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(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 směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0714),

– s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0516/2011),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 6. března 2012 pro Hospodářský 
a měnový výbor podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu;

1. schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní 
skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a 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 a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. 
června 2003 o společném systému zdanění 
úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států byla několikrát změněna. 
Vzhledem k novým změnám by uvedená 
směrnice měla být z důvodu 
srozumitelnosti a přehlednosti 
přepracována.

(1) Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. 
června 2003 o společném systému zdanění 
úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států byla několikrát změněna. 
Vzhledem k novým změnám by uvedená 
směrnice měla být z důvodu 
srozumitelnosti a přehlednosti 
přepracována. Dne 19. dubna 2012 
Evropský parlament vyzval ke konkrétním 
krokům proti daňovým podvodům 
a únikům, přičemž zdůraznil daňové 
úniky, k nimž dochází prostřednictvím 
hybridních finančních nástrojů, a vybídl 
členské státy k tomu, aby zajistily hladkou 
spolupráci a koordinaci svých daňových 
systémů, a zabránily tak neúmyslnému 
nezdanění nebo daňovým únikům.  

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zrušení veškerého zdanění úroků 
a licenčních poplatků v členském státě, 
v němž mají zdroj, bez ohledu na to, zda 
jsou daně vybírány srážkou u zdroje nebo 
na základě daňového výměru, je 
nejvhodnějším prostředkem k odstranění 
výše popsaných formalit a problémů a 
k zajištění stejného daňového zacházení 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
operací. Zejména je nutné zrušit takovéto 
daně ve vztahu k platbám úroků 

(4) Zrušení veškerého zdanění úroků 
a licenčních poplatků v členském státě, 
v němž mají zdroj, bez ohledu na to, zda 
jsou daně vybírány srážkou u zdroje nebo 
na základě daňového výměru, je 
nejvhodnějším prostředkem k odstranění 
výše popsaných formalit a problémů a 
k zajištění stejného daňového zacházení 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
operací. Zejména je nutné zrušit takovéto 
daně ve vztahu k platbám úroků 
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a licenčních poplatků prováděným mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států i mezi stálými 
provozovnami těchto společností.

a licenčních poplatků prováděným mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států i mezi stálými 
provozovnami těchto společností s cílem 
zajistit zjednodušený a transparentnější 
systém zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je nutné zajistit, aby platby úroků 
a licenčních poplatků byly zdaněny jednou 
v jednom členském státě a aby se výhody
plynoucí z této směrnice použily, pouze 
pokud příjem pocházející z platby skutečně 
podléhá zdanění v členském státě 
společnosti příjemce nebo v členském 
státě, v němž je umístěna stálá provozovna 
příjemce.

(5) Je nutné zajistit, aby platby úroků 
a licenčních poplatků byly zdaněny jednou 
v jednom členském státě a aby se výhody 
plynoucí z této směrnice použily, pouze 
pokud příjem pocházející z platby skutečně 
podléhá zdanění v členském státě 
společnosti příjemce nebo v členském 
státě, v němž je umístěna stálá provozovna 
příjemce, aniž by existovala možnost 
osvobození od daně nebo vyrovnání nebo 
náhrady platbou jiné daně.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 
srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 
srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 
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členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě .

členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě, aniž by existovala možnost 
osvobození od daně nebo substituce nebo 
náhrady platbou jiné daně.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stálá provozovna je považována za 
plátce úroků či licenčních poplatků pouze 
v případě, že tyto platby představují 
náklady  vynaložené pro účely činnosti
stálé provozovny .

3. Stálá provozovna je považována za 
plátce úroků či licenčních poplatků pouze 
v případě, že tyto platby představují 
náklady  vynaložené pro účely činnosti
stálé provozovny. Osvobození od daně 
nebo daňových výhod může požívat jenom 
ta stálá provozovna, která dostála svým 
daňovým závazkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) 
a d) a přílohou I částí A  do 1. ledna 2012. 
Neprodleně sdělí  Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí .

