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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Glavni cilj zadevnega predloga je uvedba sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga 
(EMCS – Excise Movement and Control System) v davčne sisteme držav članic.
To je postalo potrebno, ker je bil EMCS uveden na podlagi Odločbe št. 1152/2003/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o informatizaciji gibanja in 
nadzora trošarinskih izdelkov1. Uporabljati se bo predvidoma začel aprila 2009. 

Po navedbah Komisije je načelo, ki bo zagotovilo učinkovitost EMSC, zamenjava sedanjega 
spremnega dokumenta v papirni obliki z elektronskim administrativnim dokumentom (e-
AD). Zato bomo imeli „brezpapirno okolje za trgovino“.

Drugi razlog za obravnavo predloga je, da je treba prilagoditi določbe v zvezi z gibanjem 
pod režimom odloga plačila trošarine. Omogočil bo zajetje takih gibanj v postopkih v novem 
sistemu. Komisija tako zahteva, da je treba imeti „poenostavljeno in ... hkrati pa trošarinskim 
organom omogočen celovitejši in hitrejši nadzor, usmerjen v tveganja“ (KOM (2008), 78, str. 
2).

To sta bila glavna razloga za predlog Komisije, da se Direktiva 92/12/EGS v celoti nadomesti. 

Opozoriti je treba, da je Direktivo Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem 
režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov2 treba 
nadomestiti z zadevnim predlogom zaradi številnih drugih zadev, ki so se medtem zgodile. 
Gre za upoštevanje novih zakonodajnih standardov in konceptov; preoblikovanje besedila, 
tako da se izboljša njegova logična struktura; poenostavitev in posodobitev trošarinskih
postopkov.

2. Interes ITRE  

Z vidika pristojnosti ITRE (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko) je bilo njegovo 
stališče vedno, da morajo vsi davčni sistemi, ki jih ES uvaja v soglasju z državami članicami, 
doseči naslednje cilje:

1. povečati učinkovitost proizvodnje ter distribucije blaga in storitev, predvsem z 
zmanjšanjem nepotrebnih upravnih formalnosti;

2. izboljšati obstoječa pravila in jih prilagoditi trenutnim razmeram, zlasti olajšati postopke 
spremljanja tveganj za nacionalne uprave;

3. poenostaviti postopke in povečati preglednost trgovine znotraj Skupnosti, z večjo pravno 
varnostjo in poštenimi pravili; 

                                               
1 UL L 162, 1. 7. 2003, str. 5.
2 UL L 76, 23. 3. 1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES.

(UL L 359, 4. 12. 2004, str. 30).



PA\734354SL.doc 4/21 PE409.634v01-00

SL

4. sistem pobiranja in vračila trošarine ne sme voditi k diskriminacijskim pravilom in mora 
preprečiti dvojno obdavčevanje.

Načeloma se ne da ločiti temeljnih načel in določb predloga od posebnih pristojnosti odbora 
ITRE. Pripravljavec mnenja se kljub temu osredotoča med drugim na: Poglavje III o 
proizvodnji, predelavi in skladiščenju, Poglavje IV o gibanju trošarinskega blaga pod 
režimom odloga plačila trošarine ter Poglavje VI o oznakah in malih proizvajalcih vina. 

Poglavje III o proizvodnji, predelavi in skladiščenju

Poglavje III sestavljata člena 14 in 15, ki sta vzeta iz Direktive 92/12/EGS.  

Prvič, predlog povzema odložne postopke iz Uredbe Sveta (ES) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 
1992 o carinskem zakoniku Skupnosti1. V tem je logika, zlasti z ohranjanjem skladnosti in 
doslednosti. Toda carinski zakonik Skupnosti je zapletena zakonodaja ES.

Namen predlogov sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, je izboljšati predlog ter 
določiti ustrezno spremljanje trošarinskega blaga, za katero veljajo določbe odložnih 
postopkov.

