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*** 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 a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, 
pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0192),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C9-0003/2019),

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2019),

1. schvaluje pozměněný návrh 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, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
zahrnuje vojenské mise a operace, činnosti 
bojových skupin, vzájemnou pomoc, 
projekty v rámci stálé strukturované 
spolupráce (PESCO) a činnosti Evropské 
obranné agentury (EDA). Nemělo by však 

(4) Obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
zahrnuje vojenské mise, činnosti bojových 
skupin a dalších mnohonárodních útvarů 
a struktur zřízených členskými státy, jež 
operují v rámci SBOP, vzájemnou pomoc, 
projekty v rámci stálé strukturované 
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zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje 
doložka o solidaritě stanovená v článku 
222 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
ani žádné jiné dvoustranné nebo 
mnohostranné činnosti členských států, 
které se netýkají obranného úsilí 
vynakládaného na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP.

spolupráce (PESCO), činnosti Evropské 
obranné agentury (EDA) a činnosti 
zaměřené na postupné utváření společné 
obranné politiky Unie. Nemělo by však 
zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje 
doložka o solidaritě stanovená v článku 
222 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
ani žádné jiné dvoustranné nebo 
mnohostranné činnosti členských států, 
které se netýkají obranného úsilí 
vynakládaného na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP. Komise by měla vést 
záznamy o veškerém obranném úsilí 
vynakládaném na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP, na něž se vztahuje 
osvobození od daně.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podobně jako osvobození od daně 
vztahující se na obranné úsilí NATO by 
také osvobození vztahující se na obranné 
úsilí vynakládané na provádění činnosti 
Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou 
oblast působnosti. K osvobození od daně 
by měly být způsobilé pouze výdaje, které 
vznikly ve spojitosti s úkoly přímo 
souvisejícími s obranným úsilím. 
Osvobození od daně by se nemělo 
vztahovat na úkoly vykonávané výhradně 
civilními zaměstnanci nebo prováděné 
výhradně za využití civilních schopností. 
Osvobození od daně by se nemělo 
vztahovat ani na takové položky, jako jsou 
náhradní díly pro vojenské vybavení nebo 
dopravní služby, které ozbrojené síly 
členského státu získají pro použití v tomto 
členském státě, nebo položky, které se 
vztahují na výstavbu infrastruktury pro 

(8) Podobně jako osvobození od DPH 
a spotřební daně vztahující se na obranné 
úsilí NATO by také osvobození vztahující 
se na obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
mělo mít omezenou oblast působnosti. 
Osvobození by se mělo vztahovat pouze na 
situace, kdy ozbrojené síly plní úkoly 
přímo spojené s obranným úsilím v rámci 
SBOP. Uvedená osvobození by se neměla 
vztahovat na civilní mise v rámci SBOP. 
Osvobození od daně by se tedy mělo 
vztahovat na dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb pro použití civilními zaměstnanci 
pouze v případě, že civilní zaměstnanci 
doprovázejí ozbrojené síly vykonávající 
úkoly přímo spojené s obranným úsilím v 
rámci SBOP mimo území svého členského 
státu. Úkoly vykonávané výhradně 
civilními zaměstnanci nebo prováděné 
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dopravu nebo komunikační a informační 
systémy.

výhradně za využití civilních schopností by 
neměly být považovány za obranné úsilí. 
Osvobození od daně by se za žádných 
okolností nemělo vztahovat ani na zboží 
nebo služby, které ozbrojené síly získají 
pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 
civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí 
v rámci svého vlastního členského státu.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o DPH nestanoví žádné obecné osvobození, které by se vztahovalo na dodání zboží 
a poskytnutí služby pro bezpečnostní a obranné účely. Směrnice však stanoví osvobození od 
daně pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu, 
jenž je stranou Severoatlantické smlouvy, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném 
úsilí mimo území svého vlastního státu.

Směrnice o spotřebních daních stanoví podobné osvobození od spotřební daně, které se 
vztahuje na přepravu zboží určeného ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu 
Severoatlantické aliance (NATO).
Zatímco obranné úsilí NATO spadá do oblasti působnosti směrnice o DPH již od roku 1977 
a do oblasti působnosti směrnice o spotřebních daních od roku 1993, žádné z osvobození 
v nich uvedených se nevztahuje na dodání zboží či poskytnutí služeb spojené se společným 
obranným úsilím v rámci Unie, protože dosud neexistuje žádná společná obranná politika 
Unie. Klíčovým nástrojem vnější činnosti je nicméně společná bezpečnostní a obranná 
politika (SBOP), která byla zřízena v roce 2000 jako evropská bezpečnostní a obranná 
politika (EBOP) a která zahrnuje i postupné vymezení společné obranné politiky Unie.

V březnu 2018 předložily Komise a vysoká představitelka společné sdělení nazvané „Akční 
plán o vojenské mobilitě“. V akčním plánu se uznává, že v oblasti obranného úsilí musí 
existovat rovné zacházení, aby se snížila administrativní zátěž, a tím se zabránilo zpožděním 
a nákladům na vojenskou mobilitu, a aby členské státy byly motivovány ke spolupráci. 
Od Komise tento plán požaduje, aby posoudila proveditelnost sjednocení režimu DPH 
v oblasti obranného úsilí v rámci EU a NATO.

Cílem tohoto návrhu je sjednotit v mezích proveditelnosti režim daně z přidané hodnoty 
v oblasti obranného úsilí v rámci EU a NATO. Podobným způsobem by měly být sjednoceny 
i podmínky pro osvobození od spotřební daně, které stanoví směrnice o spotřebních daních.

Zpravodaj návrh Komise plně podporuje.

Navrhuje však změnit definici obranného úsilí v rámci Unie, zejména s cílem zajistit, aby se 
vztahovala na veškeré činnosti, vojenské útvary nebo struktury podle článku 42 Smlouvy 
o EU, v němž se vymezuje oblast působnosti SBOP.


