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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 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu 

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0783), 

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0007/2018), 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2018), 

1. schvaluje návrh Komise; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 
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VYSVĚTLUJCÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Od roku 1992, kdy se Rada dohodla na pravidlech, která omezují možnost členských států 

určovat sazby DPH a vyžadují, aby členské státy po určité období uplatňovaly minimální 

základní sazbu DPH ve výši 15 %, byla tato minimální základní sazba již šestkrát 

prodloužena. 

Komise několikrát předložila návrhy na prodloužení této minimální sazby na poslední chvíli 

před koncem platnosti. To však nemělo žádné praktické důsledky, neboť všechny členské 

státy uplatňovaly základní sazby DPH výrazně přesahující 15 % (v současné době uplatňují 

všechny členské státy základní sazbu ve výši nejméně 17 %). Nicméně již minulý zpravodaj 

(v souvislosti s předchozím návrhem) správně kritizoval Komisi za to, že návrh předložila 

příliš pozdě, a žádal Komisi, aby budoucí podobné návrhy předkládala včas. 

Přestože byl tento návrh opět předložen na poslední chvíli, zpravodaj vítá, že návrh konečně 

trvale stanoví dohodnutý limit, který zajistí řádné fungování vnitřního trhu, přičemž zároveň 

ponechá členským státům flexibilitu pro stanovení základní sazby DPH, namísto toho, aby 

byla opakovaně na poslední chvíli prodlužována dočasná minimální sazba. 

Tento návrh je součástí řady legislativních návrhů Komise, které usilují o reformu unijního 

systému DPH a směřují k definitivnímu systému DPH v EU. Zpravodaj se domnívá, že tyto 

reformy jsou naléhavě nutné, a vyzývá členské státy, aby se dohodly a urychleně je provedly. 
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