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PRAVNO OBVESTILO 

  
Namen tega dokumenta je sprožiti posvetovanje z nacionalnimi izvedenci in zainteresiranimi 
tretjimi stranmi. Gre za delovni dokument, ki so ga oblikovale službe GD za konkurenco in ki 
ne izraža nujno položaja Evropske komisije. 
Niti Evropska komisija, niti nobena druga oseba, ki deluje v njenem imenu, nista odgovorni 
za morebitno uporabo informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Na podlagi vsebine tega 
dokumenta se ne bo priznala nobena pravica. 
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

1) Ozadje predloga in njegovi cilji 

Da bi se zagotovil učinkovit nadzor in poenostavitev upravnega poslovodenja, ne da bi se 
oslabilo spremljanje Komisije, Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi 
členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne 
državne pomoči1 Komisiji omogoča, da z uredbami razglasi, da so nekatere vrste pomoči 
združljive s skupnim trgom ter izvzete iz obveznosti priglasitve, določene v členu 88(3) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Gre za pomoč de minimis2, pomoč za mala in 
srednja podjetja, raziskave in razvoj, varstvo okolja, zaposlovanje in usposabljanje ter pomoč, 
ki je skladna s karto za dodeljevanje regionalnih pomoči, ki jo Komisija odobri za vsako 
državo članico. 

Komisija je v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči3, objavljenem junija 2005, začela 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi4 in predstavila časovni načrt za reformo državnih 
pomoči za obdobje 2005–2009, ki jo bo Komisija izvajala v tesnem sodelovanju z državami 
članicami in vsemi zainteresiranimi skupinami  

Komisija je v svojem akcijskem načrtu zlasti napovedala, da bo ocenila, ali je treba področje 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 razširiti, da se lahko Komisija pooblasti za izvzetje 
novih vrst državnih pomoči iz obveznosti uradne priglasitve, zlasti pomoči za kulturo in 
ohranjanje nacionalne dediščine. Ta potreba po razširitvi področja uporabe te uredbe o 
podelitvi pooblastil izhaja iz ocenjevalnega poročila o uporabi uredbe o podelitvi pooblastil, 
ki ga mora Komisija vsakih 5 let predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s 
členom 5 zgoraj navedene uredbe5. V tem poročilu je zlasti poudarjena potreba po razširitvi 
področja uporabe sedanjih uredb o izjemah, da se omejijo zahteve po uradni priglasitvi ter 
hkrati zagotovi, da bodo navedene uredbe zajemale samo vrste pomoči, ki ne povzročajo 
resnih težav na področju konkurence.  

Stanje državnih pomoči na področju kulture in ohranjanja nacionalne dediščine 

Uredba Sveta št. 994/98 zlasti pooblašča Komisijo, da sprejme uredbo o izjemah za vse vrste 
državnih pomoči za MSP. Komisija bi lahko na podlagi teh določb iz obveznosti uradne 
priglasitve izvzela državne pomoči na področju kulture in ohranjanja nacionalne dediščine, ki 
so dodeljene MSP. Vendar bi bila dejanska uporabnost take uredbe o izjemah omejena, saj so 
upravičenci do državnih pomoči pogosto velika podjetja, zlasti v kinematografskem in 
avdiovizualnem sektorju. Za Komisijo in države članice to pomeni obsežno delovno 
obremenitev, čeprav so to rutinski primeri z omejenimi proračunskimi sredstvi; kljub temu, da 

                                                 
1 UL L 142, 14.5.1998, str. 1–4. 
2 Možnost izjeme je predvidena v členu 2 Uredbe (ES) št. 994/98. 
3 Spletna stran EUR-Lex: 
http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search. 
4 Rezultati posvetovanja o akcijskem načrtu državnih pomoči – podroben povzetek, na voljo na spletni 

strani GD za konkurenco: 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf. 

