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Evropský parlament, 

- s ohledem na žádost, kterou předložilo 337 poslanců, o zřízení vyšetřovacího výboru 

pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování 

právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky, 

- s ohledem na návrh Konference předsedů, 

- s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, 

ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího 

práva Evropského parlamentu1, 

- s ohledem na čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, 

- s ohledem na články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 

2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu2, 

                                                 
1  Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1. 
2  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15. 



 

 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 

2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o 

zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES1, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 

2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 

úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 

směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES2, 

- s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS3, 

- s ohledem na směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 

daní4, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 

2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 

(SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce5, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 

2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 

a 2009/65/ES, nařízení (ES) č. 1060/2009 a nařízení (EU) č. 1095/20106, 

- s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 

19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, 

pákový efekt, transparentnost a dohled7, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 

listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 

(Solventnost II)8, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 

17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, 

o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 

84/253/EHS9, 

                                                 
1  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73. 
2  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338. 
3  Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1. 
4  Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1. 
5  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 186. 
6  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1. 
7  Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1. 
8  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1. 
9  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87. 



 

 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. 

dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o 

zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES1, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 

2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek2, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 

2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 

zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS3, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 

13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, 

obchodních a podnikových rejstříků4, 

- s ohledem na doporučení Komise 2012/771/EU ze dne 6. prosince 2012 týkající se 

opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné 

správy v oblasti daní5, a na doporučení Komise 2012/772/EU ze dne 6. prosince 2012 

o agresivním daňovém plánování6, 

- s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. ledna 2016 

nazvané Vnější strategie pro efektivní zdanění (COM(2016)0024), 

- s ohledem na článek 198 jednacího řádu, 

1. rozhodl o zřízení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného 

úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, 

vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky; 

2. rozhodl, že vyšetřovací výbor: 

– prošetří - vzhledem k povinnosti včasného a účinného provedení směrnice (EU) 

2015/849 - údajné neúspěšné prosazení směrnice 2005/60/ES ze strany Komise 

a údajné nedostatečně účinné provedení a prosazení této směrnice ze strany 

členských států; 

– prošetří údajné neuplatňování správních sankcí a dalších správních opatření ze 

strany orgánů členských států na instituce, u nichž bylo zjištěno, že instituce nese 

odpovědnost za závažné porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě 

směrnice 2005/60/ES, jak požaduje směrnice 2013/36/EU; 

– prošetří - vzhledem k povinnosti včasného a účinného provedení a prosazení 

                                                 
1  Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77. 
2  Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 196. 
3  Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19. 
4  Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 1. 
5  Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 37. 
6  Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 41. 



 

 

směrnice 2014/107/EU - údajné neúspěšné prosazení směrnice 2011/16/EU ze 

strany Komise a údajné nedostatečně účinné provedení této směrnice ze strany 

orgánů členských států, zejména čl. 9 odst. 1 této směrnice týkajícího se sdělení 

daňových informací jinému členskému státu z vlastního podnětu v případech, kdy 

se důvodně předpokládá, že může dojít ke zkrácení daně; za tímto účelem a pro 

šetření vycházející z jiných právních základů ohledně uvedených údajných 

porušení a nesprávného úředního postupu využije výbor přístupu ke všem 

příslušným dokumentům, včetně všech příslušných dokumentů Skupiny pro 

kodex chování, které získaly zvláštní výbory TAXE 1 a TAXE 2; 

– prošetří údajné neúspěšné prosazení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, které jsou relevantní z hlediska oblasti působnosti šetření 

stanoveného v tomto rozhodnutí, ze strany členských států; 

– prošetří údajné neúspěšné prosazení směrnice 2014/91/EU ze strany Komise 

a údajné nedostatečné provedení a prosazení této směrnice ze strany členských 

států; 

– prošetří údajné neúspěšné prosazení směrnice 2011/61/EU a nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze strany Komise a údajné nedostatečné 

provedení a prosazení této směrnice a tohoto nařízení ze strany členských států; 

– prošetří údajné neúspěšné prosazení směrnice 2009/138/ES ze strany Komise a  

údajné nedostatečné provedení a prosazení této směrnice ze strany členských 

států; 

– prošetří - vzhledem k povinnosti včasného a účinného provedení nařízení (EU) č. 

537/2014 a směrnice 2014/56/EU - údajné neúspěšné prosazení směrnice 

2006/43/ES ze strany Komise a údajné nedostatečně účinné provedení a prosazení 

této směrnice ze strany členských států; 

– prošetří údajné nedostatečné provedení směrnice 2013/34/EU ve vnitrostátním 

právu členských států; 

– prošetří údajné neúspěšné prosazení směrnice 2012/17/EU ze strany Komise a  

údajné nedostatečně účinné provedení a prosazení této směrnice ze strany 

členských států; 

– prošetří možné porušení povinnosti loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii jakýmkoli členským státem a jeho přidruženými 

a závislými územími, pokud je to z hlediska oblasti působnosti šetření 

stanoveného v tomto rozhodnutí relevantní; za tímto účelem zejména posoudí, zda 

k takovému porušení může dojít z důvodu údajného nepřijetí vhodných opatření, 

kterými by se předešlo provozování nástrojů, jež umožňují skrýt skutečné 

konečné vlastníky před finančními institucemi a dalšími zprostředkovateli, 

právními zástupci, poskytovateli svěřenských služeb a služeb pro obchodní 

společnosti, či fungování jakýchkoli jiných nástrojů a zprostředkovatelů 

umožňujících praní peněz, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem 

v jiných členských státech (včetně prošetření úlohy svěřenských fondů, 

společností s ručením omezeným s jediným společníkem a virtuálních měn), 

přičemž zohlední stávající pracovní programy, které již probíhají na úrovni 



 

 

členských států a jež mají řešit tyto problémy a zmírnit jejich dopad; 

– vydá v této věci doporučení, která uzná za nezbytná, a to i pokud jde o provádění 

výše uvedených doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 ze strany členských 

států týkajících se opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování 

minimálních standardů řádné správy v oblasti daní, a agresivního daňového 

plánování, a rovněž posoudí nejnovější vývoj v otázce vnější strategie Komise pro 

efektivní zdanění a vyhodnotí vazby mezi právním rámcem Unie a členských 

států a daňovými systémy třetích zemí (např. dohody o zamezení dvojímu 

zdanění, dohody o výměně informací a dohody o volném obchodu) i úsilí, které 

bylo na mezinárodní úrovni (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

G20, Finanční akční výbor a Organizace spojených národů) vynaloženo na 

propagaci transparentnosti informací o skutečném vlastnictví; 

3. rozhodl, že vyšetřovací výbor předloží svou závěrečnou zprávu do 12 měsíců od přijetí 

tohoto rozhodnutí; 

4. rozhodl, že vyšetřovací výbor by měl při své práci zohlednit jakýkoli relevantní vývoj 

spadající do oblasti působnosti výboru, který nastane během jeho mandátu; 

5. rozhodl, že doporučeními, která vypracuje vyšetřovací výbor a zvláštní výbor TAXE 2, 

by se měly zabývat příslušné stálé výbory; 

6. rozhodl, že vyšetřovací výbor bude mít 65 členů; 

7. pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

 


