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Splošni režim za trošarino – uskladitev in 
poenostavitev

Polja, označena z *, so obvezna.
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Namen posvetovanja

Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje in gibanje trošarinskega 
blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji (EU). Pojasnjuje tudi 
postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje 
trošarinskega blaga.

Med letoma in  sta bili izvedeni dve zunanji študiji o vrednotenju Direktive. Na podlagi teh 2014 2016
študij bo Evropskemu parlamentu in Svetu predloženo poročilo o oceni delovanja Direktive. V skladu 

 bi bilo Direktivo 2008/118/EC mogoče izboljšati, da se zmanjšajo upravna s poročilom Komisije
bremena za države članice in gospodarske subjekte ter izkrivljanja na notranjem trgu.

Obseg posvetovanja

Namen tega posvetovanja je pridobiti stališča državljanov EU, podjetij in drugih zainteresiranih strani 
glede možnosti za spremembo Direktive 200/118/ES. Vprašalnik za posvetovanje je razdeljen na 
naslednje dele:

1. del – profil anketiranca in njegovi podatki
2. del – trošarine – carinsko sodelovanje
3. del – t. i. postopki „plačila dajatve med podjetji“ (B2B)
4. del – gibanja z majhnim tveganjem
5. del – izredne okoliščine, na primer primanjkljaj, presežek, zavrnitev pošiljke ali prekinitev gibanja
6. del – analiza tveganja, za katero je treba zagotoviti podatke javnim organom
7. del – nabave, ki jih opravijo fizične osebe
Zadnji del – Končne opombe. V tem delu lahko naložite dokumente, ki bi nam jih radi posredovali (na 
primer svoja stališča, poročila ali statistične podatke).

Na začetku vsakega dela je kratek opis težave v zvezi s politiko. Odgovorite lahko na vse ali pa 
samo na nekatere dele. Ko boste odgovorili na vprašanja, ki se vam zdijo pomembna, pojdite na 
„Končne opombe“ in kliknite na „Naloži“.

Za izpolnitev vseh delov vprašalnika je potrebnih približno 25 minut.

Opombe

Za  je na zahtevo na voljo podrobnejši in bolj gospodarske subjekte in trgovinska združenja
tehničen vprašalnik. Zanj lahko zaprosite na elektronski naslov: TAXUD-C2-EXCISE-

.MOVEMENTS@ec.europa.eu

 bomo kontaktirali neposredno s posebnim in podrobnejšim vprašalnikom, Nacionalne javne organe
zato naj ne bi sodelovali v tem posvetovanju. Odgovori drugih javnih organov (na primere lokalnih ali 
regionalnih) so vsekakor dobrodošli.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Afi0003
http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-current-procedures-for-the-cross-border-movements-of-excise-goods-that-have-been-released-for-consumption-pbKP0614146/
https://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-current-arrangements-for-the-holding-and-moving-of-excise-goods-under-excise-duty-suspension-pbKP0215865/
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1 

Podatki anketiranca

* 1.1
Opozorilo: Evropska komisija bo pripravila poročilo, v katerem bo povzela odgovore na 
vprašalnik. Prejeti prispevki bodo tako objavljeni na spletišču Komisije. Na voljo sta naslednji 
dve možnosti:

Ne glede na to, katero možnost izberete, so lahko vaši odgovori predmet prošnje za dostop javnosti do dokumentov v skladu z 
. Uredbo (ES) št. 1049/2001

Moj odgovor se lahko objavi  v imenu katere pod mojim imenom / imenom organizacije,
odgovarjam: Soglašam z objavo vseh podatkov iz svojega prispevka v celoti ali delno, vključno z 
mojim imenom ali imenom moje organizacije, in izjavljam, da nič v mojem izpolnjenem vprašalniku ni 
nezakonito oziroma ne krši pravic katere koli tretje osebe, tako da bi preprečilo objavo.