Drugič, „imetnik trošarinskega skladišča“ je pomemben zakonski predpis tega predloga, ker 
se „uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga ter za njegov 
prejem ali odpremo pod režimom odloga plačila trošarine“(člen 14) in ker države članice 
izdajo dovoljenje „imetniku trošarinskega skladišča“, če izpolnjuje pet pogojev (člen 15(2)).

Namen predlogov sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, je izboljšati predlog ter 
poenostaviti pravila in jih okrepiti, da bodo postala bolj zavezujoča, da bi preprečili utajo in 
zlorabo.

Poglavje IV o gibanju trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

To poglavje je pomembno za ITRE, ker opredeljuje osnovne določbe in postopke za gibanje 
trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v okviru sistema za gibanje in 
nadzor trošarinskega blaga (EMCS). 

Upoštevati je treba, da je to poglavje popolnoma novo in precej inovativno zaradi uvedbe 
elektronskega administrativnega dokumenta. Predvsem vzpostavlja nov režim in ga je treba 
skrbno preučiti. Predlogi sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, se lahko upoštevajo 
kot izboljšave predloga, ker pojasnjujejo pristojnosti zadevnih institucij in vključenih 
subjektov.  

Poglavje VI o oznakah in malih proizvajalcih vina 

To poglavje je prav tako pomembno za ITRE, ker imamo sedaj na voljo preprosto izbiro 
„označevanja“. Države članice morajo določiti davčne oznake „trošarinskega blaga“ ali
                                               
1 UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006

(UL L 363, 20. 12. 2006, str. 1).
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označiti z nacionalnimi identifikacijskimi oznakam. Označevanje ima dvojno vlogo. Povečati 
mora prost pretok trošarinskega blaga in preprečiti dvojno obdavčitev. Pripravljavec mnenja 
predlaga predlog spremembe.

Člen 38 državam članicam dovoljuje, da male proizvajalce vina oprostijo obveznosti iz 
poglavij III in IV. Pripravljavec mnenja to pozdravlja.

Drugi predlogi sprememb

Pripravljavec mnenja je predlagal nekaj sprememb k členu 4 glede opredelitev, da bi bolje 
uskladili predlog in ga poenostavili. 

Pripravljavec mnenja tudi uvaja nekaj predlogov sprememb glede datuma razveljavitve 
Direktive 92/12/EGS in začetka veljavnosti obravnavanega predloga.  Njihov namen je najti 
kompromis med optimističnim predlogom Komisije in stvarnostjo, s katero se soočajo 
nacionalni organi pri uporabi novega pravnega instrumenta na področju trošarine.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Kadar se za izdelke plača trošarina, 
ker jih nabavijo fizične osebe za lastno 
uporabo in jih same prevažajo, je treba 
določiti količino trošarinskega blaga.   

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe, vložene k členu 
30. Njegov namen je določiti okvirne količine za tobačne izdelke in alkoholne pijače.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „uvoz trošarinskega blaga“ pomeni 
vnos trošarinskega blaga na območje 
Skupnosti, razen če za blago ob vstopu na 
območje Skupnosti veljata carinski 
odložni postopek ali režim oziroma 
njegova sprostitev iz takšnega carinskega 
odložnega postopka ali režima; 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe prav tako namerava pojasniti omenjeno opredelitev v nekaj členih, 
zlasti v členu 7(2).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) „pooblaščeni prejemnik“ pomeni 
fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni 
organi namembne države članice izdajo 
dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo 
navedeni organi, da prejme trošarinsko 
blago, ki se giba pod režimom odloga 
plačila trošarine in je bilo poslano iz 
druge države članice;

Or. en

Obrazložitev

Obstajata dva pojma: „pooblaščeni prejemnik“ (ob prejemu trošarinskega blaga) in 
„pooblaščeni pošiljatelj“ (ob pošiljanju trošarinskega blaga), ki lahko povzročita zmedo, če 
se ohranita, kot je predlagano v zadevnih členih. Zato se predlaga, da se opredelita na 
ustreznem mestu tega pravnega instrumenta. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) „pooblaščeni pošiljatelj“ pomeni 
fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni 
organi države članice izvoza izdajo 
dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo 
navedeni organi, za pošiljanje 
trošarinskega blaga, za katerega velja 
režim odloga plačila trošarine pri 
sprostitvi v prosti promet, v skladu z 
Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 
o carinskem zakoniku Skupnosti 
(posodobljenem carinskem zakoniku)1;     
1 UL L 145, 4. 6. 2008, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev, ki zadeva člen 4, točko 4a (novo).

