
Pregled smernic o dr�avni pomoči za varstvo okolja
Vpra�alnik

Obstoječi sklop smernic bo potekel konec leta 2007. Da bi pripravila revizijo smernic,
Komisija vljudno vabi vse dr�ave članice in druge zainteresirane stranke, da delijo svoje
izku�nje z obstoječimi smernicami s Komisijo. Komisija je pripravila vpra�alnik, ki se lahko
uporablja kot izhodi�če za tovrstne povratne informacije. Podrobni komentarji so zelo
dobrodo�li in povratne informacije o tem, ali bi se lahko obseg obstoječih smernic omejil ali
raz�iril, bi bile koristne.

Vpra�anja so sestavljena sorazmerno odprto, da bi dobili toliko koristnih odgovorov in
komentarjev, kot je le mogoče. V vsakem primeru bomo z veseljem sprejeli kakr�no koli
informacijo, ki bi jo radi dodali, ki se vam zdi uporabna pri posodobitvi smernic o dr�avni
pomoči za varstvo okolja.

Za va�e odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.

Rok za odgovore je 10. oktober 2005. Odgovore po�ljite na naslov: European Commission,
DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, po mo�nosti preko elektronske po�te na COMP-
I1@cec.eu.int



VPRA�ALNIK

A. Splo�na vpra�anja

1. Obseg in uporaba smernic

Doslej je bil obseg smernic omejen na okoljsko pomoč. Vendar je z okoljsko pomočjo
povezanih ali njej podobnih več področij, z močnimi vzporednicami pri dokazovanju za
sredstva pomoči. Postavlja se torej vpra�anje, ali bi obdr�ali obstoječ obseg smernic ali bi
morda vključili druga področja?

� Varnost in okolje: Ali naj bi se v obseg vključile teme, kot so: �varnost civilnih oseb in
njihovega okolja�, �varnost zaposlenih�, �zdravje potro�nikov� in �zdravje zaposlenih�? Če
se s tem strinjate, ali so potrebna posebna pravila � razen obstoječih za okoljsko pomoč?

Obstoječa pravila za investicijsko pomoč za okolje pokrivajo pomoč za investicije, ki sku�ajo
zmanj�ati lastno onesna�enje upravičenca. Komisija vidi precej�njo potrebo po določitvi
jasnih pravil za investicijsko pomoč za okolje, namenjeno podjetjem, da bi se spopadla z
onesna�enjem, ki ga povzročajo druga podjetja. Glejte bolj določena vpra�anja pod B7.

2. Nadgrajen gospodarski pristop

Akcijski načrt dr�avnih pomoči je orisal splo�ni �preskus usklajevanja�, ki ga uporablja
politika dr�avnih pomoči:

1. treba je ugotoviti dobro definiran cilj skupnega interesa (npr. kohezija, rast,
zaposlovanje, okolje)

2. instrument pomoči mora dobro zadeti ugotovljeni cilj skupnega interesa:
� dr�avna pomoč je ustrezni instrument politike
� ukrep pomoči ima spodbujevalni učinek
� ukrep pomoči je sorazmeren z obravnavanim problemom

3. treba je omejiti izkrivljanje konkurence in učinek na trgovino, tako da ukrep pomoči ni
ravno nasproten skupnemu interesu.

Obstoječe smernice so �e večinoma skladne s tem preskusom, toda za jasno izvajanje
preskusa usklajevanja in bolj�o utemeljitev predlaganih pravil na podlagi nadgrajenega
gospodarskega pristopa je treba uporabljati revizijo smernic o dr�avni pomoči za varstvo
okolja.

Komisijo na podlagi preteklih izku�enj zanimajo stali�ča o ugotovljenih tr�nih nepopolnostih,
ki imajo negativen učinek na varstvo okolja in ki se lahko odpravijo z dr�avno pomočjo. Prav
tako jo zanimajo stali�ča o drugih utemeljitvah, ki so bile uporabljene za dodelitev dr�avne
pomoči za varstvo okolja.

Komisijo bolj na splo�no zanima zbiranje mnenj o mo�nosti prilagoditve obstoječega pristopa
v smernicah, tj. da se nadalje izbolj�a izkrivljanje konkurence in učinek posebnih ukrepov na
trgovino in morebiti razlikuje pravila v skladu z ekonomskimi parametri (npr. tr�na struktura,
upo�tevni trg, tr�ni dele�i prejemnika pomoči itd.).

