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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Souvislosti

Hlavním cílem návrhu je zavést systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební 
dani (EMCS) do daňových systémů v členských státech.

Je vyvolán tím, že byl zaveden EMCS rozhodnutím č. 1152/2003/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování 
výrobků podléhajících spotřební dani.1 A jeho zavedení je plánováno na duben 2009. 

Princip, díky kterému se EMCS stane účinným, bude podle Komise nahrazení stávajícího 
papírového průvodního dokladu elektronickým správním dokladem (e-AD). Bude tak 
zajištěno „bezpapírové prostředí v obchodě“.
Druhým důvodem zvažování tohoto návrhu je skutečnost, že je zapotřebí upravit ustanovení 
týkající se přepravy zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Umožní to, 
aby se na tuto přepravu mohly vztahovat postupy tohoto nového systému. Komise tudíž 
požaduje, aby změny zajistily „jednodušší a ... a současně aby orgánům pro výběr spotřební 
daně umožnily integrovanější a rychlejší přístupy ke kontrolám, které jsou zaměřené na 
rizika“ (KOM (2008)0078, s. 2). 

Tyto dva hlavní důvody vedly Komisi k tomu, aby navrhla nahrazení směrnice 92/12/EHS 
v celém rozsahu. 

Je třeba připomenout, že tímto návrhem je zapotřebí nahradit směrnici Rady 92/12/EHS ze 
dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících 
spotřební dani 2, vzhledem k řadě jiných skutečností, k nimž mezitím došlo. Těmito aspekty 
jsou: zohlednění nových právních standardů a právního vývoje, přepracování znění, posílení 
logické struktury, zjednodušení a modernizace postupů týkajících se spotřební daně.

2. Zájem výboru ITRE 

Z hlediska pravomoci výboru ITRE bylo vždy jeho stanoviskem, že by jakýkoli daňový 
systém zavedený v ES se souhlasem členských států měl dosahovat těchto cílů:

1. zvýšit účinnost výroby a distribuce zboží a služeb, zejména snížením byrokracie.

2. zlepšit platná pravidla a přizpůsobit je stávající situaci;

3. zjednodušit postupy a zvýšit průhlednost obchodu uvnitř Společenství posílením právní 
jistoty a spravedlivých pravidel;

                                               
1 Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5.
2 Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí (ES) č. 2004/106 (Úř. věst. L 359, 

4.12.2004, s. 30).
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4. systém pro vybírání a vrácení daně by neměl vést k diskriminačním kritériím a měl by 
zamezit dvojímu zdanění. 

V zásadě nelze oddělit základní zásady a ustanovení návrhu od specifické pravomoci výboru 
ITRE. Zpravodaj se však soustředí zejména na: kapitolu III týkající se výroby, zpracování a 
skladování, kapitolu IV týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu 
s podmíněným osvobozením od daně, kapitolu VI týkající se značení a drobných výrobců 
vína.

Kapitola III týkající se výroby, zpracování a skladování

Kapitola III má dva články: 14 a 15, které jsou převzaty ze směrnice 92/12/EHS. 

V prvé řadě si návrh vypůjčuje režimy s podmíněným osvobozením od cla stanovené 
v nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.1 Má to své opodstatnění zejména v zachování jednotnosti a soudržnosti. Celní 
kodex Společenství je však komplexním právem ES.

Změny navrhované zpravodajem usilují o zlepšení návrhu a mají stanovit přiměřené sledování 
a ustanovení uvedeného nařízení se vztahují na zboží podléhající spotřební dani.

Zadruhé – významným právním ustanovením tohoto návrhu jsou „oprávnění skladovatelé“, 
neboť tato zařízení budou „používána pro výrobu, zpracování a skladování zboží 
podléhajícího spotřební dani, jakož i jeho přijímání nebo odesílání v režimech s podmíněným 
osvobozením od daně“ (čl. 14) a vzhledem k tomu, že status „oprávněného skladovatele“ je 
vydán členskými státy za podmínky splnění pěti požadavků (čl. 15 odst. 82.).