5 Priprava tega poročila Komisije temelji na vprašalnikih o izkušnjah držav članic Unije in držav Efte, pa 
tudi na sklepih večstranskega srečanja z dne 27. junija 2006 z organi držav članic. Poročilo je dne xx. 
xx. 2006 obravnaval Svetovalni odbor za državne pomoči. 
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lahko nekatere manjše projekte (avtorski filmi, filmi velikega kulturnega pomena, 
nizkoproračunski filmi) producira veliko podjetje, ti niso upravičeni do obsežnih naložb 
Komisije v sredstva za namene spremljanja. Na podlagi izkušenj, pridobljenih na področju 
obravnave teh uradnih priglasitev, Komisija meni, da bi te pomoči morale biti za nekatere 
osnutke in pod določenimi pogoji izvzete iz obveznosti uradne priglasitve in da je treba zato 
Uredbo Sveta št. 994/98 ustrezno spremeniti. 

Stanje državnih pomoči na področju naravnih nesreč 

Uredba Sveta št. 994/98 iz istih zgoraj pojasnjenih razlogov pooblašča Komisijo, da iz 
obveznosti uradne priglasitve izvzame državne pomoči na področju naravnih nesreč, ki so 
dodeljene MSP, izključuje pa pomoči, dodeljene velikim podjetjem. 

V zadnjih letih je Evropo prizadelo več hudih poplav in potrebna je bila finančna pomoč 
držav članic. V takih razmerah je pomembno, da lahko države članice nemudoma sprejmejo 
in izplačajo pomoči zadevnim podjetjem. Obveznost predhodne priglasitve po eni strani 
pomeni obsežno administrativno delo služb Komisije in držav članic, po drugi strani pa 
nezmožnost skrajšanja rokov za izplačevanje pomoči zadevnim podjetjem. Na podlagi 
izkušenj, pridobljenih na področju obravnave teh uradnih priglasitev, so tveganja za znatna 
izkrivljanja konkurence še naprej omejena.  

Na splošno lahko pomoči, dodeljene velikim podjetjem, povzročijo znatnejša izkrivljanja 
konkurence, finančne težave zaradi naravnih nesreč pa so večinoma manj resne od težav za 
MSP. Če pa je pomoč natančno opredeljena, omejena na materialno škodo zaradi naravne 
nesreče in če je njen znesek preveril neodvisen organ, se zdi izvzetje iz obveznosti uradne 
priglasitve upravičeno. Zato bi bilo treba Uredbo Sveta št. 994/98 spremeniti, da bi zajela tudi 
te vrste državnih pomoči. 

Stanje državnih pomoči na področju kmetijstva 

Člen 36 Pogodbe ES določa, da se pravila konkurence uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi, imenovanimi tudi proizvodi iz Priloge 1, le v 
obsegu, ki ga določi Svet. V nasprotju z drugimi sektorji pooblastilo Komisije za spremljanje 
državnih pomoči na področju kmetijstva torej ne izhaja neposredno iz Pogodbe, temveč iz 
zakonodaje, ki jo Svet sprejme v skladu s členom 37 in za katero veljajo omejitve, ki jih lahko 
izvaja Svet. Vendar pa je v praksi v vseh uredbah, ki določajo skupne ureditve trgov, za 
zadevne proizvode predvidena uporaba pravil o državnih pomočeh iz členov 87 do 89 
Pogodbe. Zato je primerno, da se postopkovna pravila, ki veljajo za druge sektorje, 
uporabljajo tudi za kmetijski sektor.  

Uredba Sveta št. 994/98 zlasti pooblašča Komisijo, da iz obveznosti uradne priglasitve 
izvzame državne pomoči na področju proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, ki so dodeljene določenim MSP v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 
23. decembra 20036, ki se trenutno pregleduje. Vendar slednja uredba ne omogoča, da bi bile 
zajete tudi pomoči, dodeljene podjetjem, ki so večja od malih in srednjih podjetij. Izkušnje, 
pridobljene na tem področju, so pokazale, da Komisija prejme številne uradne priglasitve 
državnih pomoči na področju kmetijstva za podjetja, ki niso MSP in za katera ne velja 
izvzetje iz obveznosti priglasitve, medtem ko ostajajo proračunska sredstva pomoči omejena. 

