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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Kontext návrhu

Hlavným cieľom tohto návrhu je zavedenie systému kontroly pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani (Excise Movement and Control System - EMCS) do daňových systémov 
členských štátov.

Nevyhnutnosť zaviesť EMCS vyplýva z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov 
podliehajúcich spotrebnej dani.1 Jeho skutočné zavedenie do praxe je naplánované na apríl 
2009.

Zásadou, ktorá podľa Komisie zaručí účinnosť EMCS, bude nahradenie súčasného 
papierového sprievodného dokumentu elektronickým administratívnym dokladom (e-AD). 
Vytvorí sa teda „zjednodušené prostredie pre obchod bez použitia papiera“.

Druhým dôvodom posudzovania návrhu je potreba úpravy ustanovení týkajúcich sa pohybu 
tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane. Umožní to pokrytie 
takéhoto pohybu postupmi podľa nového systému. Komisia preto tvrdí, že zmeny by priniesli 
„zjednodušené prostredie ...... a umožňovali by integrovanejšie, rýchlejšie prístupy 
ku kontrolám orientovaným na riziká pre orgány v oblasti spotrebných daní“ (KOM(2008)78, 
s. 2).

Tieto dva hlavné dôvody viedli Komisiu k návrhu nahradiť celú smernicu 92/12/EHS. 

Treba pripomenúť, že smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, 
držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam2 sa musí nahradiť 
predmetným návrhom aj z niekoľkých ďalších dôvodov, ktoré sa medzičasom objavili. Medzi 
ne patrí zohľadnenie nových legislatívnych štandardov a koncepcií; prepracovanie textu 
zamerané na zlepšenie logickej štruktúry; zjednodušenie a zmodernizovanie postupov 
spojených so spotrebnou daňou.

2. Záujem výboru ITRE 

Z pohľadu svojej oblasti pôsobnosti výbor ITRE vždy zastával stanovisko, že akýkoľvek 
daňový systém zavedený ES so súhlasom členských štátov by mal dosiahnuť tieto ciele:

1. Zvýšiť efektívnosť vo výrobe a distribúcii tovarov a služieb najmä znižovaním byrokracie.

2. Zlepšiť existujúce pravidlá a prispôsobiť ich aktuálnym okolnostiam, najmä umožniť 
vnútroštátnym správnym orgánom použitie monitorovacích postupov založených 
na riziku.

                                               
1 Ú. v. ES L 162, 1.7.2003, s. 5.
2 Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/106/ES (Ú. v. ES 

L 359, 4.12.2004, s.30).
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3. Zjednodušiť postupy a zvýšiť transparentnosť obchodu v rámci Spoločenstva zvyšovaním 
právnej istoty a prostredníctvom spravodlivých pravidiel.

4. Systém výberu a vracania spotrebnej dane by nemal vytvoriť diskriminačné kritériá a mal 
by zabrániť dvojitému zdaneniu. 

Základné zásady a ustanovenia návrhu sa v podstate nedajú oddeliť od osobitnej oblasti 
pôsobnosti výboru ITRE. Spravodajca sa však zameriava okrem iného na: KAPITOLU III: 
Výroba, spracovanie a držba; KAPITOLU IV: Pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 
v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane; KAPITOLU VI: oddiel Označenie 
a oddiel Malí výrobcovia vína.

KAPITOLA III: Výroba, spracovanie a držba

KAPITOLA III pozostáva z dvoch článkov: článku 14 a článku 15, ktoré boli prebraté 
zo smernice 92/12/EHS. 

Po prvé, návrh používa pojem režimy s podmieneným oslobodením od cla (resp. dane)
uvedený v nariadení Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex spoločenstva.1 Logika tohto kroku spočíva v tom, že sa zachováva súdržnosť 
a konzistentnosť. Colný kódex spoločenstva je však zložitý právny predpis ES. 

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajcu je snaha o zlepšenie návrhu 
a zabezpečenie zodpovedajúceho monitorovania v čase, keď tovar, na ktorý sa vzťahuje 
spotrebná daň, podlieha ustanoveniam o režimoch s podmieneným oslobodením od cla.

