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Predmet: Državna potpora SA.52828 (2018/N) – Hrvatska 

Izmjena programa SA.47429 (2017/N) – Poticaji kombiniranom 

prijevozu u Hrvatskoj 

Poštovana, 

1. POSTUPAK 

(1) Odlukom od 6. studenoga 2017. Komisija je odobrila program potpore kojim se 

podupiru aktivnosti intermodalnog prijevoza i time promiču ekološki 

prihvatljivije vrste prijevoza plaćanjem poticaja poduzećima koja pružaju usluge 

kombiniranog prijevoza te željezničkim poduzećima koja upotrebljavaju 

kombinirani prijevoz1 („izvorna Odluka”). 

(2) Hrvatska su tijela Komisiju 31. prosinca 2018. obavijestila o planiranoj izmjeni 

programa kombiniranog prijevoza koja se odnosi na povećanje proračuna. 

(3) Hrvatska tijela uputila su na članak 4. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) 

br. 794/2004 (Provedbena uredba)2 u skladu s kojim se pojednostavnjeni postupak 

prijave primjenjuje na određene izmjene zatečenih potpora. 

                                                 
1  Odluka Komisije od 6.11.2017., SA. 47429 (2017/N) – Hrvatska – Poticaji kombiniranom prijevozu u 

Hrvatskoj, SL C 20 od 19. siječnja 2018., str. 4.  
2  SL L 140 od 30. travnja 2004., str. 1. 
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2. OPIS MJERE 

2.1. Program kombiniranog prijevoza 

(4) Program je detaljno opisan u uvodnim izjavama od 3. do 11. izvorne Odluke. 

(5) U okviru programa pružatelji usluga kombiniranog prijevoza robe željeznicom i 

unutarnjim plovnim putovima prihvatljivi su za naknadu u iznosu od 150,00 HRK 

po korištenom kamionu, prikolici, poluprikolici, izmjenjivom sanduku ili 

kontejneru. Željeznički prijevoznici3 koji upotrebljavaju kombinirani prijevoz 

prihvatljivi su za poticaj u iznosu od 2,00 HRK po vlak-kilometru za korištene 

vlakove, koji se isplaćuje kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi 

korištenoj za kombinirani prijevoz. 

(6) Odobreni proračun iznosio je 5 milijuna HRK4. 

2.2. Izmjena programa kombiniranog prijevoza 

(7) Prijavljena izmjena odnosi se na povećanje proračuna programa s 5 milijuna HRK 

(približno 673 075 EUR) na 22 milijuna HRK (približno 2 961 530 EUR)5. 

(8) Prema hrvatskim tijelima program je privukao puno više interesa potencijalnih 

korisnika nego što se izvorno predviđalo. To je prvi program te vrste u Hrvatskoj. 

Na temelju primljenih zahtjeva za poticaj i upita potencijalnih korisnika hrvatska 

tijela smatraju da odobreni proračun od 5 milijuna HRK neće biti dostatan za 

cijelo razdoblje programa. Na temelju dostupnih informacija hrvatska tijela 

procjenjuju da će biti potreban dodatan iznos od 17 milijuna HRK, odnosno 

povećanje ukupnog proračuna na 22 milijuna HRK, kako bi se osiguralo 

ostvarenje cilja programa.  

(9) Preuzete obveze koje su već odobrene u okviru postojećeg programa i dalje će 

vrijediti te će se uzeti u obzir u novom proračunu.  

(10) Prema hrvatskim tijelima plaćanjima naknade u okviru programa pruža se snažan 

poticaj predmetnim poduzećima i ona su stoga presudna za provedbu svih 

projekata intermodalnog prijevoza.  

(11) Hrvatska tijela ponovila su da sektori željezničkog prijevoza i prijevoza 

unutarnjim plovnim putovima imaju određene nedostatke u odnosu na cestovni 

prijevoz, a istovremeno nude znatne uštede u smislu vanjskih troškova. Prema 

tome, nužno je povećati proračun kako bi se ostvario cilj programa, odnosno 

promicao intermodalni i ekološki prihvatljiviji prijevoz.  

(12) Hrvatska tijela potvrdila su da nema drugih izmjena odobrenog programa.  