                                                 
6 UL L 1, 3.1.2004, str. 1. 
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Zato bi bilo treba Uredbo Sveta št. 994/98 spremeniti, da bi zajela tudi te vrste državnih 
pomoči. 

Stanje državnih pomoči socialnega značaja na področju prometa 

V skladu s členom 87(2)(a) je s skupnim trgom združljiva pomoč socialnega značaja, 
dodeljena posameznim potrošnikom, pod pogojem, da je dodeljena brez diskriminacije glede 
na poreklo zadevnih izdelkov. 

V teh zadnjih desetih letih je Komisija zabeležila izrazito povečanje števila uradnih 
priglasitev pomoči socialnega značaja na področju prometa, kar je privedlo do naraščajoče 
upravne obremenitve služb Komisije in držav članic. Komisija pa na podlagi pridobljenih 
izkušenj7 v okviru pomoči socialnega značaja na področju prometa ugotavlja, da se je 
izkazalo, da ti osnutki, ob spoštovanju načela nediskriminacije za poreklo izdelkov ali storitev 
in izbiro skupin upravičenih potrošnikov, ne povzročajo posebnih težav. Zato Komisija meni, 
da bi te pomoči morale biti tudi za velika podjetja pod določenimi pogoji izvzete iz 
obveznosti uradne priglasitve in da je treba zato Uredbo (ES) št. 994/98 ustrezno spremeniti. 

Določbe o preglednosti 

Komisija je v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči napovedala, da namerava povečati 
preglednost na področju državnih pomoči ter hkrati preprečiti nepotrebne upravne 
obremenitve in zagotoviti učinkovit nadzor primerov, ki lahko najbolj škodijo konkurenci. Iz 
ocenjevalnega poročila Komisije o uporabi uredbe o podelitvi pooblastil je prav tako 
razvidno, da si države članice ne želijo, da bi uvedba uredb o izjemah privedla do pretiranih 
upravnih obremenitev.  

V zvezi s tem je v členu 3(2) Uredbe št. 994/98 določeno zlasti, da „pri izvajanju sistemov 
pomoči, ki so bili izvzeti na podlagi takšnih uredb ali pri posameznih pomočeh, dodeljenih 
zunaj sistema, države članice pošljejo Komisiji za objavo v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti povzetke informacij o takih sistemih pomoči ali takih posameznih pomočeh, ki niso 
zajete z izvzetimi sistemi pomoči.“  

Ko je bila leta 1998 sprejeta Uredba št. 994/98, je bila objava teh povzetkov v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti najprimernejše sredstvo. Vendar pa ob upoštevanju znatnega povečanja 
jezikovnih različic po več širitvah na eni strani in razvoja novih sredstev elektronskega 

                                                 
7 Odločba Komisije z dne 29. julija 1998 o povračilih stroškov zračnega prometa za prebivalce Kanarskih 

(N 387/1998) in Balearskih otokov (N 386/1998).  
Odločba Komisije z dne 27. avgusta 1998 o povezavah med regijo Madeiro in preostalim delom 
Portugalske (N 414/1998).  
Odločba Komisije z dne 3. septembra 1999 o povezavah med manjšimi otoki Sicilije (N 399/1999).
  
 Odločba Komisije z dne 1. marca 2000 o povezavah med Marseillem in Nico na eni strani ter 
Ajacciem, Bastio, Calvijem in Figarijem na drugi strani (N 24/2000). Odločba Komisije z dne 2. marca 
2001 o povezavah med Ajacciem in Bastio na eni strani ter Montpellierom na drugi strani (N 638/2000) 
in Ajacciem, Bastio, Calvijem in Figarijem na eni strani ter Lyonom na drugi strani (N 639/2000). 
Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2004 o povezavah med departmajem Guadeloupe in Francijo – N 
607/04 Pomoči socialnega značaja za Reunion (N 385/04); Odločba Komisije z dne 13. septembra 2006 
– Francija – Sprememba sheme N 516/2004 o pomočeh socialnega značaja za nekatere skupine 
potnikov na zračnih progah med Martinikom in celinsko Francijo (N 223/2006); Odločba z dne 2. julija 
2002 v zadevi N 781/2001 – Francija – Shema individualnih pomoči socialnega značaja za pomorske 
storitve Korzike. 
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obveščanja na drugi strani Komisija meni, da bi lahko objava teh povzetkov na spletni strani 
Komisije omogočila povečano preglednost in hitrejše roke objave teh hkrati manjšo upravno 
obremenitev. Za tretje stranke, zlasti podjetja, ki se želijo seznaniti z najnovejšimi podatki na 
področju državnih pomoči, je zdaj namesto Uradnega lista Evropskih skupnosti enostavneje 
uporabljati spletno stran Komisije. 