Změny navrhované zpravodajem usilují o vylepšení návrhu a jejich smyslem je zjednodušit 
ještě více závazná pravidla s cílem zabránit možným daňovým únikům nebo zneužití 
daňového režimu.

Kapitola IV týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným 
osvobozením od daně

Tato kapitola je pro výbor ITRE významná, neboť stanoví základní ustanovení a postupy, jež 
se vztahují na přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně v rámci systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího 
spotřební dani EMCS. 

Také je třeba upozornit na to, že tato kapitola je zcela nová a spíše inovativní, neboť zavádí 
elektronický správní doklad. V podstatě stanoví nový režim a zasluhuje si důkladné 
posouzení. Zpravodajem navrhované změny lze považovat za zlepšení návrhu, neboť se 
v nich jasně stanoví odpovědnost dotyčných institucí a zúčastněných agentů.

                                               
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1.)
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Kapitola VI o značení a drobných výrobcích vína

Pro výbor ITRE je stejně důležitá, neboť v současnosti si můžeme jednoduše zvolit, zda 
„připojovat“. Členské státy jsou povinny buď stanovit daňové značení týkající se „zboží 
podléhajícího spotřební dani“, nebo zřídit vnitrostátní identifikační značení. Toto připojování 
hraje dvojí úlohu. Mělo by posílit volný pohyb zboží podléhajícího spotřební dani a zamezit 
dvojímu daňovému zatížení. Zpravodaj navrhuje jednu změnu.

Článek 38 členským státům umožňuje osvobodit drobné výrobce vína od požadavků kapitol 
III a IV. Zpravodaj to vítá.

Různé

Zpravodaj navrhl několik změn článku 4 ohledně definic s cílem posílit soudržnost a 
zjednodušení návrhu.
Zpravodaj dále navrhuje několik změn týkajících se data zrušení směrnice 92/12/EHS a 
vstupu zvažovaného návrhu v platnost. Usilují o nalezení kompromisu mezi optimistickým 
návrhem Komise a realitou, se kterou se setkávají vnitrostátní orgány při provádění nového 
právního nástroje na poli spotřební daně.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) V případě výrobků podléhajících 
spotřební dani, pokud byly nabyty 
jednotlivci pro jejich osobní spotřebu a 
jsou jimi přepravovány, by mělo být 
specifikováno množství zboží 
podléhajícího spotřební dani.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 30. 



PA\734354CS.doc PE409.634v01-00
Externí překlad

CS

Jeho cílem je stanovit návodné hodnoty pro tabákové výrobky a alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „dovozem zboží podléhajícího 
spotřební dani“ vstup zboží podléhajícího 
spotřební dani na území Společenství, 
pokud zboží podléhající spotřební dani po 
svém vstupu do Společenství nebylo 
propuštěno do celního režimu 
s podmíněným osvobozením od cla, stejně 
jako uvolnění zboží podléhajícího 
spotřební dani pocházejícího z jakéhokoli 
tohoto celního režimu s podmíněným 
osvobozením od cla.

Or. en

Odůvodnění

I tento pozměňovací návrh se snaží jasně stanovit uvedenou definici, která se použije 
v několika článcích, zejména v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) „registrovaným příjemcem“ fyzická 
nebo právnická osoba, která je 
příslušnými orgány členského státu 
určení za podmínek stanovených těmito 
orgány schválena pro přijímání zboží 
podléhajícího spotřební dani 
přepravovaného v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně, které bylo 
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odesláno z jiného členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Existují dva pojmy: „registrovaný příjemce“ (při příjmu zboží podléhajícího spotřební dani) 
a „registrovaný odesílatel“(při odeslání zboží podléhajícího spotřební dani), které by mohly 
působit nejasnosti, pokud zůstanou zachovány tak, jak jsou navrženy v příslušných článcích. 
Navrhuje se proto definovat je na vhodném místě tohoto právního nástroje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) „registrovaným odesílatelem“ se 
rozumí fyzická nebo právnická osoba, 
která je příslušnými orgány členského 
státu určení za podmínek stanovených 
těmito orgány schválena pro odeslání 
zboží podléhajícího spotřební dani 
přepravovaného v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně, které bylo 
propuštěno do volného oběhu, podle 
nařízení (ES) č. 450/2008 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 
2008, v němž se stanoví Celní kodex 
Společenství (Modernizovaný celní 
kodex)1;
1 Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 4 bod 4a (nový).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) „oprávněným skladovatelem“ fyzická 
nebo právnická osoba, která je 
příslušnými orgány členského státu 
schválena pro výrobu, zpracování, 
skladování, přijímání nebo odesílání zboží 
podléhajícího spotřební dani při výkonu 
své činnosti, pokud je povinnost ke 
spotřební dani podmíněně osvobozena 
v režimech s podmíněným osvobozením od 
daně;

