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Návrh směrnice (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS) – pozměňující akt)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Je třeba zrušit možnost členských států 
stanovit směrné úrovně pro určení toho, zda 
jsou držené výrobky určeny k obchodním 
účelům nebo k vlastním potřebám 
jednotlivce. Při určování, zda jsou držené 
zdanitelné výrobky určeny k obchodním 
účelům, nesmí správní orgány nikdy použít 
pouze tato směrná omezení. Směrná 
omezení se tedy použijí pouze v rámci 
kontrolních pokynů vydaných správním 
orgánem svým zaměstnancům.

(13) Je třeba zachovat možnost stanovit 
určité směrné úrovně pro určení toho, zda 
jsou držené výrobky určeny k obchodním 
účelům nebo k vlastním potřebám 
jednotlivce. Členským státům je však třeba 
objasnit, že při určování, zda jsou držené 
zdanitelné výrobky určeny k obchodním 
účelům, nesmí správní orgány nikdy použít 
pouze tato směrná omezení. Směrná 
omezení se tedy použijí pouze v rámci 
kontrolních pokynů vydaných správním 
orgánem svým zaměstnancům.

Or. en

Odůvodnění

Guide levels have indeed led to the incorrect implementation of Directive 92/12/EC. 
However, this has occurred not because of the existence of guide levels, but because of the 
isolated use of guide levels by the competent national authorities in establishing whether or 
not products subject to special consumer taxes are held for commercial purposes. Guide 
levels are a useful tool not only for the administration of each country, but also for the 
harmonisation of practice of national authorities. The absence thereof, in conjunction with 
the use of the quantitative criterion as one of the criteria by which the commercial nature of 
the products is evaluated, will lead to completely subjective and inconsistent evaluations by 
the national authorities concerning the commercial nature or otherwise of the products.
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 BOD 3 PÍSM. B

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1a (nový) (Směrnice 92/12/EHS)

 Ke stanovení, zda jsou následující výrobky 
určeny pro osobní použití jednotlivců, 
postupují členské státy podle následujících 
směrných úrovní:
(a) průměrné množství spotřebované v 
průběhu 120 dní pro alkoholické nápoje,
(b) průměrné množství spotřebované v 
průběhu 60 dní pro tabák.

Or. en

Odůvodnění

Since many alcoholic beverages can be stored for a lifetime, some definition of the time-scale 
foreseen in using the term "private consumption" is necessary. This method proposed here is 
flexible enough not to be discriminatory.