Po druhé, ustanovenie o „oprávnenom prevádzkovateľovi skladu“ je dôležité právne 
ustanovenie tohto návrhu, pretože sklady sa „majú používať na výrobu, spracovanie a držbu 
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako aj na jeho prijímanie alebo odosielanie, v rámci 
režimov s podmieneným oslobodením od dane“ (čl. 14) a „oprávnených prevádzkovateľov 
skladu“ vymenúvajú členské štáty na základe piatich požiadaviek (čl. 15, ods. 2).

Pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa spravodajca snaží zlepšiť návrh a zjednodušiť, ale 
aj posilniť záväznosť pravidiel s cieľom zabrániť únikom alebo zneužitiu dane.

KAPITOLA IV: Pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným 
oslobodením od spotrebnej dane

Táto kapitola je pre výbor ITRE dôležitá, lebo obsahuje základné ustanovenia a postupy, ktoré 
sa vzťahujú na pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným 
oslobodením od spotrebnej dane v rámci EMCS. 

Treba poznamenať, že táto kapitola je úplne nová a dosť inovatívna v tom, že zavádza 
elektronický administratívny doklad. V podstate vytvára nový režim a zaslúži si dôkladné 
posúdenie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu sa môžu považovať za zlepšenia 
návrhu, lebo objasňujú zodpovednosť príslušných inštitúcií a zainteresovaných subjektov.

                                               
1 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
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Kapitola VI: oddiel Označenie a oddiel Malí výrobcovia vína

Táto kapitola je pre výbor ITRE rovnako dôležitá, lebo umožňuje jednoduchú voľbu, pokiaľ 
ide o umiestňovanie značiek a označení. Od členských štátov sa vyžaduje, aby tovar 
podliehajúci spotrebnej dani niesol buď daňové označenie, alebo vnútroštátne identifikačné 
značky. Toto označovanie zohráva dvojitú úlohu. Malo by uľahčiť voľný pohyb tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani a zabrániť dvojitému daňovému zaťaženiu. Spravodajca 
navrhuje jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

V článku 38 sa členským štátom povoľuje oslobodiť malých výrobcov vína od požiadaviek 
stanovených v kapitolách III a IV. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko s tým 
prejavil spokojnosť.

Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predložil niekoľko pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k článku 4 týkajúcemu sa definícií s cieľom zvýšiť súdržnosť 
a zjednodušiť návrh.
Okrem toho spravodajca uvádza niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich 
sa dátumu zrušenia smernice 92/12/EHS a nadobudnutia účinnosti posudzovaného návrhu. Ich 
účelom je nájsť kompromisné riešenie medzi optimistickým návrhom Komisie 
a skutočnosťou, ktorej čelia vnútroštátne orgány pri implementácii nového právneho nástroja 
v oblasti spotrebných daní.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28a) Pokiaľ ide o výrobky, ktoré 
podliehajú spotrebnej dani preto, že ich 
nadobúdajú súkromné osoby na vlastné 
použitie a prepravujú ich, malo by sa 
uvádzať ich množstvo.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN) by sa mal posudzovať v spojení s PDN 
predloženým k článku 30. Jeho cieľom je stanoviť smerné úrovne pre tabakové výrobky 
a alkoholické nápoje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a) „dovoz tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani“ znamená vstup tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani na územie 
Spoločenstva, pokiaľ tento tovar 
nevstupuje do Spoločenstva v colnom 
režime alebo systéme s podmieneným 
oslobodením od cla, ako aj jeho 
uvoľnenie z akéhokoľvek colného režimu 
alebo systému s podmieneným 
oslobodením od cla;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje definíciu použitú v niekoľkých článkoch, 
konkrétne v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b) „registrovaný príjemca“ znamená 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je 
príslušnými orgánmi členského štátu 
určenia oprávnená, za podmienok 
stanovených týmito orgánmi, prijímať 
tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý 
je prepravovaný v režime podmieneného 
oslobodenia od spotrebnej dane a ktorý 
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bol odoslaný z iného členského štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Sú tu dva pojmy: „registrovaný príjemca“ (pri prijímaní tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani) a „registrovaný odosielateľ“ (pri odosielaní tovaru podliehajúceho spotrebnej dani), čo 
môže spôsobiť zámenu v prípade, že sa ponechajú podľa návrhu v príslušných článkoch. 
Preto sa navrhuje definovať ich v tomto právnom nástroji na správnom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c) „registrovaný odosielateľ“ znamená 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je 
príslušnými orgánmi členského štátu 
dovozu oprávnená, za podmienok 
stanovených týmito orgánmi, odosielať 
tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý 
podlieha režimu podmieneného 
oslobodenia od spotrebnej dane po 
uvoľnení tohto tovaru do voľného obehu 
v súlade s nariadením (ES) č. 450/2008 
Európskeho parlamentu a Rady z 
23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex spoločenstva (modernizovaný 
colný kódex)1;
1 Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie týkajúce sa článku 4 bod 4a (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d) „oprávnený prevádzkovateľ daňového 
skladu“ znamená fyzickú alebo právnickú 
osobu, ktorá v rámci podnikania na 
základe povolenia od príslušných orgánov 
členského štátu vyrába, spracúva, drží, 
prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci 
spotrebnej dani, pričom požiadavka na 
zaplatenie spotrebnej dane je v rámci 
režimu podmieneného oslobodenia od 
dane pozastavená;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ sa uvádza najmä v článku 15, ale je 
relatívne nejasný a nevhodne umiestnený. Úlohou tohto PDN je napraviť túto situáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4e) „daňový sklad“ znamená miesto, kde 
oprávnený prevádzkovateľ daňového 
skladu v rámci podnikania a za určitých 
podmienok stanovených príslušnými 
orgánmi členského štátu, v ktorom sa 
daňový sklad nachádza, vyrába, spracúva, 
drží, prijíma alebo odosiela tovar 
podliehajúci spotrebnej dani, ktorý 
podlieha režimu podmieneného 
oslobodenia od dane;