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) „imetnik trošarinskega skladišča“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji 
pristojni organi države članice dovolijo, 
da proizvaja, predeluje, skladišči, prejema 
ali odpremlja blago pri svojem 
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poslovanju, če se pod režimom odloga 
plačila trošarine zahteva za plačilo 
trošarine odloži; 

Or. en

Obrazložitev

Na „imetnika trošarinskega skladišča“ se sklicuje predvsem člen 15, vendar je sklicevanje 
relativno nejasno in na nepravem mestu, zato je namen opredelitve to težavo odpraviti. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) „trošarinsko skladišče“ pomeni kraj, 
kjer imetnik trošarinskega skladišča pri 
svojem poslovanju trošarinsko blago, za 
katerega velja režim odloga plačila 
trošarine, proizvaja, predeluje, skladišči, 
prejema ali odpremlja pod režimom 
odloga plačila trošarine, ob upoštevanju 
nekaterih pogojev, ki jih določijo pristojni 
organi države članice, v kateri se nahaja 
trošarinsko skladišče;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zato, ker pojem „trošarinsko skladišče“, kot je opredeljen v členu 
14(3), lahko povzroči zmedo in sodi v člen 4.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) „kraj uvoza“ je kraj, v katerem je 
blago sproščeno v prosti promet v skladu z 
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Uredbo (ES) št. 450/2008. 

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjuje „kraj uvoza“ iz pravnih razlogov.  

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uvoz trošarinskega blaga. (c) uvoz trošarinskega blaga, vključno z 
nepravilnim uvozom, razen če se 
trošarinsko blago takoj po uvozu da v 
režim odloga plačila trošarine.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti okoliščine, ki veljajo za uvoz trošarinskega blaga.  
Glej tudi predlog spremembe k členu 4 o opredelitvah. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Trošarinsko blago, ki je popolnoma 
uničeno ali nepovratno izgubljeno, 
vključno z izgubami, ki so značilne za 
naravo takega blaga, se ne obravnava, kot 
da je sproščeno v porabo.

4. V primeru popolnega uničenja ali 
nepovratne izgube se pristojnim organom 
države članice, v kateri je prišlo do 
popolnega uničenja ali nepovratne izgube 
zadevnega trošarinskega blaga, predloži 
zadovoljivo dokazilo.

Pristojnim organom je treba predložiti 
zadovoljivo dokazilo o izgubi ali uničenju 
trošarinskega blaga.

Ko v primeru gibanja pod režimom odloga 
plačila trošarine ni mogoče določiti, kje je 
prišlo do popolnega uničenja ali 
nepovratne izgube, se šteje, da je do tega 
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prišlo v državi članici, v kateri je bilo to 
odkrito.

Za namene prvega pododstavka je blago 
nepovratno izgubljeno, kadar velja za 
neuporabno.

Države članice lahko določijo, da je za 
namerno uničenje blaga pod režimom 
odloga plačila trošarine obvezna 
predhodna odobritev s strani pristojnih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe člena 9. Ta 
predvideva delno ponovno pripravo in pojasnjuje primere, ko nacionalni organi lahko 
določijo uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine.  

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom 
odloga plačila trošarine prišlo do 
nepravilnosti, zaradi česar je bilo 
trošarinsko blago sproščeno v porabo, in ni 
mogoče ugotoviti, kje je bilo blago 
sproščeno v porabo, velja, da je blago 
sproščeno v porabo v državi članici 
odpreme.

