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Obvestilo o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči  
Povzetek za državljane 

 
Evropska komisija predlaga poenostavljeni postopek obravnave nekaterih vrst 
državnih pomoči 
 
Države članice bi morale v enostavnih zadevah prejeti odločbo o odobritvi po hitrejšem 
postopku, in sicer v roku enega meseca po priglasitvi  
 
 
1. ZAKAJ KOMISIJA PREGLEDUJE DRŽAVNO POMOČ? 
 
Državna pomoč lahko družbi zelo koristi. Če se uporablja učinkovito, prispeva k izboljšanju 
našega okolja, poglabljanju raziskav in razvoja ter izboljšanju spretnosti in znanja delavcev, da bi 
bilo naše gospodarstvo bolj zdravo in življenjski standardi višji. Če se uporablja slabo, pa imajo 
državne subvencije pogosto škodljive in neželene učinke. Če se pomoč ponuja neučinkovitim 
podjetjem, da bi ostala na trgu, so zaradi višjih cen pogosto prizadeti potrošniki, ta podjetja pa 
imajo zaradi prejemanja subvencij tudi nepošteno prednost pred boljšimi podjetji. Podjetja lahko 
tudi z grožnjo, da bodo svoje naložbe premaknila v tisto državo, ki zagotavlja najvišje subvencije, 
spodbudijo tekmovanje med vladami, pri čemer nazadnje večje stroške plačajo davkoplačevalci. 
 
Komisija je zato odločena strogo nadzorovati načrtovano porabo državnih pomoči, in ima 
pooblastila, da prepreči škodljive državne pomoči. To pomeni, da Komisija vsako leto preuči 
veliko vlog za državno pomoč, od katerih je veliko sorazmerno enostavnih, ker izpolnjujejo 
pogoje pravil o državni pomoči ali ker so v skladu s prakso Komisije. Komisija je leta 2008 
pripravila nov sistem za spodbujanje pravih oblik državne pomoči, na podlagi katerega teh vrst 
pomoči ni treba priglasiti in v zvezi z njimi ni treba sprožiti preiskave. Pomembno je tudi, da se 
preostale zadeve obravnavajo učinkovito in pošteno.  Kljub temu postopek sprejemanja odločb 
Komisije glede odobritve ukrepov državne pomoči povprečno traja 5 mesecev zaradi premalo 
discipliniranega ravnanja Komisije in držav članic.       
 
2. KAKO BO NOVO OBVESTILO SPODBUDILO HITREJŠE SPREJEMANJE ODLOČITEV?  
 
Komisija si prizadeva zagotoviti, da se jasno združljiva pomoč odobri kakor hitro je mogoče, ko 
države članice vložijo popolno priglasitev. Uvedba razprav pred priglasitvijo med državo članico 
in Komisijo bi morala prispevati k učinkovitejši izmenjavi informacij.  Obvestilo, ki ga predlaga 
Komisija, v ponazoritev navaja seznam ukrepov pomoči, vključno z nekaterimi pomočmi za 
MSP, okoljsko pomočjo, pomočjo za inovacije ter pomočjo za reševanje in prestrukturiranje, ki 
so načeloma primerne za poenostavljeno obravnavo.  
 
Ta novi postopek naj ne bi bil samo hitrejši, temveč tudi preglednejši. Zainteresirane strani bodo 
dobile novo priložnost za dajanje pripomb glede predvidenega ukrepa državne pomoči, ko bo 
povzetek objavljen na spletni strani Komisije.   
 
3. KOMU TA POLITIKA KORISTI?  
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To obvestilo bi moralo koristiti državam članicam in upravičencem pomoči, ker bodo v 
enostavnih zadevah hitreje prejeli odločbe o odobritvi. Koristiti bi moralo tudi drugim 
zainteresiranim stranem, ker bodo imele možnost, da svoje pomisleke izrazijo pred sprejetjem 
končnega stališča Komisije.      
  
4. KDAJ BO NOVO OBVESTILO ZAČELO VELJATI? 
 
To obvestilo je Komisija sprejela 29. aprila 2009 in bi moralo začeti veljati še pred poletjem. 
 