Moj odgovor lahko objavite pod pogojem, da moji podatki / podatki organizacije, v imenu katere 
odgovarjam, ostanejo : Soglašam z objavo vseh podatkov iz svojega prispevka v celoti ali anonimni
delno (ki lahko vključujejo moje navedbe ali mnenja) pod pogojem, da se objavijo anonimno. 
Izjavljam, da nič v mojem izpolnjenem vprašalniku ni nezakonito oziroma ne krši pravic katere koli 
tretje osebe, tako da bi preprečilo objavo.

* 1.2
Navedite svoje ime ali ime vaše družbe, organizacije ali ustanove, v imenu katere sodelujete v 
tem posvetovanju.

1.3
Navedite, ali sodelujete v posvetovanju kot/v imenu:

posameznik

gospodarski subjekt

trgovinsko, poslovno ali poklicno združenje

javni organ (nacionalni, regionalni, lokalni)

nevladna organizacija

drugo (navedite)

1.4 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Al14546
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Za gospodarske subjekte in trgovinska združenja je na zahtevo na voljo podrobnejši in bolj 
tehničen vprašalnik. Zanj lahko zaprosite na elektronski naslov: TAXUD-C2-EXCISE-
MOVEMENTS@ec.europa.eu

Nacionalne javne organe bomo kontaktirali neposredno s posebnim in podrobnejšim 
vprašalnikom, zato naj ne bi sodelovali v tem posvetovanju. Odgovori drugih javnih organov 
(na primere lokalnih ali regionalnih) so vsekakor dobrodošli.

1.5 V kateri državi prebivate oziroma kje je sedež vaše organizacije (glavni sedež, če gre za 
mednarodno družbo)?

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Hrvaška

Ciper

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

drugo
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1.6 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

1.7 Ali ima vaša organizacija odvisna podjetja ali podružnice v drugih državah kot je država, kjer 
imate sedež?

da

ne

ne vem
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1.8 Če je odgovor pritrdilen, navedite države, kjer ima vaša organizacija odvisna podjetja ali 
podružnice.

Označite lahko več držav

na ravni EU in/ali mednarodni ravni

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Hrvaška

Ciper

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

1.9 Ali vaša organizacija izvaja poslovne dejavnosti v drugih državah kot je država, kjer imate glavni 
sedež, odvisna podjetja ali podružnice?

da

ne

ne vem
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1.10 Če je odgovor pritrdilen, navedite te države.
Označite lahko več držav

na ravni EU in/ali mednarodni ravni

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Hrvaška

Ciper

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

1.11
Ali je vaša organizacija vključena v register za preglednost?

Če vaša organizacija ni registrirana, vas vabimo, da jo registrirate , čeprav za sodelovanje v tem posvetovanju registracija ni tukaj
obvezna. Čemu register za preglednost?

da

ne

ni relevantno

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=mow5O9wr30K-Jqw2qF3pQ3EShr0swMiWvDUr5nAvlE6S2CQNIexu!-1704048183?locale=en&reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER
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1.12 Če je odgovor pritrdilen, navedite identifikacijsko številko v registru.

1.13
Koliko zaposlenih ima vaše podjetje?

samozaposlen (mikropodjetje)

manj kot 10 (mikropodjetje)

med 10 in 49 (malo podjetje)

med 50 in 250 (srednje podjetje)

več kot 250 (veliko podjetje)

1.14
Katera od naslednjih kategorij najbolje opiše glavne gospodarske dejavnosti vašega 

?podjetja

alkohol in alkoholne pijače

tobačni proizvodi

energenti

drugo (navedite)

1.15 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

2 

Trošarine – carinsko sodelovanje
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Ta del je namenjen gospodarskim subjektom, trgovinskim združenjem in drugim 
zainteresiranim stranem z znanjem o uvoznih in izvoznih postopkih

Opis težave: Pravni in tehnični postopki za usklajevanje carinskih in trošarinskih postopkov ne 
delujejo dobro, kar povzroča pravno negotovost in zamude ter ponuja priložnosti za goljufije. Na 
primer, pri izvozu trošarinskega blaga lahko gibanje blaga ostane odprto še dolgo po tem, ko to 
zapusti EU, z njim povezano jamstvo pa blokirano. Lahko se tudi zgodi, da EU zapusti le del tega 
blaga ali pa blago EU sploh ne zapusti, ampak se nezakonito preusmeri na njen trg.