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom 
odloga plačila trošarine prišlo do 
nepravilnosti, zaradi česar je bilo 
trošarinsko blago sproščeno v porabo v 
skladu s členom 7(2)(a), in ni mogoče 
ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v 
porabo, velja, da je blago sproščeno v 
porabo v državi članici odpreme, v kateri 
je bila nepravilnost odkrita, in v času, ko 
se je to zgodilo.

Kadar trošarinsko blago pod režimom 
odloga plačila trošarine ne prispe v 
namembni kraj in zadevna nepravilnost, 
ki povzroči sprostitev v porabo v skladu s 
členom 7(2)(a), ni bila odkrita, se šteje, da 
je bilo blago sproščeno v porabo v državi 
članici, v kateri je bilo blago odkrito, in v 
času, ko se je to zgodilo.

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko 
se je gibanje začelo v skladu s členom 
19(1), ugotovi, v kateri državi članici je 
bilo blago dejansko sproščeno v porabo, ta

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko 
se je gibanje začelo v skladu s členom 
19(1), ugotovi, v kateri državi članici je 
bilo blago dejansko sproščeno v porabo, se 
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država članica o tem obvesti pristojne 
organe države članice odpreme.

šteje, da se je blago sprostilo v porabo v tej 
državi članici, ki o tem obvesti pristojne 
organe države članice, v kateri je bilo to 
odkrito ali v kateri je bilo blago 
odpremljeno.

Če se trošarina pobere v državi članici 
odpreme, se trošarina vrne ali odpusti 
takoj, ko so predloženi dokazi, da jo je 
pobrala druga država članica.

Če se trošarina pobere v državi članici 
odkritja ali odpreme, se trošarina vrne ali 
odpusti takoj, ko so predloženi dokazi o 
sprostitvi v porabo v drugi državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja pripravo pojasnil in opredeljuje stanje, ko trošarinsko blago pod 
režimom odloga plačila trošarine zaradi nepravilnosti ne prispe v namembni kraj.    

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost 
pomeni stanje, ko se gibanje ni končalo v 
skladu s členom 19(2).

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost 
pomeni stanje, ko se gibanje (razen 
gibanja iz člena 7(4)) oziroma del gibanja 
ni končalo v skladu s členom 19(2).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe členov 7(4) in 9(1).  

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za proizvodnjo, predelavo in 
skladiščenje trošarinskega blaga velja, da 

2. Proizvodnja, predelava in skladiščenje 
trošarinskega blaga, za katerega trošarina 
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se opravi pod režimom odloga plačila 
trošarine, če se te dejavnosti izvajajo v 
prostorih, za katere je izdano dovoljenje v 
skladu z odstavkom 3.

še ni plačana, se opravlja v trošarinskem 
skladišču. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogom spremembe, ki opredeljuje 
„trošarinsko skladišče“ in tudi namerava odpraviti zavajajoče besedilo.      

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi držav članic izdajo 
dovoljenje, da se prostori, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in 
skladiščenje trošarinskega blaga ter za 
njegov prejem ali odpremo pod režimom 
odloga plačila trošarine, uporabljajo kot 
„trošarinska skladišča“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj 
zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež 
v drugi državi članici in namerava sama 

To dovoljenje je v skladu s pogoji, ki jih 
lahko oblasti določijo zaradi preprečitve 
kakršnega koli izogibanja ali zlorabe.
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upravljati trošarinsko skladišče prek 
zastopnika ali podružnice v državi članici, 
kjer se izda dovoljenje.

Vendar se izdaja dovoljenja ne sme 
zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali 
pravna oseba sedež v drugi državi članici.

Dovoljenje mora zajemati dejavnosti iz 
člena 14(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 14(3) in pojasnjuje potrebo po 
preprečevanju možne zlorabe ali izogibanja trošarinam.  

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod 
režimom odloga plačila trošarine na 
ozemlju Skupnosti:

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod 
režimom odloga plačila trošarine med 
dvema krajema na ozemlju Skupnosti, 
vključno z gibanjem prek tretje države ali 
njene regije.  