3. Morebitna Uredba o skupinskih izjemah



Kot je določeno v akcijskem načrtu dr�avnih pomoči, se lahko za okoljsko pomoč uvede
Uredba o skupinskih izjemah.  Katera(-re) kategorija(-je) okoljske pomoči bi se vam zdela(-
le) primerna(-ne) za vključitev v tako skupinsko izjemo?

4. Načelo �onesna�evalec plača�

Ali bi bilo treba načelo �onesna�evalec plača� okrepiti? To bi lahko pomenilo nekoliko
stro�jo uporabo smernic, kar bi povzročilo, da bi se za podjetja, ki onesna�ujejo, odobrilo
manj pomoči. Kak�ne posledice bi to imelo na primer glede davčnih odstopanj?

5. Ali bi se morali obstoječi odstotki pomoči ohraniti, povi�ati ali zni�ati?

Kritični element obstoječih smernic je sposobnost, da se ustvari spodbudo za doseganje ravni
varstva (okolja), ki so vi�je od tistih, ki jih zahtevajo standardi Skupnosti. Ali bi se morali na
podlagi izku�enj in za vsako od poglavij v smernicah obstoječi odstotki za prejeto pomoč
ohraniti na isti ravni, povi�ati ali zni�ati?

6. Ali so vi�je ravni pomoči za MSP in za regije prejemnice pomoči upravičene?

V obstoječih smernicah so MSP dodeljene vi�je ravni pomoči � v �tevilnih primerih 10 %
vi�je kot pomoč, dodeljena ostalim podjetjem (točke 35). Čeprav so na splo�no MSP lahko
omejena s tr�nimi pomanjkljivostmi, imajo omejen dostop do informacij in morda omejen
dostop do rizičnega kapitala, je vpra�ljivo, ali ima za 10 % vi�ja raven pomoči za MSP
pozitiven vpliv na okolje.

Podobna vpra�anja se lahko spro�ijo za dodatno pomoč, namenjeno regijam prejemnicam
pomoči, ki dopu�čajo podoben bonus (točke 33�34), ki se lahko se�teje z bonusom MSP. Ali
ima to pozitiven vpliv in ali bi bilo to �e lahko dopustno?

7. Morebitna pomoč za inovacije na področju okolja

Obrazlo�eni akcijski načrt dr�avnih pomoči je navedel, da bo Komisija poskusila spodbujati
ekolo�ke inovacije in izbolj�ave v produktivnosti z ekolo�ko učinkovitostjo skladno z
Akcijskim načrtom za okoljske tehnologije (ETAP).

Investicijska pomoč za okolje se lahko dodeli, ko podjetja vlagajo v zmanj�anje onesna�enja
bolj, kot se zahteva na podlagi normativov Skupnosti. Normativi Skupnosti lahko pogosto
izvirajo iz najbolj�ih razpolo�ljivih tehnologij, zato bi lahko investicijska pomoč za okolje
podjetja spodbudila k uvedbi inovacij na področju okolja v njihove proizvodne procese.
Obstoječa pravila ne predvidevajo pomoči za investicije ali tekoče poslovanje za inovativne
izdelke, ki zmanj�ujejo onesna�enje, ker so to neposredni nadomestki konvencionalnih
proizvodov, ki bolj onesna�ujejo.



Ko pomoč presega �stanje tehnike�, se to lahko v določenih primerih obravnava kot pomoč za
novo tehnologijo. Okoljska pomoč je pogosto povezana z inovacijo, čeprav je to odvisno od
vrste zadevne tehnologije. Katera vrsta pomoči za ekolo�ke inovacije bi se vam zdela
potrebna/zdru�ljiva? Kak�ne vrste pravila so potrebna?
(Primeri pomoči: finančne spodbude, energetska učinkovitost, varčevanje z energijo, drugo).

8. Pragovi za posamično priglasitev

Ali bi se morali pragovi v točki 76 za posamične priglasitve posameznih primerov na podlagi
odobrenih shem popraviti? Ali bi morali za različne vrste primerov obstajati različni pragovi?