Opomba: v tem delu se „izvoz“ in „uvoz“ nanašata samo na blago, ki se giblje iz EU ali vanjo, ne pa 
med znotraj EU. Na primer, gibanje blaga z Nizozemskega v Belorusijo predstavlja izvoz, gibanje 
blaga z Nizozemskega v Belgijo pa ne.

2.1 Ali  iz Evropske unije oziroma vanjo?izvažate ali uvažate trošarinsko blago

da

ne

ne vem

2.2 Ali ste zadovoljni s sedanjimi postopki za  trošarinskega blaga iz Evropske unije?izvoz

zelo 
nezadovoljen

nezadovoljen nevtralen zadovoljen
zelo 
zadovoljen

Zadovoljstvo

2.3 Ali ste zadovoljni s sedanjimi postopki za  trošarinskega blaga v Evropsko unijo?uvoz

zelo 
nezadovoljen

nezadovoljen nevtralen zadovoljen
zelo 
zadovoljen

Zadovoljstvo

2.4 Če menite, da so potrebne  postopkov za uvoz in izvoz trošarinskega blaga, na kateri izboljšave
ravni so po vašem mnenju potrebni ukrepi?

ravni EU nacionalni ravni drugo (navedite) ne vem

Ukrepi na:

2.5 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200
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Možnost za izboljšavo: Za zmanjšanje tveganja goljufij je možno navzkrižno preverjanje nekaterih 
podatkov na carinskih deklaracijah in trošarinskih elektronskih administrativnih dokumentih (e-AD). V 
ta namen bo moral carinski deklarant v carinski deklaraciji navesti sklic na e-AD. Za zmanjšanje 
upravnega bremena pri izvozu trošarinskega blaga bi bilo mogoče avtomatično sinhronizirati 
carinska in trošarinska gibanja, tako da bi bila obdelava podatkov veliko hitrejša, predvidljivejša in 
zanesljivejša.

2.6 Ali  s to možnostjo?se strinjate

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

ne morem 
se odločiti

se 
strinjam

 

popolnoma 
se strinjam

Strinjanje

3 

 Postopki plačila dajatve med podjetji (B2B)

Ta del je namenjen gospodarskim subjektom, trgovinskim združenjem in drugim 
zainteresiranim stranem z znanjem o postopkih plačila dajatve med podjetji

Opis težave: Postopki za prevoz blaga med podjetji v različnih državah članicah v Evropski uniji, kjer 
so bile trošarine že plačane (kar bi moralo biti zlasti pomembno za mala in srednja podjetja), so 
zastareli, nejasni in težavni. Sedanji postopki potekajo v papirni obliki, zato so dolgotrajni in 
neučinkoviti.

3.1 Ali prevažate trošarinsko blago, za katerega so bile trošarine že plačane, podjetjem v drugih 
državah članicah v Evropski uniji oziroma od njih?

da

ne

ne vem
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3.2 Koliko je letnih gibanj blaga, za katero se plača dajatev med podjetji, v vašo organizacijo 
oziroma iz nje?

