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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

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě  (COM(2011)0730),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0447/2011),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

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 a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vytvoření evropské fiskální unie by 
mělo zahrnovat rozšířenou, rychlou, 
efektivní, uživatelsky přívětivou a, pokud 
je to možné, automatickou výměnu 
informací mezi členskými státy s cílem 
zlepšit boj proti daňovým únikům.

Or. en
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Odůvodnění

Každá část právních předpisů EU v oblasti daní by měla být považována za důležitý nástroj 
pro současné dosažení mikro- a makroekonomických cílů. Proto je důležité, aby byl v rámci 
tohoto nařízení učiněn jasný odkaz na vnitřní trh i na evropskou fiskální unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem výměny informací 
potřebných k zajištění správného
uplatňování právních předpisů o spotřební 
dani se mohou dva či více členských států 
na základě analýzy rizik dohodnout, že na 
svých územích provedou souběžné 
kontroly odvodu spotřební daně u jednoho 
či více hospodářských subjektů nebo jiných 
osob, o něž mají společný či doplňující 
zájem, kdykoli se takové kontroly jeví 
účinnějšími než kontroly provedené pouze 
jedním členským státem. 

1. S cílem zajistit správné uplatňování 
právních předpisů o spotřební dani se 
mohou dva či více členských států na 
základě analýzy rizik případně dohodnout, 
že na svých územích provedou souběžné 
kontroly odvodu spotřební daně u jednoho 
či více hospodářských subjektů nebo jiných 
osob, o něž mají společný či doplňující 
zájem, kdykoli se takové kontroly jeví 
účinnějšími než kontroly provedené pouze 
jedním členským státem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li uzavřena dohoda podle odstavce 1, 
každý příslušný orgán, jenž je stranou této 
dohody, jmenuje zástupce, který odpovídá 
za dohled nad souběžnými kontrolami a za 
jejich koordinaci.

4. V případě, že je uzavřena dohoda podle 
odstavce 1, každý příslušný orgán, jenž je 
stranou této dohody, jmenuje zástupce, 
který odpovídá za dohled nad souběžnými 
kontrolami a za jejich koordinaci.

Or. en

Odůvodnění
Souběžné kontroly by neměly představovat pouze možnost, ale měly by být přirozeným 
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postupem povoleným tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise prověří 
a vyhodnotí uplatňování tohoto nařízení. 
Za tímto účelem Komise pravidelně 
shrnuje zkušenosti členských států v zájmu 
lepšího fungování systému zřízeného tímto 
nařízením. 

1. Členské státy a Komise prověří 
a vyhodnotí uplatňování tohoto nařízení. 
Za tímto účelem Komise pravidelně 
srovnává a analyzuje zkušenosti členských 
států v zájmu lepšího fungování systému 
zřízeného tímto nařízením. 

Or. en

Odůvodnění
Komise by měla mít jasnou a aktivní úlohu při sledování uplatňování tohoto nařízení. To by 
mělo být prováděno nejen shrnutím, ale i důkladnou analýzou zkušeností členských států 
z evropského hlediska.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vyhodnocení účinnosti tohoto systému 
správní spolupráce při vymáhání 
dodržování právních předpisů o spotřební 
dani a v boji proti únikům a podvodům 
v souvislosti se spotřebními daněmi mohou
členské státy Komisi sdělit jakékoli jiné 
dostupné informace než informace podle 
prvního pododstavce.

Pro vyhodnocení účinnosti tohoto systému 
správní spolupráce při vymáhání 
dodržování právních předpisů o spotřební 
dani a v boji proti únikům a podvodům 
v souvislosti se spotřebními daněmi jsou 
členské státy vyzvány, aby Komisi sdělily
jakékoli jiné dostupné informace než 
informace podle prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění
Sdělování informací by nemělo být pouze stanoviskem, ale přirozeným postupem povoleným 
tímto nařízením.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost, a zejména na základě informací 
poskytnutých členskými státy, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o používání tohoto nařízení.

Každé tři roky ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost, a zejména na základě 
informací poskytnutých členskými státy, 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o používání tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění
Doba pěti let pro poskytování zprávy o uplatňování tohoto nařízení se zdá být příliš dlouhá, 
a to zejména ve fázi silných reforem v oblasti daní a fiskální unie na evropské úrovni. Proto je 
navrhována kratší doba, aby byla zajištěna účinnější analýza dopadu, případně přizpůsobení 
právních předpisů. 