Or. en

Obrazložitev

 Predlog spremembe določa pogoje gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila 
trošarine.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) fizične ali pravne osebe, ki ji pristojni 
organi namembne države članice izdajo 
dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo 
navedeni organi, da prejme trošarinsko 

(ii) prostorov pooblaščenega prejemnika;
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blago, ki se giba pod režimom odloga 
plačila trošarine in je poslano iz druge 
države članice, v nadaljevanju
„pooblaščeni prejemnik“;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od kraja uvoza do katerega koli 
namembnega kraja iz točke (a), kadar 
blago odpremi fizična ali pravna oseba, ki 
ji pristojni organi države članice uvoza za 
to izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih 
določijo navedeni organi, v nadaljevanju
„pooblaščeni pošiljatelj“.

(b) od kraja uvoza do katerega koli 
namembnega kraja ali prejemnika iz točke 
(a), kadar blago odpremi pooblaščeni 
pošiljatelj

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe člena 4.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ odpremne države članice 
lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta 
država članica, da pošiljatelj z uporabo 
računalniško podprtega sistema razdeli 
gibanje energentov pod režimom odloga 
plačila trošarine v vsaj dve gibanji, če se ne 

Pristojni organ odpremne države članice 
lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta 
država članica, da pošiljatelj z uporabo 
računalniško podprtega sistema razdeli 
gibanje energentov pod režimom odloga 
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spremeni skupna količina trošarinskega 
blaga.

plačila trošarine v vsaj dve gibanji: 

(a) skupna količina trošarinskega blaga se 
ne spremeni in

(b) razdelitev se opravi na ozemlju države 
članice, ki tak postopek dovoljuje.

Države članice lahko določijo tudi, da se 
taka delitev ne izvede na njihovem 
ozemlju.

Države članice obvestijo Komisijo, ali in 
pod katerimi pogoji dovolijo delitev pošiljk 
na njihovem ozemlju. To informacijo 
Komisija pošlje drugim državam 
članicam.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja dva pogoja – (a) in (b) – če „pošiljatelj“ želi deliti gibanje 
trošarinskega blaga pod režimom odloga v dva ali več gibanj, ter obveznost, ki jo prevzamejo 
države članice z obveščanjem Komisije o dovoljeni delitvi pošiljk.      

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo 
poenostavljene postopke v zvezi z 
gibanjem pod režimom odloga plačila 
trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem 
ozemlju.

Države članice lahko določijo 
poenostavljene postopke v zvezi z 
gibanjem pod režimom odloga plačila 
trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem 
ozemlju, vključno z možnostjo opustitve 
zahteve po elektronskem nadzoru takega 
gibanja.

Or. en

Obrazložitev

Dodatna obveznost, naložena državam članicam, ki jim dovoljuje opustitev zahteve po 
elektronskem nadzoru, kadar so taki primeri utemeljeni.    
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne države članice lahko 
sporazumno določijo poenostavljene 
postopke za naslednje gibanje pod 
režimom odloga plačila trošarine:

Po dogovoru in v skladu s pogoji, ki so jih 
določile vse zadevne države članice, se 
lahko za namene pogostih in rednih 
gibanj pod režimom odloga plačila 
trošarine, ki potekajo na ozemlju dveh ali 
več držav članic, določijo poenostavljeni 
postopki.

(1) pogosto in redno gibanje med 
nekaterimi gospodarskimi subjekti v dveh 
ali več državah članicah;

Ta določba vključuje gibanje prek fiksnih 
cevovodov.

(2) pogosto in redno gibanje med 
nekaterimi gospodarskimi subjekti v eni 
državi članici prek druge države članice;
(3) gibanje po fiksnih cevovodih med vsaj 
dvema državama članicama.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovanje z namenom poenostavitve postopka in pravnega akta.   

