
 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2559/98 
 

z 27. novembra 1998, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov 
úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane 

 
 
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,  

so zreteľom na smernicu rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr 
spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1) a najmä jej článok 27 (4),  

so zreteľom na smernicu rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre 
výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto 
výrobkov (2) naposledy zmenenú a doplnenú smernicou č. 96/99/ES (3) a najmä jej článok 24,  

so zreteľom na Nariadenie komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom 
uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (4) v 
znení nariadenia (ES) č. 2546/95 (5),  

so zreteľom na stanovisko Výboru pre spotrebné dane,  

keďže, podľa článku 27 (1) (a) smernice č. 92/83/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby 
oslobodili od spotrebnej dane etanol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami 
akéhokoľvek členského štátu, pod podmienkou, že také požiadavky boli riadne oznámené a 
prijaté v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 3 a 4 tohoto článku,  

keďže Taliansko oznámilo zavedenie zmien a doplnkov denaturačných činidiel povoleným 
podľa smernice (ES) č. 3199/93,  

PRIJALA TOTO NARIADENIE:  
 

Článok 1 
 
Odsek týkajúci sa Talianska v prílohe nariadenia (ES) č. 3199/93 sa nahrádza takto:  
“Taliansko  

Etylalkohol, ktorý má byť denaturovaný, musí mať obsah bezvodého etylalkoholu najmenej 
90 % objemových. Na jeden hektoliter bezvodého etylalkoholu pridajte: 
– 125 gramov thiofenu, 
– 0,8 gramu denatonium benzoátu, 
– 3 gramy CI reaktívnej červene 24, vodný roztok s koncentráciou 25 % hmotnostných, 
– 2 litre metyl etyl ketonu. 

                                                
1 Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992, s. 21. 
2 Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 1. 
3 Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997, s. 12. 
4 Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993, s. 12.  
5 Ú. v. ES L 260, 31. 10. 1995, s. 45. 



 

Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
V Bruseli 27. novembra 1998. 

                                    Za komisiu 
                                 Mario MONTI 
                                   člen komisie 
 
________ 