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „oprávněného skladovatele“ je učiněn zejména v článku 15, je však poměrně 
nejasný a nevhodně umístěn. Proto se tato definice snaží situaci napravit. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) „skladem s daňovým dozorem“ místo, 
kde je zboží podléhající spotřební dani, 
které se nachází v režimu s podmíněným 
osvobozením od daně, vyrobeno, 
zpracováno, skladováno, přijato nebo 
odesláno oprávněným skladovatelem při 
výkonu jeho činnosti, za podmínek 
stanovených příslušnými orgány 
v členském státě, kde se sklad s daňovým 
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dozorem nachází;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „sklad s daňovým dozorem tak, jak jej definuje čl. 14 odst. 3, může způsobit nejasnosti, 
a to je důvod k tomuto pozměňovacímu návrhu. Jeho místo je v článku 4.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) „místem dovozu“ místo, kde se zboží 
v okamžiku propuštění do volného oběhu 
podle nařízení (ES) č. 450/2008 nachází.

Or. en

Odůvodnění

Z právních důvodů jasně stanoví „místo dovozu“.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební 
dani.

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební 
dani, včetně neřízeného dovozu, pokud 
zboží podléhající spotřební dani není 
ihned po svém dovozu propuštěno do 
režimu s podmíněným osvobozením od 
spotřební daně.

Or. en



PA\734354CS.doc PE409.634v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit podmínky, které se použijí pro dovoz 
zboží podléhajícího spotřební dani. Viz také pozměňovací návrh k článku 4 týkajícímu se 
definicí. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úplné zničení zboží podléhajícího 
spotřební dani nebo jeho nenahraditelná 
ztráta, včetně ztrát spojených s povahou 
tohoto zboží, se nepovažuje za propuštění 
pro spotřebu.

4. Úplné zničení zboží podléhajícího 
spotřební dani nebo jeho nenahraditelnou
ztrátu je nutno příslušným orgánům 
členského státu, kde došlo k úplnému 
zničení nebo nenahraditelné ztrátě,
uspokojivě prokázat.

Ztrátu nebo zničení dotyčného zboží
podléhajícího spotřební dani je nutno 
příslušným orgánům uspokojivě prokázat.

Pokud v případě přepravy výrobků 
v rámci režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně není 
možné určit, kde došlo k úplnému zničení 
nebo nenahraditelné ztrátě, má se za to, že 
se to stalo v členském státě, ve kterém to 
bylo zjištěno.

Pro účely prvního pododstavce se zboží 
považuje za nenahraditelně ztracené, 
jestliže již nemůže být nikým používáno.

Členské státy mohou podmínit 
nenahraditelnou ztrátu zboží 
podléhajícího režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně 
předchozím schválením ze strany 
příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 9. 
Znamená částečné přepracování a jasně stanoví případy, kdy by vnitrostátní orgány 
podmínily zničení zboží nacházející se v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud při přepravě v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně došlo k nesrovnalosti vedoucí 
k propuštění zboží podléhajícího spotřební 
dani pro spotřebu a není možné určit, kde 
k propuštění pro spotřebu došlo, má se za 
to, že k propuštění pro spotřebu došlo 
v členském státě odeslání.