Letno število gibanj

<100

100–500

501–2 000

>2 000

ne vem

3.3 Koliko znaša  trošarine, ki se za posamezno pošiljko plača na namembnem povprečna višina
kraju, v EUR?

Povprečna višina trošarine na pošiljko (v EUR)

<50 EUR

51–100 EUR

101–500 EUR

501–2 000 EUR

>2 000 EUR

ne vem

3.4 Ali ste zadovoljni s ?sedanjimi postopki za plačilo dajatve med podjetji

zelo 
nezadovoljen

nezadovoljen nevtralen zadovoljen
zelo 
zadovoljen

Zadovoljstvo

3.5 Če menite, da so potrebne  postopkov za plačilo dajatve med podjetji, na kateri ravni izboljšave
so po vašem mnenju potrebni ukrepi?

ravni EU nacionalni ravni drugo (navedite) ne vem

Ukrepi na:

3.6 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200
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Možnost za izboljšavo: Postopki za plačilo dajatve med podjetji bi se avtomatizirali na ravni EU. 
Sedanje postopke, ki potekajo v papirni obliki, bi nadomestili računalniško podprti postopki z 
razširitvijo obstoječega sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS). To bi zahtevalo, 
da se vsi gospodarski subjekti, ki uporabljajo postopke plačila dajatve med podjetji, registrirajo v 
sistemih IT. Postopek registracije naj bi bil enostaven, na primer registracija na podlagi številke za 
DDV. Namen avtomatizacije je splošna pospešitev obdelave podatkov, zlasti sprostitve jamstva in 
upravljanja vračil.

3.7 Koliko dela (enkratnega in stalnega) bi imela vaša organizacija s prehodom na računalniško 
podprte postopke?

Obseg dela, ki bi ga imela vaša organizacija, da bi:

zelo 
majhen

majhen zmeren velik
zelo 
velik

ne 
vem

se registrirala kot 
gospodarski subjekt, 
obvezan plačila trošarine, 
na primer s številko za 
DDV

spremenila notranje 
postopke za prehod s 
sedanjih postopkov, ki 
potekajo v papirni obliki, 
na računalniško podprte 
postopke

3.8 Kako koristen je prehod na računalniško podprte postopke za vašo organizacijo?

nekoristen nevtralen koristen ne vem

Prehod na računalniško podprte 
postopke za vašo organizacijo

4 Gibanje z majhnim tveganjem

Ta del je namenjen gospodarskim subjektom, trgovinskim združenjem in drugim 
zainteresiranim stranem z znanjem o postopkih prenašanja trošarinskega blaga

Opis težave: Vsi sedanji postopki za prevoz trošarinskega blaga med podjetji v različnih državah 
članicah Evropske unije so precej dragi in težavni. Poleg tega so lahko dolgotrajni, blago pa mora v 
tem času mirovati in ne more biti sproščeno, jamstvo pa je blokirano. Ti postopki se uporabljajo za 
vsa gibanja blaga, tudi za blago z nizko trošarino (tj. manj kot 1 000 EUR ali 20 % vrednosti blaga).
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4.1 Ali prevažate trošarinsko blago, za katero trošarina za določeno gibanje znaša manj kot 1 000 
 blaga, drugim podjetjem v drugim državah članicah Evropske unije ali EUR ali 20 % vrednosti

od njih?

da

ne

ne vem

4.2 Kakšno je letno število  (za katera znaša trošarina na gibanje gibanj z majhnim tveganjem
1 000 EUR ali 20 % vrednosti blaga) v vašo organizacijo ali iz nje?

Letno število gibanj

<100

100–500

501–2000

>2 000

ne vem

4.3 Koliko za taka gibanja znaša  trošarine, ki se za posamezno pošiljko plača na povprečna višina
namembnem kraju, v EUR?

