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Kodeks najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor državne pomoči 
Povzetek za državljane 

 
Evropska komisija predlaga kodeks najboljših praks pri izvajanju postopkov 

za nadzor državne pomoči. 
 
Komisija bo izboljšala preglednost, verodostojnost in predvidljivost izvajanja postopkov za 
nadzor državne pomoči.  
 
1. ZAKAJ IZBOLJŠATI POSTOPKE V ZVEZI Z DRŽAVNO POMOČJO? 
 
Državna pomoč lahko resnično pomaga družbi, če je na primer namenjena izboljšanju okolja, 
spodbujanju raziskav in razvoja ali omogočanju več usposabljanja za zaposlene. Državna pomoč 
pa ima lahko tudi škodljive posledice, saj na primer lahko pomaga neučinkovitim podjetjem, da 
se obdržijo na trgu, kar dolgoročno privede do višjih cen za potrošnike. Podjetja lahko tudi 
spodbudijo tekmovalnost med vladami z grožnjo, da bodo svoje naložbe preselila v tisto državo, 
ki zagotavlja najvišje subvencije. Komisija mora zato preveriti, ali državna pomoč prispeva k 
ciljem, ki so bili skupno dogovorjeni. Da bi to lahko dosegli, so bistvenega pomena učinkoviti, 
preprosti in predvidljivi postopki. 
 
Različni koraki standardnega postopka za nadzor ukrepov državne pomoči so določeni v 
postopkovni uredbi iz leta 19991. Praktično izvajanje postopka pa bi lahko s skupno zavezo 
Komisije in držav članic k nekaterim najboljšim praksam bistveno izboljšali z vidika trajanja, 
preglednosti in predvidljivosti. Komisija trenutno za sprejem odločitve na podlagi predhodne 
preiskave priglašenega ukrepa pomoči potrebuje 5 mesecev, če pa mora uvesti formalno 
poglobljeno preiskavo, za sprejetje potrebuje več kot 21 mesecev. Za potrebe sodobnega 
poslovanja je tolikšna dolgotrajnost in nepredvidljivost glede datuma sprejetja odločitve o 
posameznih primerih nesprejemljiva.  
 
2. KAKO KODEKS NAJBOLJŠIH PRAKS POMAGA PRI REŠEVANJU TE TEŽAVE? 
 
Kodeks najboljših praks bi moral izboljšati discipliniranost vseh vpletenih strani, spodbuditi 
uporabo stikov pred priglasitvijo ter poenostaviti izmenjavo informacij med Komisijo in 
državami članicami v fazi predhodnega pregleda; kakovost priglasitev držav članic bi se zelo 
izboljšala, zato bi se obravnava zadev po formalni priglasitvi pospešila.   
 
S kodeksom najboljših praks bi postopek moral postati tudi preglednejši, kar je v interesu 
zainteresiranih strani. Kodeks bi vpeljal postopek za obravnavo pritožb, ki bi potekal v fazah in bi 
bil zato bolj predvidljiv in bi zagotavljal boljše informiranje pritožnikov o obravnavi njihovih 
pritožb. 
 
3. KOMU BO KORISTILO NOVO OBVESTILO? 
 
Kodeks najboljših praks bi moral koristiti vsem zainteresiranim stranem:  državam članicam in 
upravičencem do pomoči bo koristil, ker bodo odločitve o državni pomoči prejeli hitreje. Koristil 
                                                 
1 Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe 
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bo tudi drugim zainteresiranim stranem, ker bodo imele možnost, da svoje pomisleke izrazijo 
pred sprejetjem končnega stališča Komisije o priglašenem ukrepu državne pomoči.   
  
4. KDAJ BO NOVO OBVESTILO ZAČELO VELJATI? 
 
  
 
Komisija je Kodeks sprejela 29. aprila 2009 in bi moral začeti veljati še pred poletjem. 