1. Pokud při přepravě v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně došlo k nesrovnalosti vedoucí 
k propuštění zboží podléhajícího spotřební 
dani pro spotřebu podle čl. 7 odst. 2 písm. 
a) a není možné určit, kde k propuštění pro 
spotřebu došlo, má se za to, že k propuštění 
pro spotřebu došlo v členském státě 
odeslání a v okamžiku, kdy došlo 
k nesrovnalosti.
Pokud zboží podléhající spotřební dani 
v režimu s podmíněným osvobozením od 
spotřební daně nedospěje do místa svého 
určení a příslušná nesrovnalost vedoucí 
k propuštění pro spotřebu podle čl. 7 odst. 
2 písm. a) nebyla zjištěná, má se za to, že 
k propuštění pro spotřebu došlo 
v členském státě, kde bylo zboží 
podléhající spotřební dani zjištěno, 
a v okamžiku, kdy bylo zjištěno.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode 
dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 
odst. 1 zjištěn členský stát, v němž 
k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, 
informuje tento členský stát příslušné 
orgány členského státu odeslání.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode 
dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 
odst. 1 zjištěn členský stát, v němž 
k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, 
má se za to, že propuštění pro spotřebu se 
uskutečnilo v tom členském státě, který 
informuje příslušné orgány členského státu 
zjištění nebo odeslání.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským 
státem odeslání, bude vrácena nebo 
prominuta, jakmile jsou předloženy důkazy 
o výběru této daně jiným členským státem.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským 
státem zjištění nebo odeslání, bude vrácena 
nebo prominuta, jakmile jsou předloženy 
důkazy propuštění pro spotřebu jiným 
členským státem. 

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zavádí úprava objasnění a definují se případy, kdy zboží 
podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nedospěje 
kvůli nesrovnalosti do místa svého určení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí 
rozumí situace, kdy přeprava nebyla 
ukončena podle čl. 19 odst. 2.

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí 
rozumí jiná situace než uvedená v čl. 7 
odst. 4, kdy přeprava nebo část přepravy
nebyla ukončena podle čl. 19 odst. 2

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjasnění by se mělo chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 4 a čl. 9 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má se za to, že se výroba, zpracování a 
skladování zboží podléhajícího spotřební 
dani uskutečňuje v režimu s podmíněným 
osvobozením od daně pouze tehdy, jsou-li 
tyto činnosti vykonávány v obchodních 
prostorách schválených podle odstavce 3.

2. Výroba, zpracování a skladování zboží 
podléhajícího spotřební dani, pokud 
spotřební daň nebyla zaplacena, se 
uskuteční ve skladu s daňovým dohledem. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být chápán v souvislosti s definičním pozměňovacím 
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návrhem „skladu s daňovým dohledem“ a také se snaží o vyloučení nejasného znění.  

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány členských států 
schválí jako „sklady s daňovým dozorem“ 
obchodní prostory, jež mají být používány 
pro výrobu, zpracování a skladování zboží 
podléhajícího spotřební dani, jakož i jeho 
přijímání nebo odesílání v režimech 
s podmíněným osvobozením od daně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vydání povolení nelze zamítnout pouze 
z toho důvodu, že fyzická nebo právnická 
osoba je usazena v jiném členském státě 
a sklad s daňovým dozorem hodlá 
v členském státě povolení provozovat 
prostřednictvím zástupce nebo pobočky.

Vydání povolení podléhá podmínkám, 
které orgány mohou stanovit, aby 
zamezily možným daňovým únikům nebo 
zneužití daňového režimu. Vydání 
povolení nelze však zamítnout pouze 
z toho důvodu, že fyzická nebo právnická 
osoba je usazena v jiném členském státě.

