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ZADEVA: Mnenje o predlogu novih Smernic Skupnosti za državno pomoč za varstvo 

okolja  
 
 
Slovenija pozdravlja nov predlog Smernic Skupnosti za državno pomoči za varstvo okolja, 
saj le ta uvaja precej višje intenzivnosti pomoči za varstvo okolja, tako v primerjavi s prejšnjih 
predlogom Komisije, predvsem pa v primerjavi z obstoječimi smernicami. Glede na to, da so 
stroški, ki so upravičeni do državne pomoči za varstvo okolja precej omejeni menimo, da bo 
višja intenzivnost pomoči predstavljala spodbudo za večja vlaganja na področju varstva 
okolja.  
 
Kljub temu pa predlog novih smernic vpeljuje tudi določene spremembe, ob katerih ima 
Slovenija pomisleke in vprašanja, na katera bi želela dobiti tudi konkretne odgovore. Komisijo 
tako ponovno naprošamo, da se opredeli do naslednjega: 
 
2.1. Področje uporabe smernic  
Glede področja uporabe smernic Komisija navaja, da se uporabljajo v vseh sektorjih 
gospodarstva, tudi za tiste, za katera veljajo posebna pravila Skupnosti o državnih pomočeh, 
razen, če ta pravila ne določajo drugače. Ker so ta posebna pravila zelo obsežna, 
predlagamo Komisiji, da zaradi večje transparentnosti opredeli oz. povzame stanje uporabe 
pravil za varstvo okolja v posebnih sektorjih. 
  
3.1.5. Pomoč za obnovljive vire energije: 
3.1.5.1. Pomoč za naložbe - Upravičeni stroški: 
(88) Menimo, da je potrebno bolj natančno opredeliti s kakšno »klasično elektrarno« 
primerjamo enoto na obnovljive vire (velike razlike v investicijskih stroških plinskih ali 
premogovnih elektrarn ipd.). Nadalje menimo, da je potrebno termin »enake zmogljivosti« 
dodatno obrazložiti, saj za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v 
enotah manjše moči, taka primerjava ni možna, ker »klasičnih elektrarn« manjših moči 
dejansko ni. 
 
3.1.6. Pomoč za soproizvodnjo: 
3.1.6.1. Pomoč za naložbe - Upravičeni stroški: 
(98) »alternativna naložba, ki bi bila uresničena brez pomoči« - Pri enotah soproizvodnje je 
to običajno investicija v kotel za ločeno proizvodnjo toplote, zato bi bilo za večjo jasnost 
smiselno na koncu v oklepaju dodati besedilo »(praviloma kotel za ločeno proizvodnjo 
toplote)«. 
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3.1.6.2. Pomoč za tekoče poslovanje : 
Ob neugodnih razmerah na trgu z električno energijo in gorivi (predvsem visokih cenah 
zemeljskega plina, ki jim ne sledijo cene električne energije), se lahko enote soproizvodnje 
kljub pomoči, ki pokriva stroške amortizacije in donosa na kapital znajdejo v položaju, ko 
obratovanje zaradi previsokih stroškov ni ekonomsko upravičeno. Sedanje smernice so tako 
pomoč omogočale v okviru točke 45. in 46. smernic (splošna pravila). 
Predlog novih smernic tovrstno pomoči omogoča le za biomaso - odstavka 94.d). 
Predlagamo, da se tudi pri pomoči za tekoče poslovanje za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom predvidi dodatna možnost, ki bi omogočala dodatno časovno omejeno pomoč za 
tekoče poslovanje enot soproizvodnje (ne glede na starost), ki bi lahko pokrivala razliko med 
variabilnimi stroški in prihodki enote za obdobja, ko siceršnja pomoč ne bi omogočala 
ekonomskega obratovanja. 
 
4.1. Ukrepi na podlagi podrobne ocene: 
(139): Slovenija predlaga, da se dodeljevanje pomoči za tekoče poslovanje izračunane na 
podlagi zunanjih stroškov s proizvodnje energije iz obnovljivih virov razširi tudi na 
soproizvodnjo in varčevanje z energijo.  
 
4.2. Merila za gospodarsko oceno posameznih primerov: 
Test tehtanja predstavlja novost pri odločanju Komisije v primeru, ko znesek pomoči presega 
določen prag. Slovenija se ne strinja s predlagano metodo tehtanja oz. podrobnejše ocene, 
in njenimi posledicami, kjer Komisija dopušča možnost nižje intenzivnosti pomoči od 
dovoljene v primeru  ugotovitve, da izhajajoče izkrivljanje negativno vpliva na konkurenco, pri 
tem pa ne določa jasnih meril. Menimo, da bi bilo potrebno merila opredeliti tudi kvantitativno 
ne le kvalitativno, saj si pri presoji Komisija jemlje diskrecijsko pravico odločati o morebitnem 
znižanju intenzivnosti pomoči ali drugih ustreznih ukrepih, brez da bi za to opredelila v naprej 
znana merila ali ponderje, kar napeljuje k temu, da bo višina intenzivnosti pomoči lahko tudi 
predmet pogajanj.  
Slovenija predlaga, da si v primeru odobritve pomoči prejemnikom, kjer znesek pomoči 
presega določen prag, Komisija ne jemlje diskrecijske pravice glede morebitnega zmanjšanja 
dovoljene intenzivnosti pomoči, temveč so dovoljene intenzivnosti oz. metoda za njihov 
izračun jasno določeni v naprej, kar bi vsekakor prispevalo k transparentnosti postopka 
priglasitve in odločanja Komisije v omenjenih primerih. 
 
 
Nadalje Slovenija predlaga, da Komisija čimprej izdela predlog novega obrazca priglasitve, iz 
katerega bo najbolj jasno razvidno, kaj oz. katere informacije bodo države članice morale 
predložiti ob priglasitvi pomoči za varstvo okolja.  
 
Slovenija torej pozdravlja in podpira predlog novih smernic, ob tem pa pričakuje od Komisije 
pridobiti jasne odgovore in pojasnila oz. mnenje k izpostavljenim vprašanjem. 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 
 
 
 
 
Lea J. Lekočevič 
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