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Številka: 449-20/2007 
Datum: 8. 6. 2007 
 
 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
HT 364 
B-1049 Brussels 
 
 
Zadeva: Osnutek Uredbe o splošnih skupinskih izjemah – mnenje in predlogi 

popravkov 
 
 
Spoštovani, 
 
zahvaljujemo se vam za posredovani osnutek Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. 
Kot ostale države članice tudi Slovenija pozdravlja predlagano poenostavitev in 
uskladitev pravil o državnih pomočeh z vključitvijo tudi drugih vrst državnih pomoči v 
postopek, ki velja za skupinske izjeme, s čimer se bodo zmanjšale administrativne 
obremenitve za upravičence, države članice in nenazadnje Komisijo. 
 
Predlagane rešitve pozdravljamo in se z njimi načeloma strinjamo, kljub temu pa 
želimo dati k besedilu nekaj pripomb.  
 
1. Menimo, da bi bilo mogoče oblikovati pravila nekoliko bolj pregledno. Merila za 

različne namene pomoči so namreč v predlaganem besedilu združena po vsebini 
v posameznim členih, kar je za dajalca pomoči preveč razpršena ureditev. 
Predlagamo, da se vsi pogoji dodeljevanja pomoči za določen namen navedejo v 
istem poglavju. Primeroma predlagamo, da se v poglavje Regionalna pomoč 
vključijo vsa pravila, ki se nanašajo na regionalne pomoči – tudi tista v zvezi s 
področjem uporabe uredbe, pragovi za posamično priglasitev, spodbujevalnim 
učinkom in posebnimi pogoji, ki se uporabljajo za pomoč za naložbe. 

 
2. Opozoriti želimo na nedoslednosti pri prevodu osnutka v slovenski jezik, ki krnijo 

smiselnost nekaterih določb in povzročajo nemalo težav pri razumevanju pravil.  
 

Izpostavljamo nejasnost predzadnjega stavka odstavka 24 uvoda osnutka in 
predlagamo, da se glasi: »Ker je težko določiti spodbujevalni učinek ad hoc 
pomoči, dodeljenih velikim podjetjem, bi bilo treba to obliko pomoči izključiti iz 
področja uporabe te uredbe.«.  

 
V členu 1, odstavku 3, pododstavku e naj se beseda »premogovništva« 
nadomesti s pravilnim prevodom »jeklarstva«.  
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Besedilo 8. odstavka 11. člena pa naj se nadomesti z besedilom »Kadar je pomoč 
izračunana na podlagi stroškov plač, mora biti delovno mesto ustvarjeno 
neposredno z naložbenim projektom.«.   

 
3. Predlagamo, da se v 18. odstavku 2. člena odstotek zaposlenih z vsaj 50-

odstotno invalidnostjo zniža s 75 % na 40 %, saj menimo, da je predlagani 
odstotek bistveno previsok.  

 
Predlagamo tudi razmislek o vključitvi novega instituta, tako imenovanega 
»invalidskega podjetja«, ki bi bil opredeljen kot »podjetje, ki zaposluje in 
usposablja vsaj 40 % invalidov, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali 
zadržati zaposlitve pri delodajalcu v običajnem delovnem okolju, ker jim ne 
morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest;«. Predlagano rešitev z dodelitvijo 
posebne ugodnosti v 33. členu utemeljujemo z dejstvom, da je ta uredba s 
stališča zaposlovanja invalidov zelo pomembna, saj z vzpodbudami zagotavlja 
invalidom enake možnosti pri zaposlovanju in razvoju poklicne kariere. 
Posebnega pomena je zaposlovanje v običajnem delovnem okolju in v okviru 
socialne ekonomije, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in zagotavlja delovna 
mesta najtežjim invalidom. 

 
4. V prvem odstavku predlaganega 3. člena uredbe je določeno, da se mora shema 

izrecno sklicevati na identifikacijsko številko Komisije iz člena 9(1). Menimo, da 
navedena določba ne upošteva v zadostni meri nacionalnih postopkov 
sprejemanja pravnih predpisov, saj bo moral v tem primeru pripravljavec pravne 
podlage potem, ko mu bo Komisija sporočila identifikacijsko številko sheme, le to 
dopolniti, znova po celotnem postopku, skozi vse predpisane faze, preko vseh 
pristojnih organov. 

 
5. Predlagamo podrobnejši pregled 4. odstavka 7. člena osnutka, za katerega 

menimo, da je nejasen. Ob upoštevanju 32. in 33. člena osnutka se namreč 
zastavlja vprašanje, ali v 7. členu predpisana zgornja meja intenzivnosti 100 % 
stroškov plač omejuje navzgor tudi seštevek upravičenih stroškov po 32. in 33. 
členu.      

 
6. Predlagamo podrobnejšo proučitev 8. člena osnutka, saj menimo, da diskrecijska 

pravica države članice pri presoji obstoja spodbujevalnega učinka pomoči za 
velika podjetja ni na mestu. Tem bolj, ker osnutek ne določa nobenih meril za 
ugotovitev, ali sta obseg razširitve velikosti in obsega projekta zaradi pomoči ter 
višina višjega skupnega zneska za projekt zaradi pomoči, tolikšna, da je izkazan 
spodbujevalni učinek. Menimo, da morajo biti pogoji in merila za izvzetje jasno in 
nedvoumno določeni in ne prepuščeni subjektivni presoji dajalca pomoči. Če se 
presoja prepusti diskreciji posamezne države članice oziroma posameznega 
dajalca pomoči, se ta znajde v nepristojni vlogi Komisije, s tem pa je ogrožena 
zlasti pravna varnost. 

 
Menimo, da bi bilo treba razjasniti, ali so pogoji za spodbujevalni učinek v 
odstavkih 2. in 3. odvisni od velikosti podjetja, torej ne glede na namen pomoči, 
ali pa se 2. odstavek nanaša le na pomoči za SME.   
 
Predlagamo, naj postane 3. pododstavek prvega odstavka 2. odstavek, sedanji 2. 
odstavek pa naj postane 3. odstavek; v slednjem naj se za okrajšavo MSP doda 
besedilo »ne glede na namen pomoči«. 
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7. Menimo, da tudi besedilo 9. člena osnutka premalo upošteva postopke 
sprejemanja nacionalnih pravnih predpisov. Ali je smiselno pošiljati Komisiji 
povzetek informacij o shemi pred začetkom njene veljavnosti, če je to lahko šele 
njen predlog, ki se lahko v postopku sprejemanja spremeni, ali pa celo ni sprejet.   

 
Predlagamo, da ostane sistem spremljanja enak kot do sedaj, torej, da se Komisiji 
v 20 dneh od dodelitve pomoči posreduje povzetek informacij, z zavezo, da mora 
biti identifikacijska številka navedena v vsaki odločitvi o dodelitvi pomoči. 
Identifikacijsko številko pa se preko sistema SANI pridobi že prej. 
 

8. V zvezi s 3. odstavkom 23. člena predlagamo razmislek o ohranitvi zgornje meje 
1 500 000 EUR na ciljno podjetje za tranše finančnih sredstev, ki jih izplačujejo 
investicijski skladi, saj menimo, da znižanje meje na 1 000 000 EUR ni 
utemeljeno. 

 
V pričakovanju nadaljnjih razprav o predlaganem osnutku uredbe vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Lea J. Lekočevič 
Sekretarka 
 
 
Pripravila: 
Katja Uršič, višja svetovalka  

 
 
 
 

Dr. Žiga Andoljšek 
GENERALNI DIREKTOR 

 
 