Obveznost objave zgoraj navedenih povzetkov v Uradnem listu Evropskih skupnosti bi bilo 
treba zato nadomestiti z obveznostjo objave na spletni strani Komisije 

Določbe o spremljanju 

Člen 3(3) Uredbe št. 994/98 določa, da „države članice evidentirajo in združijo vse 
informacije o uporabi skupinskih izjem. Če ima Komisija informacije, zaradi katerih dvomi o 
pravilnem izvajanju uredbe o izvzetju, ji države članice pošljejo kakršne koli informacije, ki 
se ji zdijo potrebne za oceno, ali je pomoč združljiva s to uredbo.“  

Kakor je Komisija napovedala v akcijskem načrtu državnih pomoči, želi znatno razširiti 
področje uporabe uredb o izjemah in tako omejiti administrativno delo držav članic, povezano 
z uradnimi priglasitvami. Zaradi neobveznosti uradne priglasitve Komisija tudi nima pregleda 
nad pomočmi pred njihovo dodelitvijo. Zato mora Komisija imeti možnost, da izvede 
sorazmeren, a učinkovit naknadni pregled za zagotovitev dejanskega spoštovanja ustreznih 
določb prava Skupnosti. Možnost izvajanja teh pregledov mora biti naključna v okviru 
različnih področij dejavnosti, ki jih zajemajo uredbe o izjemah. Komisija mora za 
učinkovitost teh pregledov imeti možnost, da od držav članic zahteva informacije o 
združljivosti nekaterih pomoči, ne da bi predhodno imela informacije, zaradi katerih dvomi o 
pravilnem izvajanju uredbe.  

Komisija torej meni, da bi bilo treba zgoraj navedene določbe iz člena 3(3) ustrezno 
spremeniti. 

Člen 3(4) Uredbe št. 994/98 zlasti določa, da „vsaj enkrat na leto države članice pošljejo 
Komisiji poročilo o izvajanju skupinskih izjem, skladno s posebnimi zahtevami Komisije, po 
možnosti v elektronski obliki.“ Ob upoštevanju razvoja novih sredstev elektronskega 
obveščanja Komisija meni, da je elektronska predložitev zdaj najhitrejše in najučinkovitejše 
sredstvo za dostavo zgoraj navedenega poročila Komisiji. 

Možnost za države članice, da zgoraj navedeno poročilo predložijo v elektronski obliki v 
skladu s pravili, ki jih določa Komisija, bi bilo treba zato nadomestiti z obvezno uporabo 
elektronske oblike za predložitev zgoraj navedenega poročila Komisiji. 

Določbe o postopku Komisije za sprejetje uredb o izjemah 

Komisija se mora pred sprejetjem uredbe o izjemah v skladu z določbami člena 8 Uredbe št. 
994/98: 

– posvetovati o osnutku s svetovalnim odborom za državno pomoč; 

– objaviti osnutek, tako da ji lahko tretje osebe pošljejo svoje pripombe v roku, ki ne sme biti 
krajši od enega meseca; 

– drugič posvetovati o osnutku s svetovalnim odborom za državno pomoč. 
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Posvetovanje poteka na sestanku, ki ga skliče Komisija vsaj dva meseca po tem, ko so bili 
dokumenti odposlani državam članicam. Ta rok se lahko skrajša pri drugem posvetovanju, 
kadar je nujno ali kadar gre za preprosto podaljšanje uredbe.  