Povprečna višina trošarine na pošiljko (v EUR)

<100

100–500

501–2000

ne vem

4.4 Ali ste  za taka gibanja z majhnim tveganjem?zadovoljni s sedanjimi postopki

zelo 
nezadovoljen

nezadovoljen nevtralen zadovoljen
zelo 
zadovoljen

Zadovoljstvo

4.5 Če menite, da so potrebne  pri gibanjih z majhnim tveganjem, na kateri ravni so po izboljšave
vašem mnenju potrebni ukrepi?

ravni EU nacionalni ravni drugo (navedite) ne vem

Ukrepi na:

4.6 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200
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Možnost za izboljšavo: Sedanji nadzor gibanja bi se nadomestil z mesečnim obračunom, podobnim 
mesečnemu obračunu za DDV. Tako nacionalni organ ne bi nadzoroval vsakega posameznega 
gibanja. 

Ta možnost bi veljala tako za blago, za katero je bila trošarina plačana, kot tudi za blago z odlogom 
plačila trošarine, vendar  znaša manj kot 1 000 EUR ali samo za pošiljke, za katere skupna trošarina
20 % vrednosti blaga, tj. za blago z omejenim trošarinskim fiskalnim tveganjem. 

Za države članice ta možnost ne bi bila obvezna, zato ni nujno, da bi bila na voljo v vsej EU.

4.7 Kakšen bi bil  za vašo organizacijo v primerjavi s učinek uporabe mesečnih obračunov
sedanjimi postopki?

zelo 
pozitiven

pozitiven nevtralen negativen
zelo 
negativen

ne 
vem

Vpliv uporabe 
mesečnih 
obračunov na 
vašo 
organizacijo

5 

Izredne okoliščine, na primer primanjkljaj, presežek, zavrnitev pošiljke ali 
prekinitev gibanja

Ta del je namenjen gospodarskim subjektom, trgovinskim združenjem in drugim 
zainteresiranim stranem z znanjem o metodologijah za ravnanje v izrednih okoliščinah, ki se 
lahko pojavijo pri gibanju trošarinskega blaga

Opis težave: Države se lahko trenutno poslužujejo različnih sredstev, postopkov in metodologij za 
ravnanje v izrednih okoliščinah, kot so primanjkljaj (manjša količina blaga na namembnem kraju kot 
ob odpremi), presežek (večja količina blaga na namembnem kraju kot ob odpremi), zavrnitev pošiljke 
(naslovnik ni naročil zadevnega blaga) ali prekinitev gibanja. Različne države na primer na različne 
načine ocenjujejo primanjkljaje in presežke ter uporabljajo različne pragove kar zadeva dovoljene 
naravne izgube (na primer zaradi izhlapevanja pri gorivu). Lahko tudi različno ravnajo pri zavrnitvi 
blaga in prekinitvi gibanja ali v primeru pregleda odločitve javnega organa (kadar se organizacija ne 
strinja z odločitvijo javnega organa, tj. „pravica do zaslišanja“). V različnih državah lahko izredne 
okoliščine vodijo do nepravilnosti, terjatev iz naslova trošarin, kazni ali zasega blaga.
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5.1 Kako pogosto se vaša organizacija  med gibanjem ali sooča z izrednimi okoliščinami
skladiščenjem trošarinskega blaga?

nikoli redko včasih pogosto vedno
ne 
vem

Pogostost izrednih 
okoliščin

5.2 Če menite, da so potrebne , na kateri ravni so po vašem mnenju potrebni ukrepi?izboljšave

ravni EU nacionalni ravni drugo (navedite) ne vem

Ukrepi na:

5.3 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

Možnost za izboljšavo: Metodologija za ocenjevanje primanjkljajev in presežkov bi se uskladila na 
ravni EU, zagotovila pa bi se tudi pravica do zaslišanja v vseh državah članicah v povezavi z 
izrednimi okoliščinami, do katerih lahko pride pri skladiščenju in gibanju trošarinskega blaga, ter 
povezanimi odločitvami javnih organov. Na ravni EU bi se lahko uskladile tudi posledice izrednih 
okoliščin (terjatve iz naslova trošarin, kazni in zaseg blaga).

