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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 13

(13) Ustanovenie, ktoré umožňuje členským 
štátom stanovenie orientačných úrovní s 
cieľom rozhodnúť o tom, či sú výrobky 
držané súkromnými osobami na komerčné 
účely alebo pre ich vlastné použitie, by sa 
malo vypustiť. V žiadnom prípade však 
správa nemôže použiť tieto iba orientačné 
úrovne ako dôkaz toho, že výrobky 
podliehajúce spotrebnej dani sú držané na 
komerčné účely. Mali by byť preto iba 
zahrnuté v pokynoch pre vykonávanie 
inšpekcií, ktoré poskytne vnútroštátna 
správa svojim úradníkom. 

(13) Ustanovenie, ktoré umožňuje stanoviť 
určité orientačné úrovne s cieľom rozhodnúť 
o tom, či sú výrobky držané súkromnými 
osobami na komerčné účely alebo pre ich 
vlastné použitie, by sa malo zachovať. 
Členským štátom by sa však malo objasniť, 
že správa nemôže použiť tieto iba orientačné 
úrovne ako dôkaz toho, že výrobky 
podliehajúce spotrebnej dani sú držané na 
komerčné účely. Mali by byť preto iba 
zahrnuté v pokynoch pre vykonávanie 
inšpekcií, ktoré poskytne vnútroštátna 
správa svojim úradníkom.

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3 BOD B

Článok 9 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Smernica 92/12/EHS)

Na určovanie toho, či sú tieto výrobky 
určené na osobnú spotrebu súkromnými 
osobami, členské štáty uplatnia tieto 
orientačné úrovne:
(a) na alkoholické nápoje: množstvo 
konzumované priemerne počas 120 dní,
(b) na tabakové výrobky: množstvo 
konzumované priemerne počas 60 dní,

Or. en

Odôvodnenie

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.


