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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Postup súhlasu 

 ***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.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme 

dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú 

sadzbu 

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

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0783), 

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 

konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0007/2018), 

– so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2018), 

1. schvaľuje návrh Komisie; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 

text; 

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

parlamentom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Uplatňovanie minimálnej 15 % štandardnej sadzby DPH bolo predĺžené šesťkrát od roku 

1992, keď sa Rada dohodla na pravidlách obmedzujúcich možnosť členských štátov stanoviť 

sadzby DPH a uložila členským štátom povinnosť uplatňovať túto minimálnu štandardnú 

sadzbu počas určitého obdobia. 

Komisia niekoľkokrát na poslednú chvíľu pred ukončením platnosti dohody predložila návrhy 

na predĺženie uplatňovania tejto minimálnej sadzby. Ako také to nemalo žiadne praktické 

dôsledky, keďže všetky členské štáty uplatňovali štandardné sadzby DPH výrazne nad 

úrovňou 15 % (v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty štandardnú sadzbu aspoň 17 %). 

Už minulý spravodajca (k predchádzajúcemu návrhu) však správne kritizoval Komisiu za to, 

že návrh predložila príliš neskoro, a žiadal Komisiu, aby v budúcnosti predkladala podobné 

návrhy skôr. 

Hoci tento návrh bol opäť predložený na poslednú chvíľu, spravodajca víta, že návrh – v 

protiklade k početným predĺženiam uplatňovania dočasnej minimálnej sadzby na poslednú 

chvíľu – nakoniec natrvalo stanoví dohodnutý limit, ktorým sa zabezpečuje riadne fungovanie 

vnútorného trhu, pričom ponechá členským štátom flexibilitu v stanovovaní štandardnej 

sadzby DPH. 

Tento návrh je súčasťou súboru niekoľkých legislatívnych návrhov Komisie, ktoré sú 

zamerané na reformu systému DPH v EÚ a smerujú ku konečnému systému DPH v EÚ. 

Spravodajca sa domnieva, že tieto reformy sú naliehavo potrebné, a vyzýva členské štáty, aby 

sa na nich dohodli a bezodkladne ich vykonali. 
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