5.4 Ali bi bila uskladitev  na ravni EU metodologij za ocenjevanje primanjkljajev in presežkov
koristna za vašo organizacijo?

nekoristna nevtralna koristna ne vem

Koristnost uskladitve metodologij za 
ocenjevanje primanjkljajev in 
presežkov na ravni EU
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5.5 Ali je uskladitev  na ravni EU koristna za vašo organizacijo?pravice do zaslišanja

nekoristna nevtralna koristna ne vem

Koristnost uskladitve pravice do 
zaslišanja na ravni EU

5.6 Ali je uskladitev  na ravni EU koristna za vašo organizacijo?posledic izrednih okoliščin

nekoristna nevtralna koristna ne vem

Koristnost uskladitve posledic izrednih 
okoliščin na ravni EU

6 

Analiza tveganja, za katero je treba zagotoviti podatke javnim organom

Ta del je namenjen gospodarskim subjektom, trgovinskim združenjem in drugim 
zainteresiranim stranem z znanjem o analizi tveganja in zahtevah po informacijah 

Opis težave: Nacionalni javni organi nimajo vedno na razpolago vseh podatkov za ustrezno analizo 
fiskalnega tveganja pri gibanju trošarinskega blaga.

Možnost za izboljšavo: Gospodarski subjekti bi morali nacionalnim javnim organom zagotoviti 
dodatne informacije o svojem podjetju in gibanjih blaga.
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6.1 Koliko dela bi bilo potrebnega za vašo organizacijo, da bi v trošarinskem upravnem 
 (tj. še preden blago zapusti mesto odpreme) navedla naslednje informacije za javni dokumentu

nacionalni organ?
Upoštevajte razpoložljivost informacij za svojo organizacijo ter breme, stroške in čas, ki bi bili potrebni, da se zagotovijo 
nacionalnemu javnemu organu

zelo 
veliko

veliko
zmerno 
veliko

malo
zelo 
malo

ne 
vem

Lastnik blaga pri 
odpremi

Lastnik blaga na 
namembnem kraju

6.2 Koliko dela bi bilo potrebnega za vašo organizacijo, da med gibanjem blaga nacionalni organ 
 o naslednjem?ob odpremi obvesti

Upoštevajte razpoložljivost informacij za svojo organizacijo ter breme, stroške in čas, ki bi bili potrebni, da se zagotovijo 
nacionalnemu javnemu organu

zelo 
veliko

veliko
zmerno 
veliko

malo
zelo 
malo

ne 
vem

Sprememba vozila ali 
pretovarjanju

6.3 Koliko dela bi bilo potrebnega za vašo organizacijo, da  nacionalni v primeru davčnih skladišč
organ obvesti samo o zahtevkih za dovoljenje ali podaljšanju dovoljenja?

Upoštevajte razpoložljivost informacij za svojo organizacijo ter breme, stroške in čas, ki bi bili potrebni, da se zagotovijo 
nacionalnemu javnemu organu

zelo 
veliko

veliko
zmerno 
veliko

malo
zelo 
malo

ne vem

Skladiščne 
zmogljivosti
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7 

Nabave, ki jih opravijo fizične osebe

Ta del je namenjen posameznikom, nevladnim organizacijam, gospodarskim subjektom in 
drugim zainteresiranim stranem z znanjem o prevozu trošarinskega blaga za osebno rabo 

Uvod

Posamezniki lahko trošarinsko blago, in sicer alkohol in tobak, trenutno prevažajo iz ene države 
članice EU v drugo, ne da bi v namembni državi plačali trošarino, pod pogojem, da je blago 
namenjeno osebni rabi.

Države članice lahko določijo okvirne količine v pomoč pri presoji, ali je blago res namenjeno osebni 
rabi. Če ima potnik s sabo več trošarinskega blaga od okvirne količine, mora v primeru kontrole 
dokazati, da je blago res namenjeno osebni rabi. Na primer, če posameznik prevaža več kot 110 
litrov piva, se ga lahko vpraša, če je pivo res namenjeno osebni rabi in ne na primer prodaji (ki bi bila 
brez plačila trošarine nezakonita).