Komisija je v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči zlasti napovedala, da je pripravljena 
zmanjšati obseg birokracije in število pomoči, ki jih je treba priglasiti, ter pospešiti postopek 
odločanja. V tem okviru se zdi potrebno poenostaviti postopek in hkrati zagotoviti celovito 
sodelovanje z državami članicami.  

Obvezna organizacija dveh sestankov s predstavniki držav članic, predvidena v sedanji 
uredbi, pomeni dolge roke in obsežne finančne stroške.  

V primeru preprostega podaljšanja obstoječe uredbe ali uvedbe manjših sprememb – kot so 
prilagoditev novim pravnim instrumentom, odprava zastarelih določb, posodobitev orodij za 
nadzor… – se zdi organizacija sestankov nepotrebna. V takšnem primeru se predlaga, da se 
zaradi predložitve pripomb sestanek ne skliče pred objavo osnutka. Po proučitvi pripomb, 
prejetih po objavi osnutka, je treba organizirati posvetovanje z državami članicami, ki pa ne 
zahteva sklicanja sestanka. Predlaga se, da se ta sestanek nadomesti s pisnim posvetovanjem 
držav članic. Vendar pa se zdi upravičeno predvideti možnost organizacije sestanka, če bi 
večina držav članic to zahtevala.  

V primeru sprejetja nove uredbe ali uvedbe obsežnejših sprememb bi bilo treba prav tako 
odpraviti sklicanje prvega sestanka z državami članicami pred objavo osnutka. Po proučitvi 
pripomb, prejetih po objavi osnutka, je treba organizirati posvetovanje z državami članicami. 
Prav tako je treba predvideti možnost drugega sestanka, če bi večina držav članic to zahtevala. 

Komisija prav tako meni, da je treba za povečanje preglednosti vse osnutke objaviti na njeni 
spletni strani, da se vsem tretjim stranem omogoči predložitev morebitnih koristnih pripomb. 
Osnutke bi bilo treba poslati državam članicam v elektronski obliki, da se pospeši zagotovitev 
informacij. 

2) Usklajenost z drugimi politikami in cilji Unije 

Ta predlog je skladen s splošnimi cilji Unije, ki zagotavljajo zlasti izpolnitev lizbonske 
strategije. Ta predlog je namreč vključen v okvir reforme državnih pomoči za obdobje 2005–
2009, ki pomeni odziv na nove izzive v okviru novega zagona za lizbonsko strategijo. 
Komisija je v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči izpostavila vodilna načela te reforme 
državnih pomoči in pojasnila zlasti, kako namerava uporabljati pravila glede državnih pomoči 
iz Pogodbe ES, da bi države članice spodbudila, da prispevajo k strategiji za rast in delovna 
mesta.  

Za uresničitev ciljev strategije za rast in delovna mesta Komisija predlaga zlasti poenostavitev 
in racionalizacijo sedanjih pravil ter omejitev birokracije, da se zmanjša število pomoči, ki jih 
je treba priglasiti, in pospeši postopek odločanja. . Ta predlog je v tem okviru popolnoma 
skladen s ciljem boljše priprave zakonodaje. 

3) Pravni vidiki 

• Pravna podlaga 
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Pravna podlaga tega predloga je člen 89 Pogodbe ES, na podlagi katerega lahko Svet sprejme 
vse ustrezne uredbe, zlasti pa lahko določi pogoje, pod katerimi se uporablja člen 88(3), in 
vrste pomoči, ki so izvzete iz tega postopka. Na predlog Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom mora Svet odločati s kvalificirano večino. 

• Subsidiarnost in sorazmernost 

Predlog zadeva področje, ki je pod izključno pristojnostjo Skupnosti, načelo subsidiarnosti se 
zato ne uporablja. 

Ta pobuda ne presega okvira, ki je potreben za dosego njenega cilja. Predlog je torej v skladu 
z načelom sorazmernosti. 

• Izbira instrumentov 

Predlagani instrument: uredba. 

Uredba je edini primerni pravni instrument za spremembo Uredbe (ES) št. 994/98 o uporabi 
členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne 
državne pomoči. 