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „daňový sklad“ podľa definície v článku 14 ods. 3 môže spôsobiť zámenu, preto sa 
navrhuje tento PDN. Patrí do článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4f) „miesto dovozu“ znamená miesto, kde 
sa tovar nachádza, keď je uvoľnený do 
voľného obehu v súlade s nariadením 
(ES) č. 450/2008.

Or. en

Odôvodnenie

Z právnych dôvodov objasňuje pojem „miesto dovozu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani.

c) dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani vrátane neoprávneného dovozu, 
pokiaľ tovar podliehajúci spotrebnej dani 
nie je okamžite po dovoze uvedený do 
režimu podmieneného oslobodenia od 
dane.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN vysvetľuje okolnosti vzťahujúce sa na dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani. Pozri aj PDN k článku 4 (definície). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Úplné poškodenie alebo nenahraditeľná 
strata tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani vrátane strát spočívajúcich v povahe 
tohto tovaru sa nepovažujú za prepustenie 
na spotrebu.

4. Úplné zničenie alebo nenahraditeľná 
strata príslušného tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani sa musí uspokojivo 
dokázať príslušným orgánom členského 
štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo 
nenahraditeľnej strate došlo.

Strata alebo poškodenie príslušného 
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa 
musí príslušným orgánom uspokojivo 
dokázať.

Ak v prípade prepravy tovaru v režime 
podmieneného oslobodenia od dane nie je 
možné určiť, kde k úplnému zničeniu 
alebo nenahraditeľnej strate došlo, 
predpokladá sa, že k nim došlo v členskom 
štáte, kde boli zistené.

Na účely prvého pododseku sa tovar 
nenahraditeľne stratí, ak sa stane 
nepoužiteľný pre ktorúkoľvek osobu.

Členské štáty môžu podmieniť úmyselné 
zničenie tovaru v režime podmieneného 
oslobodenia od dane predchádzajúcim 
súhlasom príslušných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať v spojení s PDN k článku 9. 
Čiastočne predstavuje prepracovanie ustanovení a vysvetľuje prípady, v ktorých by 
vnútroštátne orgány stanovili podmienky pre zničenie tovaru v režime podmieneného 
oslobodenia od dane. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak počas prepravy v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane nastane nesúlad s predpismi, ktorý 
predstavuje dôvod na prepustenie na 
spotrebu tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani a nie je možné stanoviť, kde nastalo 

1. Ak počas prepravy v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane nastane nes伃ad s predpismi, ktor� 
predstavuje d�od na uvoľnenie tovaru 
podliehaj昱eho spotrebnej dani na 
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prepustenie na spotrebu, bude sa 
predpokladať, že nastalo v odosielajúcom
členskom štáte.

spotrebu v súlade s článkom 7 ods. 2 
p﨎m. a), a nie je možné stanoviť, kde 
uvoľnenie na spotrebu nastalo, bude sa 
predpokladať, že nastalo v členskom štáte 
odoslania , a to v čase, keď bol nesúlad s 
predpismi zisten�.

Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani v 
režime podmieneného oslobodenia od 
dane nedorazí na miesto určenia a ak sa 
nezistí súvisiaci nesúlad s predpismi, ktorý 
spôsobil uvoľnenie na spotrebu v súlade s 
článkom 7 ods. 2 písm. a), predpokladá sa, 
že uvoľnenie na spotrebu sa uskutočnilo v 
čase jeho zistenia, a to v členskom štáte, v 
ktorom bol tovar zistený.

Ak však pred uplynutím obdobia troch 
rokov od dátumu, kedy začal presun v 
súlade s článkom 19 ods. 1 zistí, v ktorom 
členskom štáte prepustenie na spotrebu 
skutočne nastalo, tento členský štát
informuje príslušné orgány odosielajúceho
členského štátu.

Ak sa však pred uplynutím troch rokov od 
dátumu začiatku prepravy tovaru v súlade 
s článkom 19 ods. 1 zistí, v ktorom 
členskom štáte uvoľnenie na spotrebu v 
skutočnosti nastalo, bude sa považovať za 
uskutočnené v tomto členskom štáte, ktorý
informuje príslušné orgány členského štátu
zistenia alebo odoslania.

Ak bola spotrebná daň vymeraná 
odosielajúcim členským štátom, vráti sa
alebo sa odpustí hneď, keď druhý členský 
štát poskytne dôkaz o jej výbere.

Ak spotrebnú daň vyrubil členský štát 
zistenia alebo odoslania, vráti ju alebo ju
odpustí hneď, ako druhý členský štát 
poskytne dôkaz o uvoľnení tovaru na 
spotrebu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obsahuje vysvetlenia a opisuje prípad, v ktorom tovar podliehajúci spotrebnej 
dani nedorazí na miesto určenia z dôvodu nesúladu s predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely odseku 1 predstavuje nesúlad s 3. Na účely odseku 1 predstavuje nesúlad s 
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predpismi situáciu, v ktorej presun
neskončil v súlade s článkom 19 ods. 2.

predpismi situáciu, v ktorej sa preprava
alebo časť prepravy neukončila v súlade s 
článkom 19 ods. 2, s výnimkou situácie 
uvedenej v článku 7 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Toto vysvetlenie by sa malo posudzovať v spojení s PDN k článku 7 ods. 4 a článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Má sa za to, že výroba, spracovanie a 
držba tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani sa uskutočňuje v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane len vtedy, ak sa tieto činnosti 
realizujú v objektoch oprávnených podľa 
odseku 3.

2. Výroba, spracovanie a držba tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani, z ktorého 
táto daň nebola zaplatená, sa uskutočňujú 
v daňovom sklade.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN, ktorého cieľom je odstrániť zmätočné znenie, treba posudzovať spolu s PDN 
definujúcim „daňové sklady“.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány členských štátov 
oprávňujú ako „daňové sklady“ objekty, 
ktoré sa majú používať na výrobu, 
spracovanie a držbu tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani, ako aj na 

vypúšťa sa
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jeho prijímanie alebo odosielanie, v rámci 
režimov s podmieneným oslobodením od 
dane.

Or. en

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 - pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto schválenie nemôže byť odmietnuté len 
na základe skutočnosti, že fyzická alebo 
právnická osoba má sídlo v inom členskom 
štáte a má v úmysle prevádzkovať daňový 
sklad prostredníctvom zástupcu alebo 
pobočky v členskom štáte schválenia.

Toto povolenie podlieha podmienkam, 
ktoré môžu orgány stanoviť na účely 
zamedzenia akýmkoľvek možným 
daňovým únikom alebo zneužitiu dane.
Povolenie sa však nesmie odmietnuť len na 
základe skutočnosti, že fyzická alebo 
právnická osoba má sídlo v inom členskom 
štáte.