                                                 
3  U članku 3. stavku 1. Direktive 2012/34/EU željeznički prijevoznik definiran je kao „svako javno ili 

privatno poduzeće koje ima dozvolu u skladu s ovom Direktivom i čija je primarna djelatnost pružati 

usluge prijevoza robe i/ili putnika željeznicom s tim da mora osigurati vuču; to uključuje i poduzeća 

koja pružaju samo usluge vuče”.  
4  Vidjeti uvodnu izjavu 7. izvorne Odluke. 
5  Devizni tečaj od 16. siječnja 2019.: 1 EUR = 7,43 HRK. 
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3. OCJENA 

3.1. Postojanje potpore 

(13) Kako je Komisija zaključila u uvodnoj izjavi 21. izvorne Odluke, prijavljena 

mjera smatra se državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije („UFEU”). Prijavljena izmjena ne mijenja tu 

ocjenu. 

3.2. Zakonitost potpore 

(14) Prijavljena izmjena još nije provedena. Hrvatska je stoga ispunila obvezu 

mirovanja iz članka 108. stavka 3. UFEU-a. 

3.3. Spojivost potpore 

(15) U izvornoj Odluci Komisija je ocijenila spojivost programa na temelju članka 93. 

UFEU-a i pravila iz odjeljka 6.3. Smjernica za željezničke prijevoznike6 u 

pogledu potpora za upotrebu željezničke infrastrukture i smanjenje vanjskih 

troškova.  

(16) Kad je riječ o spojivosti izmijenjenog programa, Komisija napominje da se 

izmjena odnosi samo na povećanje proračuna programa potpore7 koji je ona već 

odobrila. Cilj tog programa nije se promijenio od njegova prethodnog odobrenja u 

izvornoj Odluci. Uvjeti dodjele potpore, posebno u pogledu korisnika, intenzitet 

potpore, prihvatljivi troškovi i drugi uvjeti prihvatljivosti ostaju isti.  

(17) Metoda izračuna pojedinačnih iznosa potpore nije se promijenila. Prema tome, u 

izmijenjenom programu i dalje se poštuju ograničenja navedena u točki 107. 

podtočkama (a) i (b) te u točki 109. Smjernica za željezničke prijevoznike. Stoga 

se ne mijenja ocjena Komisije iz izvorne Odluke da je mjera nužna i razmjerna8.  

(18) I dalje je riječ o programu osmišljenom kako bi se smanjile neravnoteže između 

željezničkog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima. Stoga, i s 

obzirom na to da je udio vrsta prijevoza koje se podupiru i dalje malen, Komisija 

u skladu sa svojom ocjenom iz izvorne Odluke9 i dalje smatra da program ne 

dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno 

zajedničkom interesu u skladu s točkom 96. Smjernica za željezničke 

prijevoznike.   

(19) Prijavljenim povećanjem proračuna stoga se ne mijenja osnova na temelju koje je 

program ocijenjen spojivim s unutarnjim tržištem. 

(20) Komisija stoga smatra da je povećanje proračuna opravdano i nužno kako bi se 

osigurao učinak poticaja koji je potreban za ostvarenje cilja programa i da su 

narušavanja tržišnog natjecanja ograničena na minimalnu nužnu razinu.  

                                                 
6  Komunikacija Komisije – Smjernice Zajednice o državnim potporama poduzetnicima u željezničkom 

prometu, SL C 184, 22.7.2008., str. 13.  
7  Vidjeti uvodne izjave od 24. do 33. izvorne Odluke. 
8  Vidjeti uvodne izjave od 45. do 50. izvorne Odluke. 
9  Vidjeti uvodne izjave od 53. do 56. izvorne Odluke. 
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4. ZAKLJUČAK 

(21) Komisija je u skladu s navedenim odlučila da neće uložiti prigovor na izmijenjeni 

program potpore na temelju činjenice da je spojiv s unutarnjim tržištem u skladu s 

člankom 93. UFEU-a.  

 

Ako ovaj dopis sadržava povjerljive podatke koji ne smiju biti otkriveni trećim osobama, 

molimo vas da o tome obavijestite Komisiju u roku od petnaest radnih dana od datuma 

primitka dopisa. Ako Komisija u tom roku ne primi obrazložen zahtjev, smatrat će se da 

pristajete na otkrivanje sadržaja trećim stranama i objavu cijelog teksta dopisa na 

izvornom jeziku na internetskim stranicama: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/.  

Zahtjev treba dostaviti u elektroničkom obliku na sljedeću adresu: 

European Commission,   

Directorate-General Competition   

State Aid Greffe   

B-1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

S poštovanjem 

Za Komisiju 

 

Margrethe VESTAGER 

Članica Komisije 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
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