2) Proračunske posledice 

Predlog ne vpliva na proračun Skupnosti. 
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Predlog 

UREDBA SVETA 

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči 

SVET EVROPSKE UNIJE JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 89 Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije8, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta9, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora10, 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij11, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči12 
Komisiji omogoča, da z uredbami razglasi, da so nekatere vrste pomoči združljive s 
skupnim trgom ter izvzete iz obveznosti priglasitve. V to skupino sodi zlasti pomoč za 
mala in srednja podjetja.  

(2) Ker ne obstaja uredba o izjemah, morajo države članice trenutno na področju kulture 
in ohranjanja nacionalne dediščine Komisiji priglasiti osnutke državnih pomoči. Na 
podlagi pridobljenih izkušenj Komisije se zdi, da se te priglasitve v glavnem nanašajo 
na osnutke, ki ne povzročajo resnih težav na področju politike državnih pomoči. Za 
nekatere osnutke in pod določenimi pogoji bi lahko bili ti osnutki pomoči izvzeti iz 
obveznosti uradne priglasitve. 

(3) (3) Uredba (ES) št. 994/98 Komisijo pooblašča, da iz obveznosti uradne 
priglasitve izvzame pomoči na področju kulture in ohranjanja nacionalne dediščine, 
samo če so dodeljene malim in srednjim podjetjem. Na tem področju, zlasti v 
kinematografskem in avdiovizualnem sektorju, pa so upravičenci do pomoči pogosto 
velika podjetja, čeprav nekateri manjši projekti (avtorski filmi, filmi velikega 
kulturnega pomena, nizkoproračunski filmi), kljub temu, da jih producira veliko 
podjetje, niso upravičeni do obsežnih naložb Komisije v sredstva za namene 

                                                 
8 UL C […], […], str. […]. 
9 UL C […], […], str. […]. 
10 UL C […], […], str. […]. 
11 UL C […], […], str. […]. 
12 UL L 142, 14.5.1998, str. 1-4. 
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spremljanja. Da bi se izognili nepotrebnim postopkom priglasitve državnih pomoči in 
Komisiji omogočili, da se osredotoči na vrste državnih pomoči, ki najbolj izkrivljajo 
konkurenco, je treba torej področje uporabe Uredbe (ES) št. 994/98 razširiti na pomoči 
za spodbujanje kulture in ohranjanje nacionalne dediščine.  

(4) Ker ne obstaja uredba o izjemah, morajo države članice Komisiji prav tako priglasiti 
osnutke državnih pomoči na področju naravnih nesreč. Na podlagi pridobljenih 
izkušenj Komisije se zdi, da se te priglasitve v glavnem nanašajo na osnutke, ki ne 
povzročajo resnih težav na področju politike državnih pomoči. Poleg tega so podjetja, 
ki jih prizadenejo take nesreče, pogosto v zelo težkih gospodarskih razmerah, ki 
zahtevajo hitro ukrepanje držav članic. Pod določenimi pogoji bi lahko bili ti osnutki 
pomoči torej izvzeti iz obveznosti uradne priglasitve. 

(5)  Uredba (ES) št. 994/98 pooblašča Komisijo, da iz obveznosti uradne priglasitve 
izvzame pomoči na področju naravnih nesreč, samo če so dodeljene malim in srednjim 
podjetjem. V primeru naravnih nesreč države članice vzpostavijo v glavnem sheme 
pomoči, ki zajemajo vsa podjetja. Medtem ko lahko poleg tega pomoči za velika 
podjetja na splošno povzročijo znatnejša izkrivljanja konkurence kot pomoči za mala 
in srednja podjetja, pa so lahko te pomoči izvzete iz obveznosti uradne priglasitve pod 
določenimi pogoji, katerih namen je preprečiti dodelitve neupravičenih pomoči. Zato 
je treba razširiti področje uporabe Uredbe (ES) št. 994/98 na pomoči za povrnitev 
škode, ki so jo povzročile naravne nesreče. 