Povolení se vztahuje na činnosti uvedené 
v čl. 14 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 14 odst. 3 a jasně stanoví, že je nezbytné předcházet 
možnému zneužití daňového režimu nebo daňovým únikům u spotřebních daní.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zboží podléhající spotřební dani může 
být přepravováno v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně na území 
Společenství:

1. Zboží podléhající spotřební dani může 
být přepravováno v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně mezi 
dvěma body na území Společenství, 
zejména pokud je zboží přepravováno přes 
třetí zemi nebo přes region ve třetí zemi:

Or. en

Odůvodnění

Specifikuje podmínky přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) fyzická nebo právnická osoba, která je 
příslušnými orgány členského státu 
určení za podmínek stanovených těmito 
orgány schválena pro příjem zboží 
podléhajícího spotřební dani 
přepravovaného v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně, které bylo 
odesláno z jiného členského státu (dále 
jen „registrovaný příjemce“);

ii) provozovny registrovaného příjemce;

Or. en



PA\734354CS.doc PE409.634v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z místa dovozu na jakékoliv místo 
určení uvedené v písmenu a), je-li toto 
zboží odesláno fyzickou nebo právnickou 
osobou schválenou za tímto účelem 
příslušnými orgány členského státu 
dovozu za podmínek stanovených těmito 
orgány (dále jen „registrovaný 
odesílatel“).

b) z místa dovozu na jakékoliv místo 
určení nebo přijetí uvedené v písmenu a), 
je-li toto zboží odesláno registrovaným 
odesílatelem.

Or. en

Odůvodnění

Je v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 4.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu odeslání 
mohou za podmínek stanovených tímto 
členským státem povolit, aby odesílatel 
používající elektronický systém rozdělil 
přepravu energetických produktů v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně na dvě nebo více přeprav, pokud se 
celkové množství tohoto zboží 
podléhajícího spotřební dani nezmění.

Příslušné orgány členského státu odeslání 
mohou za podmínek stanovených tímto 
členským státem povolit, aby odesílatel 
používající elektronický systém rozdělil 
přepravu energetických produktů v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně na dvě nebo více přeprav, pokud se:

a) celkové množství tohoto zboží 
podléhajícího spotřební dani nezmění; a
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b) rozdělení uskuteční na území členského 
státu, který takový postup dovoluje.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
toto rozdělení nesmí být provedeno na 
jejich území.

Členské státy informují Komisi, zda a za 
jakých podmínek umožňují rozdělení 
zásilek na jejich území. Komise předá tyto 
informace ostatním členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí dvě podmínky – a) a b) – jestliže „odesílatel“ chce rozdělit „jakoukoli“ přepravu 
v režimu s podmíněným osvobozením do dvou nebo více přeprav a také povinnost, kterou 
členské státy přebírají ve věci informování Komise o oprávněném rozdělení zásilky.  

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést zjednodušené 
postupy s ohledem na přepravu v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně, která se uskutečňuje zcela na jejich 
území.

Členské státy mohou zavést zjednodušené 
postupy s ohledem na přepravu v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně, která se uskutečňuje zcela na jejich 
území, včetně případného upuštění od 
požadavku na elektronický dohled nad 
těmito přepravami.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o dodatečnou povinnost uloženou členským státům, která jim umožňuje, aby se 
vzdaly požadavku na elektronický dohled, pokud jsou takové postupy odůvodněné.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené členské státy mohou po dohodě 
zavést zjednodušené postupy pro účely této 
přepravy v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně:

Po dohodě a za podmínek stanovených ze 
strany všech dotčených členských států 
mohou být zavedeny zjednodušené 
postupy k účelu časté a pravidelné 
přepravy v režimu s podmíněným 
osvobozením od spotřební daně v případě 
přepravy na území dvou nebo více 
členských států.

1) častá a pravidelná přeprava mezi 
určitými hospodářskými subjekty ve dvou 
či více členských státech;

Toto ustanovení zahrnuje přepravu 
prostřednictvím pevného potrubí.