Okvirne količine so namenjene preprečevanju davčnih goljufij in izogibanja davkom. Imajo lahko tudi 
pomemben učinek na javno zdravje, saj se države poslužujejo trošarin za zmanjševanje škodljivih 
posledic uživanja alkohola.

Na podlagi Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino države članice teh vrednosti ne 
morejo določiti nižje od določenih pragov (na primer 800 cigaret, 110 litrov piva, 90 litrov vina in 10 
litrov žganih pijač).

Poleg tega se sedanje okvirne količine navezujejo na koncept osebne rabe. Ta koncept lahko vodi 
do težav z razlago na operativni ravni.

Opis težave: Direktiva določa, da države članice okvirnih vrednosti ne morejo določiti nižje od 
določenih pragov.

Evropska unija mora pri vseh svojih politikah in dejavnostih zagotoviti visoko stopnjo varovanja 
javnega zdravja (člen 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

7.1 Ali so vam  Direktive 2008/118/ES na javno zdravje v znani kakršni koli negativni učinki
povezavi s kajenjem in uživanjem alkohola?

da (navedite)

ne

ne vem
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7.2 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

7.3 Če je odgovor pozitiven, ali menite, da so ti negativni učinki povezani s tem, da države 
, da bi določile nižje okvirne količine od tistih iz Direktive?članice nimajo možnosti

da

ne

ne vem

7.4 Kako koristni bi bili naslednji  na zdravje?ukrepi za ublažitev teh negativnih učinkov

nekoristni nevtralni koristni ne vem

Znižanje najnižjih pragov na ravni EU za 
okvirne vrednosti iz Direktive

Možnost prilagoditev okvirnih vrednosti na 
nacionalni ravni, da se preprečijo 
nesorazmerni negativni učinki na pobiranje 
trošarin

Možnost prilagoditev okvirnih vrednosti na 
nacionalni ravni, da se preprečijo 
nesorazmerni negativni učinki na javno 
zdravje

Možnost prilagoditev okvirnih vrednosti na 
nacionalni ravni z odpravo najnižjih pragov 
na ravni EU

Opis težave: Okvirne vrednosti, ki jih določa Direktiva, se navezujejo na koncept osebne rabe. 
Osebna raba je koncept, ki lahko vodi do težav z razlago na operativni ravni.

Možnost za izboljšavo: Povečanje pravne varnosti in operativnih smernic za organe in 
posameznike z navezovanjem na ustrezni koncept (na primer, povprečna letna osebna raba, za 
katero so na voljo konkretni statistični podatki).
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7.5 Ali bi bilo treba povečati pravno varnost s podrobnejšo opredelitvijo koncepta ?osebne rabe

da

ne

ne vem

7.6 Če je odgovor pritrdilen,  bi bila uporabna za opredelitev koncepta osebne rabe?katera merila

neuporabno nevtralno uporabno ne vem

Povprečna letna osebna raba

Drugo (navedite)

7.7 Navedite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

7.8 Kakšen učinek bi imela prožnost pri določanju najnižjih okvirnih vrednosti na državni ravni na 
?gospodarske subjekte

negativen nevtralen pozitiven ne vem

Učinek na gospodarske 
subjekte

7.9 Pojasnite

Največje dovoljeno št. znakov: 200

8 Končne opombe

Naložite lahko tudi kratek dokument, na primer dokument, v katerem navajate svoje stališče. 
Največja dovoljena velikost datoteke je 1 MB.

Naloženi dokument bomo objavili skupaj z vašimi odgovori na vprašalnik, ki so bistvena informacija v 
tem javnem posvetovanju. Dokument je neobvezna priloga in predstavlja dodatno referenco za 
boljše razumevanje vašega stališča.

8.1 Naloži
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