B. Posebna poglavja obstoječih smernic

9. Pomoč za investicije

Ali naj bi se MSP �e tri leta po sprejetju novih standardov Skupnosti omogočila prehodna
pomoč za investicije do 15 % upravičenih stro�kov? Za pomoč pri doseganju standardov
Skupnosti običajno ni omogočena nobena pomoč � toda lahko se odobri do 30 % pomoči za
upravičene stro�ke za izbolj�anje standardov Skupnosti. Ali obstaja zagotovilo, da ima
prehodna pomoč za investicije do 15 % upravičenih stro�kov za MSP dejanski učinek � ali bi
bilo treba odstotek zni�ati/povi�ati?

Za obnovljivo energijo in hkratno proizvodnjo elektrike in toplote se lahko odobri do 40 %
upravičene pomoči za investicije, v nekaterih posebnih primerih za obnovljive vire do 100 %.
Katero področje obnovljive energije se vam zdi najbolj eksperimentalno/najbolj oddaljeno od
zrelosti trga, da bi upravičilo tako visoke stopnje intenzivnosti?  Ali se vam zdijo stopnje do
100 % �e upravičljive? Ali bi bilo treba stopnje povi�ati/zni�ati?

Ali bi se lahko oblikovala bolj�a/natančnej�a opredelitev upravičenih stro�kov, da bi se
izognili te�avam?

Ali bi se lahko odobrila pomoč za sanacijo onesna�enih industrijskih območij v znesku 100 %
upravičenih stro�kov kot tudi 15 % stro�kov dela? Ali je stopnja previsoka/prenizka?

Obseg pravil o preselitvi je omejen in vezan na okoljevarstvene razloge. Ali bi obseg zrahljali
ali raz�irili, da bi vključili druga merila, npr. varnost v urbanih območjih?

Ali bi se lahko odobrila pomoč za prilagoditev dr�avnim standardom, ki so stro�ji od
standardov Skupnosti?

O pomoči za stro�ke za tehnolo�ki transfer: Ali trije pogoji odra�ajo obstoječe razmere na trgu
ali bi se morali spremeniti?

Kakor je navedeno zgoraj (točka A. 1), Komisija vidi precej�njo potrebo po določitvi jasnih
pravil za investicijsko pomoč za okolje, namenjeno podjetjem, da bi se spopadla z
onesna�enjem, ki ga povzročajo druga podjetja. To lahko zadeva �irok izbor situacij, npr.
pomoč za investicije za ravnanje z odpadki ali zmo�nost recikliranja, investicijo v prometno



infrastrukturo, kot je cevovod, investiranje v proizvodno zmogljivost proizvodov, ki so okolju
prijaznej�i nadomestki za konvencionalne proizvode. Nova pravila bodo morala med drugim
zagotoviti, da se �načela onesna�evalec plača� ne bi izogibali in da bi bile koristi za okolje
resnične. Katera pravila so potrebna in koliko pomoči bi lahko bilo omogočene?

Izračun upravičenih stro�kov ob upo�tevanju neto dobička več kot 5 let je lahko v določenih
primerih precej zapleten. Ali je potreben in mo�en preprostej�i izračun (morda omejen le na
primere do določene velikosti)?

10. Pomoč za tekoče poslovanje - ravnanje z odpadki, varčevanje z energijo, obnovljivi
viri, SPTE in zmanj�anje davkov/davčna oprostitev

Ali je treba obseg pravil za pomoč za tekoče poslovanje raz�iriti preko ravnanja z odpadki,
varčevanja z energijo, obnovljivih virov, SPTE in zmanj�anja davkov/davčne oprostitve, ali je
treba obseg omejiti oziroma spremeniti?

Ali so odstotki za upadajočo in neupadajočo pomoč primerni (točka 45-46) in ali je petletno
obdobje primerno?

Ali je treba pravila za zmanj�anje davkov/davčno oprostitev spremeniti, da bi se zagotovila
bolj po�tena konkurenca med upravičenci do take pomoči v različnih dr�avah članicah?

Ali so mo�nosti za pomoč za tekoče poslovanje, ki so odobrene za pomoč obnovljivim virom,
primerno določene, da obsegajo tipe pomoči, dodeljene obnovljivim virom energije? Ali je
dodelitev ravni 0,05 EUR na kWh za obnovljive vire energije �e vedno primerna (mo�nost 3)?
Ali so bile sprejete kakr�ne koli odločitve na tej osnovi - če niso bile, ali bi morali obdr�ati to
mo�nost? Ali so pravila, ki določajo mo�nosti za prejemanje pomoči za SPTE, preveč
omejevalna ali preohlapna? Ali ustrezajo nedavnim zakonodajnim pobudam iz Skupnosti?