(6) Uredba (ES) št. 994/98 zlasti pooblašča Komisijo, da iz obveznosti uradne priglasitve 
izvzame državne pomoči na področju proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, ki so dodeljene določenim MSP v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 
z dne 23. decembra 200313, ki se trenutno pregleduje. Vendar slednja uredba ne 
omogoča, da bi bile zajete tudi pomoči, dodeljene podjetjem, ki so večja od malih in 
srednjih podjetij. Izkušnje, pridobljene na tem področju, so pokazale, da Komisija 
prejme številne uradne priglasitve državnih pomoči na področju kmetijstva za 
podjetja, ki niso MSP in za katera ne velja izvzetje iz obveznosti priglasitve, medtem 
ko ostajajo proračunska sredstva pomoči omejena. Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 
994/98 spremeniti, da bi zajela tudi te vrste državnih pomoči. 

(7) Ker ne obstaja uredba o izjemah, morajo države članice Komisiji prav tako priglasiti 
osnutke shem pomoči socialnega značaja, zlasti na področju prometa. Če se spoštuje 
načelo nediskriminacije za poreklo izdelkov ali storitev in izbiro skupin upravičenih 
potrošnikov, pridobljene izkušnje v tem sektorju kažejo, da ti osnutki ne povzročajo 
posebnih težav. Zato je treba razširiti področje uporabe Uredbe (ES) št. 994/98, da se 
pod določenimi pogoji olajša izvajanje shem pomoči socialnega značaja na področju 
prometa.  

(8) Objava povzetkov iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 994/98 je potrebna za zagotovitev 
preglednosti ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, njihova objava v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti je bila ob sprejetju navedene uredbe najučinkovitejše sredstvo. 
Vendar se ob upoštevanju razvoja novih sredstev elektronskega obveščanja zdi, da je 
objava teh povzetkov na spletni strani Komisije najhitrejše in najučinkovitejše 
sredstvo, ki bi povečalo preglednost v korist tretjih strani. Objavo zgoraj navedenih 

                                                 
13 UL L 1, 3.1.2004, str. 1. 
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povzetkov v Uradnem listu Evropskih skupnosti je treba torej nadomestiti z objavo na 
spletni strani Komisije.  

(9) Informacije iz člena 3(3) Uredbe (ES) št. 994/98 Komisiji zlasti omogočajo redno 
preverjanje shem pomoči v državah članicah v skladu z določbami člena 88(1) 
Pogodbe. Obsežna razširitev področja uporabe uredb o izjemah omejuje predhodni 
pregled Komisije in zahteva, da lahko slednja izvaja učinkovitejše naknadne preglede, 
da se zagotovi spoštovanje zakonodaje Skupnosti. Komisijo je treba za učinkovitost 
teh pregledov pooblastiti, da od držav članic zahteva informacije o združljivosti 
nekaterih pomoči, ne da bi nujno predhodno imela informacije, zaradi katerih dvomi o 
pravilnem izvajanju uredbe. 

(10) V skladu s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 994/98 morajo države članice Komisiji poslati 
poročilo o izvajanju skupinskih izjem. Ob upoštevanju razvoja novih sredstev 
elektronskega obveščanja se zdi, da je elektronska predložitev zdaj najhitrejše in 
najučinkovitejše sredstvo za dostavo zgoraj navedenega poročila Komisiji v skladu s 
postopki, ki jih določa Komisija. 

(11) V okviru pridobljenih izkušenj pri sprejetju uredb o izjemah je treba postopek iz člena 
8 Uredbe (ES) št. 994/98 spremeniti, da se skrajša njegovo trajanje in omogoči reden 
pregled uredb o izjemah na podlagi gospodarskega in pravnega razvoja. V primeru 
preprostega podaljšanja uredbe ali manjših sprememb se posvetovanje s Svetovalnim 
odborom ne zdi potrebno pred objavo osnutka. Po objavi osnutka je treba predvideti 
posvetovanje s Svetovalnim odborom na podlagi pisnega postopka. Vendar pa je treba 
predvideti možnost sestanka, če bi večina držav članic to zahtevala. 