Schválenie sa vzťahuje na činnosti 
uvedené v článku 14 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

PDN nadväzuje na PDN k článku 14 ods. 3 a vysvetľuje potrebu zabrániť možnému 
zneužívaniu spotrebnej dane a daňovým únikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa 1. Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa v 
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môže presúvať v režime s podmieneným 
oslobodením od spotrebnej dane na území 
Spoločenstva:

režime s podmieneným oslobodením od 
spotrebnej dane môže prepravovať medzi 
dvoma bodmi na území Spoločenstva 
vrátane prípadu, keď sa tovar prepravuje 
cez tretiu krajinu alebo región tretej 
krajiny:

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzuje podmienky pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime 
s podmieneným oslobodením od dane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 
príslušnými orgánmi členského štátu 
určenia, za podmienok stanovených 
týmito orgánmi, schválená prijímať tovar 
podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je 
prepravovaný v režime s podmieneným 
oslobodením od spotrebnej dane a 
odoslaný z iného členského štátu, ďalej 
len „registrovaný príjemca“;

ii) priestory registrovaného príjemcu;

Or. en

Odôvodnenie

Nadväzuje na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) z miesta dovozu do ktoréhokoľvek z b) z miesta dovozu do ktoréhokoľvek z 
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miest určenia uvedených v písmene a), ak 
je tento tovar odoslaný fyzickou alebo 
právnickou osobou schválenou na tento 
účel príslušnými orgánmi členského štátu 
dovozu za podmienok stanovených týmito 
orgánmi, ďalej len „registrovaný 
odosielateľ“.

miest určenia alebo akýmkoľvek 
príjemcom uvedeným v písmene a), ak 
tento tovar odosiela registrovaný 
odosielateľ.

Or. en

Odôvodnenie

PDN je v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný orgán odosielajúceho členského 
štátu môže povoliť za podmienok 
stanovených týmto členským štátom, aby 
odosielateľ s použitím počítačového 
systému rozdelil prepravu energetických 
výrobkov v režime s podmieneným 
oslobodením od spotrebnej dane na dve 
alebo viaceré prepravy za predpokladu, že 
sa nezmení celkové množstvo tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani.

Príslušný orgán členského štátu odoslania
môže za podmienok stanovených týmto 
členským štátom povoliť, aby odosielateľ s 
použitím počítačového systému rozdelil
prepravu energetických výrobkov v režime 
s podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane na dve alebo viaceré prepravy za 
predpokladu, že:

a) celkové množstvo tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani sa nezmení 
a
b) rozdelenie sa vykonáva na území 
členského štátu, ktorý takýto postup 
povoľuje.

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že takéto
rozdelenie sa nesmie uskutočniť na ich
území.

Členské štáty oznámia Komisii, či a za 
akých podmienok povoľujú rozdelenie 
zásielok na svojom území. Komisia postúpi 
tieto informácie ostatným členským 
štátom.

Or. en
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Odôvodnenie

PDN zavádza dve podmienky – a) a (b) – ak chce odosielateľ rozdeliť prepravu v režime 
s podmieneným oslobodením od dane na dve alebo viaceré prepravy, ako aj povinnosť 
členských štátov informovať Komisiu o povolených rozdelených zásielkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené 
postupy v súvislosti s prepravou v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane, ktorá sa celá realizuje na ich území.

Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené 
postupy v súvislosti s prepravou v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane, ktorá sa celá realizuje na ich území,
vrátane možnosti upustenia od požiadavky 
na elektronický dohľad nad takouto 
prepravou.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je dodatočná povinnosť uložená členským štátom, ktorá im umožňuje upustenie 
od požiadavky na elektronický dohľad v odôvodnených prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dotknuté členské štáty môžu na základe 
dohody stanoviť zjednodušené postupy na 
účely tejto prepravy v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane:

So súhlasom všetkých príslušných 
členských štátov a za podmienok, ktoré 
tieto štáty stanovia, sa môže stanoviť 
zjednodušený postup na účely častých a 
pravidelných prepráv v režime s 
podmieneným oslobodením od spotrebnej 
dane, ktoré sa uskutočňujú na územiach 
dvoch alebo viacerých členských štátov.