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za trošarinsko blago razen tobačnih 
proizvodov, ki jih nabavijo fizične osebe, 
velja prvi pododstavek tudi v primerih, 
kadar se blago prevaža v njihovem imenu.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je odpraviti možnost zlorabe trošarinskega blaga. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene uporabe odstavka 2(e) 
lahko države članice določijo okvirne 
količine samo v obliki dokaza. Okvirne 
količine zajemajo vsaj:
(a) za tobačne izdelke:
– cigarete – 800 kosov
– cigarilosi (cigare, ki ne tehtajo več 
kakor 3 g) – 400 kosov
– cigare – 200 kosov
– tobak za kajenje – 1,0 kg;
(b) za alkoholne pijače:
– žgane pijače – 10 l
– vmesni alkoholni proizvodi – 20 l
– vino (vključno z največ 60 l penečega se 
vina) – 90 l
– pivo – 110 l.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlog spremembe je ohraniti količinske omejitve iz člena 9(2) Direktive 92/12/EGS, 
da bi preprečili kakršno koli samovoljno ravnanje organov držav članic.     
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prijavi se pri davčnih organih 
odpremne države članice;

(a) prijavi se pri pristojnih organih 
odpremne države članice in pri teh 
organih pridobi identifikacijski dokument;

Or. en

Obrazložitev

Namen dodatne zahteve je omejiti kakršno koli zlorabo.   

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa lahko država članica, ki je 
izdala oznake ali znake, določi, da je treba 
za povračilo, odpustitev ali sprostitev 
plačanega ali zajamčenega zneska 
predložiti dokaz, da so bili te oznake ali 
znaki odstranjeni ali uničeni.

Or. en

Obrazložitev

Namen dodanega pogoja je pojasniti postopek in hitro povračilo plačanega ali zajamčenega 
zneska, če so oznake ali znaki trošarinskega blaga odstranjeni ali uničeni.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 92/12/EGS se razveljavi s [1. 
aprilom 2009].

Direktiva 92/12/EGS se razveljavi s 1. 
aprilom 2010.

Vendar se bo Direktiva 92/12/EGS še 
naprej uporabljala v okviru omejitev in za 
namene, opredeljene v členu 43.

Sklici na razveljavljeno direktivo se 
razumejo kot sklici na to direktivo in se 
glasijo v skladu s korelacijsko tabelo v 
Prilogi.

Sklici na razveljavljeno direktivo se 
razumejo kot sklici na to direktivo in se 
glasijo v skladu s korelacijsko tabelo v 
Prilogi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je pomembna sprememba in ga je treba upoštevati v povezavi s
predlaganimi spremembami člena 43. Predvsem upošteva dodatno leto pred začetkom 
veljavnosti novega sistema EMCS in se bodo nekatere določbe Direktive 92/12/EGS nekaj 
časa še naprej uporabljale.  

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 43 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [31. decembra 2009] lahko odpremne 
države članice dovolijo, da se gibanje 
trošarinskega blaga pod režimom odloga 
plačila trošarine začne v skladu s 
formalnostmi iz člena 15(6) in člena 18 
Direktive 92/12/EGS.

Do [31. decembra 2010] lahko odpremne 
države članice dovolijo, da se gibanje 
trošarinskega blaga pod režimom odloga 
plačila trošarine začne v skladu s 
formalnostmi iz člena 15(6) in člena 18 
Direktive 92/12/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se enoletno podaljšanje roka za začetek uporabe direktive in računalniško 
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podprtega sistema.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 43 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gibanje trošarinskega blaga, ki se je 
začelo pred 1. aprilom 2010, se izvaja in 
dokonča v skladu z določbami Direktive 
92/12/EGS. Ta direktiva se ne uporablja 
za to gibanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 43 – pododstavek 1, ki upošteva 
prehodno določbo.  

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje do 
[28. februarja 2009]. Besedilo teh 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo takoj 
sporočijo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje do 28. 
februarja 2010. Besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo takoj sporočijo 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe, ki zadeva prehodno obdobje.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od [1. 
aprila 2009].

Navedene predpise uporabljajo od 1. aprila 
2010.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe, ki zadeva prehodno obdobje.
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