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_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Směrnice 2014/107/EU má obecně širší 

oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES 

a stanoví, že v případech překrývání oblasti 

působnosti má přednost směrnice 

2014/107/EU. Stále existují okrajové 

případy, ve kterých by se za jiných 

okolností použila pouze směrnice 

2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou 

důsledkem mírných odlišností v přístupu 

mezi těmito dvěma směrnicemi a různých 

zvláštních výjimek. Jestliže v těchto 

vymezených případech leží oblast 

působnosti směrnice 2003/48/ES mimo 

oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, 

uplatňovala by se i na dále příslušná 

ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by 

vedlo k tomu, že by se v rámci EU 

používaly dvojí standardy pro podávání 

informací. Nad menšími přínosy spojenými 

se zachováním takového dvojího podávání 

(5) Směrnice 2014/107/EU má obecně širší 

oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES 

a stanoví, že v případech překrývání oblasti 

působnosti má přednost směrnice 

2014/107/EU. Stále existují okrajové 

případy, ve kterých by se za jiných 

okolností použila pouze směrnice 

2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou 

důsledkem mírných odlišností v přístupu 

mezi těmito dvěma směrnicemi a různých 

zvláštních výjimek. Jestliže v těchto 

vymezených případech leží oblast 

působnosti směrnice 2003/48/ES mimo 

oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, 

uplatňovala by se i na dále příslušná 

ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by 

vedlo k tomu, že by se v rámci EU 

používaly dvojí standardy pro podávání 

informací. Ačkoli nebyla vypracována 

žádná analýza nákladů a přínosů systému 

dvojího podávání informací, a to ani pro 
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informací převážily náklady. dočasné přechodné období mezi dvěma 

standardy, je na místě předpokládat, že 
nad menšími přínosy spojenými se 

zachováním takového dvojího podávání 

informací převážily náklady. 

Justification 

Byť zpravodajka uznává, že dvojí podávání informací představuje potenciální zátěž, byla by 

ocenila analýzu nákladů a přínosů takového systému tak, aby Parlament mohl přijmout 

natolik informované rozhodnutí, jak je jen možné. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (11a) Ustanovení ekvivalentní 

ustanovením ve směrnici 2003/48/ES se 

v současnosti uplatňují prostřednictvím 

samostatných dvoustranných dohod mezi 

Unií a pěti evropskými zeměmi, které 

nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou 

konfederací, Lichtenštejnským 

knížectvím, Republikou San Marino, 

Monackým knížetstvím a Andorrským 

knížetstvím), jakož i mezi každým 

členským státem a 12 závislými nebo 

přidruženými územími (britskými 

Normanskými ostrovy, Ostrovem Man 

a závislými nebo přidruženými územími 

v Karibiku). Je důležité, aby všechny tyto 

dvoustranné dohody byly přizpůsobeny 

novým celosvětovým standardům OECD 

a směrnici 2014/107/EU. Rovněž je 

zásadně důležité, aby se v procesu 

přechodu od stávajícího k novému 

standardu nevytvořily mezery nebo jiné 

nedostatky. Zatímco má Komise mandát 

ke sjednání změn dohod s pěti evropskými 

zeměmi mimo Unii, měla by v rámci svých 

odborných znalostí rovněž převzít aktivní 

úlohu v usnadňování a podpoře revize 

dohod členských států se 12 závislými 

nebo přidruženými územími. S cílem 

vyjednávání usnadnit, zjednodušit 

a zefektivnit by Komise tam, kde je to 
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vhodné a daný členský stát s tím výslovně 

souhlasí, měla tato vyjednávání převzít. 

Odůvodnění 

Objevily se obavy, že by se mohly vyskytnout potenciální mezery v případě, že nebudou rychle 

uzavřeny dohody s 5 evropskými zeměmi mimo EU. Zpravodajka vyjadřuje politování nad 

skutečností, že Komise nemá mandát k vyjednávání s 12 závislými zámořskými územími. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  3a. Komise předloží do 1. července Radě 

a Parlamentu zprávu o přechodu ze 

standardu podávání informací, který se 

uplatňuje podle směrnice 2003/48/ES, na 

nový standard stanovený ve směrnici 

2014/107/EU. Zpráva bude obsahovat 

mimo jiné veškerá rizika vytvoření mezer 

či dalších nepřesností v podávání 

informací, které by mohly vzniknout 

v oblasti přeshraničních daňových 

podvodů a úniků. Zpráva bude rovněž 

pokrývat související proces přezkumu 

samostatných dvoustranných dohod mezi 

Unií a pěti evropskými zeměmi, které 

nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou 

konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, 

Republikou San Marino, Monackým 

knížetstvím a Andorrským knížetstvím), 

jakož i mezi každým členským státem 

a 12 závislými nebo přidruženými územími 

(britskými Normanskými ostrovy, 

Ostrovem Man a závislými nebo 

přidruženými územími v Karibiku). 

Komise do 1. října 2017 předloží 

návaznou zprávu za účelem podrobného 

monitorování situace. Zprávy budou 

případně doprovázet legislativní návrhy. 

Odůvodnění 

Zpravodajka prozkoumala potenciál vzniku mezer, ke kterému by zrušení směrnice mohlo 

vést, a ač s jejím zrušením souhlasí, je přesvědčena, že je nanejvýš důležité, aby Komise 
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pečlivě monitorovala důsledky tohoto rozhodnutí a podala o tom zprávu Radě a Parlamentu. 

 

 

 

 