1. častá a pravidelná preprava medzi 
určitými hospodárskymi subjektmi v 

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na 
prepravy cez pevné potrubia.
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dvoch alebo viacerých členských štátoch;
2. častá a pravidelná preprava medzi 
určitými hospodárskymi subjektmi v 
jednom členskom štáte cez iný členský 
štát;
3. preprava cez pevné potrubie medzi 
dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je prepracovanie znenia s cieľom zjednodušiť postup a právny predpis. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej 
dani iný ako tabakové výrobky, 
nadobudnutý súkromnými osobami, prvý 
pododsek sa uplatňuje aj v prípadoch, ak 
sa tovar dopravuje pre tieto osoby.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je odstrániť možnosť zneužitia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Na účely uplatňovania odseku 2 písm. 
e) môžu členské štáty výhradne na účely 
preukazovania ustanoviť smerné úrovne. 
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Minimálne smerné úrovne sú:
a) v prípade tabakových výrobkov:
— cigarety – 800 kusov
— cigarky (cigary vážiace jednotlivo 
najviac 3 g) – 400 kusov
— cigary – 200 kusov
— tabak na fajčenie – 1,0 kg;
b) v prípade alkoholických nápojov:
— liehoviny – 10 l
— medziprodukty – 20 l
— víno (vrátane najviac 60 l šumivého 
vína) – 90 l
— pivo – 110 l.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zachovať množstevné obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 2 smernice 
92/12/EHS s cieľom zabrániť akejkoľvek svojvoľnej úprave zo strany orgánov členských 
štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zaregistrovať sa na daňových úradoch
členského štátu odosielajúceho tovar 
podliehajúci spotrebnej dani;

a) zaregistrovať sa u príslušných orgánov
členského štátu odoslania tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani a získať od 
týchto orgánov identifikačný doklad;

Or. en

Odôvodnenie

Touto dodatočnou požiadavkou sa má obmedziť akékoľvek zneužívanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 37 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, ktorý vydal označenia alebo 
značky, však môže podmieniť vrátenie, 
odpustenie alebo uvoľnenie zaplatenej 
sumy alebo sumy slúžiacej ako záruka 
predložením dôkazu, že tieto označenia 
alebo značky boli odstránené alebo 
zničené.

Or. en

Odôvodnenie

Touto dodatočnou podmienkou sa objasňuje postup a rýchle vrátenie zaplatenej sumy alebo 
sumy slúžiacej ako záruka v prípade, že označenia alebo značky tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani boli odstránené alebo zničené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica 92/12/EHS sa zrušuje s 
účinnosťou od [1. apríla 2009].

Smernica 92/12/EHS sa zrušuje s 
účinnosťou od 1. apríla 2010.
Smernica 92/12/EHS sa však naďalej 
uplatňuje v rozsahu a na účely vymedzené 
v článku 43.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú 
za odkazy na túto smernicu a znejú v 
súlade s tabuľkou zhody uvedenou v 
prílohe.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú 
za odkazy na túto smernicu a znejú v 
súlade s tabuľkou zhody uvedenou v 
prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôležitou zmenou a mal by sa posudzovať v spojení 
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s PDN predloženými k článku 43. V zásade o rok predlžuje účinnosť smernice 92/12/EHS 
pred nadobudnutím účinnosti nového systému EMCS, pričom niektoré jej ustanovenia ostanú 
určité obdobie účinné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 43 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odosielajúce členské štáty môžu do [31. 
decembra 2009] povoliť, aby sa pohyb
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v 
režime s podmieneným oslobodením od 
spotrebnej dane stále začínal na základe 
formalít stanovených v článku 15 ods. 6 a 
článku 18 smernice 92/12/EHS.

Členské štáty odoslania môžu do 
31. decembra 2010 povoliť, aby sa
preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani v režime s podmieneným oslobodením 
od spotrebnej dane naďalej začínala na 
základe formálnych požiadaviek
stanovených v článku 15 ods. 6 a článku 18 
smernice 92/12/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa predĺženie termínu na vykonávanie smernice a implementáciu počítačového 
systému o jeden rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 43 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preprava tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani, ktorá sa začala do 
1. apríla 2010, sa uskutočňuje a ukončuje 
v súlade s ustanoveniami smernice 
92/12/EHS. Táto smernica sa na takúto 
prepravu nevzťahuje.

Or. en
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Odôvodnenie

PDN nadväzuje na PDN k článku 43 pododseku 1 a umožňuje prechodný režim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [28. februára 2009]
členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
iné právne predpisy a administratívne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou. Členské štáty 
bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi 
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do 28. februára 2010. Členské 
štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi 
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s PDN týkajúcimi sa prechodného obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto ustanovenia uplatňujú od [1. apríla 
2009].

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. apríla 
2010.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s PDN týkajúcimi sa prechodného obdobia.
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