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) 
a d) a přílohou I částí A  do 31. prosince 
2014. Neprodleně sdělí  Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí .
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2016  předloží Komise 
Radě zprávu o hospodářském dopadu  této 
směrnice.

Do 31. prosince 2016 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hospodářském dopadu této směrnice.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Čtyři roky po vypuknutí finanční, ekonomické a sociální krize je při posuzování všech 
možných řešení, která by vrátila Evropu na cestu růstu a rozvoje, nutné přesně vědět, jakým 
směrem se členské státy ubírají.

Na jednu stranu je důležité vytvářet a zavádět nové společné politiky, s jejichž pomocí 
budeme jednotní a dostatečně silní, abychom se vyhnuli krizi v budoucnosti, na druhou stranu 
však v současné složité době musíme přehodnotit stávající politiky a závazky a případně je 
musíme kontrolovat, abychom viděli, zda jsou stále aktuální a dostatečně odpovídají 
problémům, s nimiž se budeme potýkat.

Směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států byla v posledních letech několikrát změněna, stále je 
však třeba upravit některé technické detaily. Jedná se pouze o malé úpravy, které jsou – jak 
uvedla ve svém prohlášení Komise – v zájmu jasnosti a zodpovědnosti.

S ohledem na to, že přepracované znění směrnice o mateřských a dceřiných společnostech 
bylo schváleno v září 2011 a výbor ECON letos schválil zprávu o návrhu směrnice Rady 
o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob; a s ohledem na to, že 
v důsledku daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem přicházejí vlády členských 
států Evropské unie o významné částky, pokud jde o nevybrané daně; vzhledem k tomu, že 
tato ztráta příjmů zvyšuje úroveň deficitu a zadlužení různých členských států;  vzhledem 
k tomu, že spolupráce mezi daňovými systémy různých členských států je čím dál tím 
potřebnější, je třeba změnit směrnici a více znesnadnit neúmyslné nezdanění, dvojí zdanění 
nebo vyhýbání se daňovým povinnostem v členských státech, které narušují správné 
fungování vnitřního trhu, jak uvádí nedávno přijatý návrh usnesení o výzvě k nalezení 
konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

Pozměňovací návrhy zpravodajky obsahují ustanovení o příjmech podléhajících zdanění 
a stálé provozovně, která by měla zabránit jakékoli možnosti daňového úniku, substituce daně 
nebo jakémukoli nezákonnému osvobození od daně. 

Záležitost požadovaných podílů (10 %) a přechodného období není ve zpravodajčině návrhu 
zprávy změněna, je však důležité, aby byla zdůrazněna úloha Evropského parlamentu při 
hodnocení dopadu přepracování směrnice Komisí.



PR\901671CS.doc 11/13 PE487.846v01-00

CS

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2012)12434

paní Sharon Bowles
předsedkyně Hospodářského a měnového výboru
ASP 10G201
Brusel

Věc: Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních 
poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států 
(přepracované znění)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený 
návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto: 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 
věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 
příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném 
výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také 
předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 
úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit 
svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít 
zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která 
přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele, se Výbor 
pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, 
které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení 
dřívějších aktů s výše uvedenými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez 
jakékoli změny jejich podstaty.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 1. března 2012 
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doporučuje (22 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování1), aby Váš výbor jako věcně 
příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny.

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Klaus-Heiner Lehne (předseda), 
Evelyn Regner (místopředsedkyně), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Françoise Castex 
(místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Cristian Silviu Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-
Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz 
Zwiefka.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 16. ledna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění)
COM(2011)0714 ze dne 16. 1. 2012 – 2011/0314(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
28. listopadu 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi1 poradní skupina prozkoumala návrh směrnice Rady, kterým se přepracovává 
směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků 
a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, a dospěla 
k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly 
jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala 
na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


