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PR_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Amendments to a draft act

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0730),

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0447/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Vytvorenie európskej fiškálnej únie 
by malo zahŕňať rozšírenú, rýchlu, 
efektívnu, užívateľsky jednoduchú a, ak je
to možné, automatickú výmenu informácií 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
boj proti daňovým únikom.

Or. en
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Odôvodnenie

Každý právny predpis EÚ v oblasti daní by mal byť považovaný za dôležitý nástroj pre 
súčasné dosiahnutie mikro- a makroekonomických cieľov. Preto je dôležité, aby sa v tomto
nariadení jasne odkazovalo na vnútorný trh aj na európsku fiškálnu úniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely výmeny informácií potrebných 
na zabezpečenie správneho uplatňovania 
právnych predpisov o spotrebnej dani 
môžu dva alebo viac členských štátov 
súhlasiť, na základe analýzy rizík, so 
súčasným vykonávaním kontrol na svojom 
vlastnom území týkajúcich sa situácie 
v oblasti spotrebných daní jedného alebo 
viacerých hospodárskych subjektov alebo 
iných osôb, o ktoré majú spoločný alebo 
dopĺňajúci sa záujem, kedykoľvek by sa 
takéto kontroly javili ako účinnejšie než 
kontroly vykonávané iba jedným členským 
štátom. 

1. V záujme výmeny informácií 
potrebných na zabezpečenie správneho 
uplatňovania právnych predpisov o 
spotrebnej dani môžu dva alebo viac 
členských štátov súhlasiť, na základe 
prípadnej analýzy rizík, so súčasným 
vykonávaním kontrol na svojom vlastnom 
území týkajúcich sa situácie v oblasti 
spotrebných daní jedného alebo viacerých 
hospodárskych subjektov alebo iných osôb, 
o ktoré majú spoločný alebo dopĺňajúci sa 
záujem, kedykoľvek by sa takéto kontroly 
javili ako účinnejšie než kontroly 
vykonávané iba jedným členským štátom. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sa uzavrie dohoda, na ktorú sa 
odkazuje v odseku 1, každý príslušný 
orgán zúčastňujúci sa na tejto dohode 
vymenuje zástupcu zodpovedného za 
dohľad nad priebehom súčasne 
vykonávanej kontroly a za jej koordináciu

4. V prípade, že sa uzavrie dohoda, na 
ktorú sa odkazuje v odseku 1, každý 
príslušný orgán zúčastňujúci sa na tejto 
dohode vymenuje zástupcu zodpovedného 
za dohľad nad priebehom súčasne 
vykonávanej kontroly a za jej koordináciu

Or. en
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Odôvodnenie
Súbežné kontroly by nemali predstavovať iba možnosť, ale mali by byť prirodzeným postupom
povoleným týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú 
a zhodnotia uplatňovanie tohto nariadenia. 
Na tento účel Komisia pravidelne zhrnie
skúsenosti členských štátov s cieľom 
zlepšiť fungovanie systému vytvoreného 
týmto nariadením. 

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú 
a zhodnotia uplatňovanie tohto nariadenia. 
Na tento účel Komisia pravidelne 
porovnáva a analyzuje skúsenosti 
členských štátov s cieľom zlepšiť 
fungovanie systému vytvoreného týmto 
nariadením. 

Or. en

Odôvodnenie
Komisia by mala mať jasnú a aktívnu úlohu pri sledovaní uplatňovania tohto nariadenia.
Mala by nielen zhŕňať, ale aj dôkladne analyzovať skúsenosti členských štátov z európskeho 
hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na hodnotenie účinnosti tohto systému 
administratívnej spolupráce 
pri presadzovaní uplatňovania právnych 
predpisov o spotrebných daniach a v boji 
proti únikom a podvodom v oblasti 
spotrebných daní môžu členské štáty 
oznámiť Komisii akékoľvek iné dostupné 
informácie ako informácie, na ktoré sa 
odkazuje v prvom pododseku.

Na hodnotenie účinnosti tohto systému 
administratívnej spolupráce 
pri presadzovaní uplatňovania právnych 
predpisov o spotrebných daniach a v boji 
proti únikom a podvodom v oblasti 
spotrebných daní je želateľné, aby členské 
štáty oznámili Komisii akékoľvek iné 
dostupné informácie, ako sú informácie, na 
ktoré sa odkazuje v prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie
Oznamovanie informácií by nemali predstavovať iba možnosť, ale mali by byť prirodzeným
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postupom povoleným týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každých päť rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, a najmä na 
základe informácií, ktoré poskytujú členské 
štáty, Komisia podáva správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu 
parlamentu a Rade.

Každé tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, a najmä na 
základe informácií, ktoré poskytujú členské 
štáty, Komisia podáva správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie
Obdobie piatich rokov, za ktoré sa má poskytovať správa o uplatňovaní tohto nariadenia, sa 
zdá byť príliš dlhé, a to najmä vo fáze výrazných reforiem v oblasti daní a fiškálnej únie na
európskej úrovni. Preto sa navrhuje kratšie obdobie, aby bola zaistená účinnejšia analýza
vplyvu, prípadne aj úprava právnych predpisov.


