu po 
potrebi in ob upoštevanju potrebe 
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nacionalnih predpisov priloži predloge za:“ zagotoviti dolgoročno konvergenco 
nacionalnih predpisov priloži predloge za:“

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 166 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 395 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(166a) v členu 395 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Svetu predloži ustrezen 
predlog, če pa zahtevanemu odstopanju 
nasprotuje, obvestilo o zavrnitvi z 
obrazložitvijo.“

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezen predlog, če pa 
zahtevanemu odstopanju nasprotuje, 
obvestilo o zavrnitvi z obrazložitvijo.“

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 166 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 396 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(166b) v členu 396 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Svetu predloži ustrezen 
predlog, če pa zahtevanemu odstopanju 
nasprotuje, obvestilo o zavrnitvi z 
obrazložitvijo.“

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezen predlog, če pa 
zahtevanemu odstopanju nasprotuje, 
obvestilo o zavrnitvi z obrazložitvijo.“

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 169 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(169a) za členom 404 se vstavi naslednji 
člen 404a:

„Člen 404a

Komisija v štirih letih po sprejetju 
Direktive Sveta (EU) .../...* + na podlagi 
informacij, ki jih pridobi od držav članic, 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o izvajanju in uporabi novih 
določb te direktive ter mu po potrebi [in 
ob upoštevanju tega, da je treba zagotoviti 
dolgoročno konvergenco nacionalnih 
predpisov] priloži predloge.“

_______________

* Direktiva Sveta (EU) .../... z dne ... o 
spremembi ... (UL ...).

+ UL: v besedilo vstaviti številko direktive 
iz dokumenta PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) in v opombo vstaviti 
številko, datum in naslov navedene 
direktive ter sklic na UL.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 169 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(169b) za členom 404a se vstavi naslednji 
člen 404b:
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„Člen 404b

Glede na to, da je za uspeh dokončnega 
sistema DDV izjemno pomembno 
medsebojno zaupanje med davčnimi 
upravami držav članic, Komisija v dveh 
letih po sprejetju Direktive Sveta (EU).../... 
* + Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o učinkovitosti 
izmenjave ustreznih informacij med 
njimi.“

________________

* Direktiva Sveta (EU) .../... z dne ... o 
spremembi ... (UL ...).

+ UL: v besedilo vstaviti številko direktive 
iz dokumenta PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) in v opombo vstaviti 
številko, datum in naslov navedene 
direktive ter sklic na UL.

Or. en
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