2) častá a pravidelná přeprava mezi 
určitými hospodářskými subjekty 
v jednom členském státě tranzitem přes 
území jiného členského státu;
3) přeprava prostřednictvím pevného 
potrubí mezi dvěma či více členskými 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o návrh, jehož cílem je zjednodušit postup a právní úkon. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o zboží podléhající spotřební 
dani jiné než tabákové výrobky, které bylo 
nabyto jednotlivci, první pododstavec se 
použije rovněž v případech, kdy je toto 
zboží přepravováno pro tyto jednotlivce.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyloučit případné nesprávné použití zboží podléhajícího 
spotřební dani.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem použití odst. 2 písm. e) 
mohou členské státy stanovit návodné 
hodnoty, výhradně jako formu 
dokladování. Tyto návodné hodnoty 
budou stanoveny alespoň pro:
a) tabákové výrobky:
– cigarety – 800 kusů
– krátké doutníky (doutníky o hmotnosti 
max. 3 g/kus) – 400 ks
– doutníky – 200 kusů
– tabák – 1,0 kg;
b) alkoholické nápoje:
– lihoviny – 10 l
– polotovary – 20 l
– vína (včetně max. 60 l šumivých vín) –
90 l
– pivo – 110 l.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat množstevní omezení stanová ve směrnici 
92/12/EHS, čl. 9 odst. 2, s cílem předcházet zacházení založenému na volném uvážení ze 
strany orgánů v členských státech. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaregistruje se u finančních orgánů 
členského státu odeslání zboží 
podléhajícího spotřební dani;

a) zaregistruje se u příslušných orgánů 
členského státu odeslání zboží 
podléhajícího spotřební dani a získá 
identifikační doklad od těchto orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatečný požadavek je míněn jako omezení jakéhokoli zneužití.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které vydaly známky nebo 
značky, mohou nicméně podmínit 
náhradu, poukázání nebo uvolnění 
zaplacené nebo zajištěné částky proti 
důkazu, že tyto byly odstraněny nebo 
zničeny.

Or. en

Odůvodnění

Tato dodatečná podmínka je míněna s cílem jasně stanovit postup a urychleně nahrazovat 
zaplacenou nebo zajištěnou částku, pokud známky nebo značky zboží podléhajícího spotřební 
dani byly odstraněné nebo zničené.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 92/12/EHS se zrušuje s účinkem 
od [1. dubna 2009].

Směrnice 92/12/EHS se zrušuje s účinkem 
od [1. dubna 2010].
Směrnice 92//EHS však bude platit i 
nadále s omezeními a k účelům 
stanoveným v článku 43.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují 
za odkazy na tuto směrnici v souladu se 
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují 
za odkazy na tuto směrnici v souladu se 
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je významnou úpravou a měla by být chápána v souvislosti s pozměňovacím 
návrhem k článku 43. V podstatě umožňuje prodloužení o další rok, dříve než vstoupí 
v platnost nový systém EMCS, přičemž po určitou dobu zůstanou použitelná některá 
ustanovení směrnice 92/12/EHS. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 43 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Až do [31. prosince 2009] mohou členské 
státy odeslání povolit, aby přeprava zboží 
podléhajícího spotřební dani v režimu 
s podmíněným osvobozením od daně byla 
zahájena za použití formalit stanovených 
v čl. 15 odst. 6 a v článku 18 směrnice 
92/12/EHS.

Až do [31. prosince 2010] mohou členské 
státy odeslání povolit, aby přeprava zboží 
podléhajícího spotřební dani v režimu 
s podmíněným osvobozením od daně byla 
zahájena za použití formalit stanovených 
v čl. 15 odst. 6 a v článku 18 směrnice 
92/12/EHS.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhuje se dodatečný rok u lhůty pro použití směrnice a zavedení automatizovaného 
systému.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 43 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeprava zboží podléhajícího spotřební 
dani zahájená před 1. dubnem 2010 bude 
provedena a propuštěna v souladu 
s ustanoveními směrnice 92/12/EHS. Tato 
směrnice se na uvedenou přepravu 
nevztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu k článku 43 – pododstavec 1, který umožňuje přechodná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [28. února 
2009]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [28. února 
2010]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Or. en
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Odůvodnění

Je v souladu s pozměňovacími návrhy týkajícími se přechodného období.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou tyto předpisy používat od [1. dubna 
2009].

Budou tyto předpisy používat od [1. dubna 
2010].

Or. en

Odůvodnění

Je v souladu s pozměňovacími návrhy týkajícími se přechodného období.
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