(12) V primeru sprejetja nove uredbe ali uvedbe obsežnejših sprememb je treba prav tako 
odpraviti posvetovanje s Svetovalnim odborom pred objavo osnutka. Po objavi 
osnutka je treba ohraniti sestanek Svetovalnega odbora in predvideti možnost, da 
lahko večina držav članic zahteva sklic drugega sestanka. 

(13) Uredbo Komisije (ES) št. 994/98 je zato treba ustrezno spremeniti - 

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 994/98 se spremeni: 

1) Členu 1(1)(a) se dodajo točke v), vi) in vii): 

„v) spodbujanje kulture in ohranjanje nacionalne dediščine; 

vi) povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče; 

vii) proizvodnja, predelava in trženje kmetijskih proizvodov.“ 

2) Členu 1(1) se doda točka c): 

„c) pomoči socialnega značaja na področju prometa.“ 
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3) V členu 3 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z: 

„2. Pri izvajanju sistemov pomoči, ki so bili izvzeti na podlagi takšnih uredb ali pri 
posameznih pomočeh, dodeljenih zunaj sistema, države članice pošljejo Komisiji v 
elektronski obliki v skladu s postopki, ki jih določa Komisija, za objavo na spletni strani 
Komisije v njihovem izvornem jeziku povzetke informacij o takih sistemih pomoči ali takih 
posameznih pomočeh, ki niso zajete z izvzetimi sistemi pomoči. 

3. Države članice evidentirajo in združijo vse informacije o uporabi skupinskih izjem. Na 
zahtevo Komisije ji države članice pošljejo vse informacije, ki so po njenem mnenju potrebne 
za oceno skladnosti pomoči ali sistema pomoči z zadevno uredbo. 

4. Vsaj enkrat na leto države članice pošljejo Komisiji poročilo o izvajanju skupinskih 
izjem v elektronski obliki, skladno s postopki, ki jih določa Komisija. Komisija omogoči 
dostop do teh poročil vsem državam članicam. Svetovalni odbor iz člena 7 ta poročila enkrat 
na leto pregleda in jih oceni.“ 

4) Člen 8 se nadomesti z: 

„1. Komisija se s Svetovalnim odborom za državno pomoč posvetuje pred sprejetjem 
vsake uredbe: 

2. a) Kadar Komisija namerava sprejeti ali spremeniti uredbo, posvetovanje z odborom 
poteka v okviru sestanka na vabilo Komisije. Osnutki in dokumenti, ki jih je treba pregledati, 
se priložijo uradni priglasitvi. V okviru tega sestanka se lahko predvidi drugo posvetovanje z 
odborom na zahtevo navadne večine članov odbora. 

2. b) Če Komisija predlaga podaljšanje veljavnosti uredbe ali sprejetje manjših sprememb, 
člane Svetovalnega odbora pozove, naj v enem mesecu predložijo svoje pisne pripombe. 
Osnutki in dokumenti, ki jih je treba pregledati, se priložijo uradni priglasitvi. Vendar pa se 
sestanek skliče na zahtevo navadne večine članov odbora. 

3) Na zahtevo poteka sestanek Svetovalnega odbora vsaj dva meseca po tem, ko je bila uradna 
priglasitev odposlana. Ta rok se skrajša na en mesec pri posvetovanju iz odstavka 2(b) ali na 
zahtevo navadne večine članov odbora; lahko se skrajša tudi v nujnih primerih. 

4. Na sestankih predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. 
Odbor da svoje mnenje, če je potrebno, z glasovanjem. 

5. Mnenje se na sestankih vnese v zapisnik, pri pisnih posvetovanjih pa je predmet povzetka; 
poleg tega ima vsaka država članica pravico, da zahteva, da se njeno mnenje zapiše v zapisnik 
ali v ta povzetek. Svetovalni odbor lahko priporoči objavo mnenja v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti. 

6. Komisija kar najbolj upošteva mnenje odbora. Odbor obvesti o tem, kako se je upoštevalo 
njegovo mnenje.“ 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, […] 

 Za Svet 
 Predsednik 
 […] 
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PRILOGA 

 


