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PRIPRAVA REVIDIRANIH SMERNIC EU O POMOČI ZA 

REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE  
 

VPRAŠALNIK 
 
 
 
Sedanje smernice o pomoči za reševanje in prestrukturiranje prenehajo veljati oktobra 20091. 
Zaradi priprave revidiranih smernic Komisija vabi vse države članice, da na podlagi tega 
vprašalnika že na tej stopnji delijo svoje izkušnje. Po možnosti so k predložitvi svojih mnenj 
vabljene tudi vse tretje strani. Poleg tega so dobrodošle tudi pripombe, ki se nanašajo na 
vprašanja, ki niso zajeta v vprašalniku. 

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo. 

Rok za odgovore je 30. november 2007. Odgovore pošljite na naslov: European Commission, 
DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, po možnosti preko elektronske 
pošte na naslov stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Ker namerava Komisija objaviti odgovore na ta vprašalnik na svoji spletni strani, vas 
naprošamo, da informacije zaupne narave ustrezno označite. 
 
 
 
A. Splošna vprašanja 
 
1.a)  Obseg in uporaba smernic 
 

Ali so javni organi v vaši državi podjetjem v težavah dodeljevali pomoč za reševanje ali 
prestrukturiranje od leta 2000? 
 
Če so javni organi v vaši državi pomoč za reševanje in prestrukturiranje dodeljevali:  
 Ali bi lahko navedli število primerov (skupaj in za vsako leto posebej)?  Koliko 

ukrepov pomoči je bilo izvedenih v okviru shem pomoči? 
 Prosimo, da kolikor je mogoče natančno ocenite obseg deleža upravičencev, ki so (a) v 

javni lasti in (b) se nahajajo v regijah, ki prejemajo pomoč. 
 Kateri so bili cilji ukrepov pomoči (reševanje delovnih mest, upoštevanje značilnosti 

regije itd.)? Za vsak navedeni cilj po možnosti navedite odstotek primerov, v katerih 
se je zasledoval. 

 Zakaj vaši organi menijo, da je državna pomoč primerna za doseganje teh ciljev? Ali 
so bili na koncu zasledovani cilji izpolnjeni? Do katere mere ima pri tem vlogo 
gospodarsko okolje (npr. moč in prilagodljivost nacionalnega ali regionalnega 
gospodarstva)? Katero vlogo ima pravni okvir (učinkovitost zakonodaje o 
stečajih/plačilni nesposobnosti)?  

                                                 
1 Za splošno ozadje v zvezi s sedanjimi smernicami in odločitvami Komisije v tej zvezi glej tudi posebno 
poglavje o pomoči za reševanje in prestrukturiranje v Statističnem pregledu državnih pomoči (jesen 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Ali vaši organi sistematično spremljajo razvoj podjetij, ki so prejemala pomoč? Ali bi 
na podlagi teh izkušenj trdili, da so podjetja, ki so prejemala pomoč, preživela na dolgi 
rok? Prosimo, navedite nedavne primere.  

 
Če javni organi v vaši državi niso dodeljevali pomoči za reševanje in prestrukturiranje: 
 Ali obstaja (eksplicitna ali implicitna) politična izbira, da se pomoč za reševanje ali 

prestrukturiranje ne dodeli, ali podjetja v težavah niso nikoli prosila vaših organov, naj 
dodelijo pomoč?   

 Če je to politična izbira, zakaj vaši organi menijo, da pomoči za prestrukturiranje ni 
primerno dodeljevati? Ali so pri tem imele vlogo pretekle (neuspešne) izkušnje s 
pomočjo za reševanje in prestrukturiranje? Do katere mere ima pri tem vlogo 
gospodarsko okolje (npr. moč in prilagodljivost nacionalnega ali regionalnega 
gospodarstva)? Katero vlogo ima pravni okvir (učinkovitost zakonodaje o 
stečajih/plačilni nesposobnosti)?  

 Ali uporabljate druga sredstva za olajševanje reševanja in prestrukturiranja podjetij v 
težavah? 

 
 

b) Obseg/posamezna uporaba smernic 
 

Ali ste/je vaše podjetje ali podjetje, v katerem imate interes, od leta 2000 naprej kdaj 
prejelo pomoč za reševanje ali prestrukturiranje? 
 
Če je odgovor pritrdilen:  
 Ali lahko navedete leto(-a) in število ukrepov? Ali je pomoč zajemala pomoč za 

reševanje ali pomoč za prestrukturiranje (ali oboje)? Ali je bila pomoč dodeljena kot 
individualna pomoč ali v okviru shem pomoči? Koliko pomoči je bilo dodeljene?  

 Ali je vaše podjetje (a) podjetje v javni lasti in/ali (b) se nahaja v regiji, ki prejema 
pomoč? 

 Kateri so bili cilji ukrepov pomoči (reševanje delovnih mest, upoštevanje značilnosti 
regije itd.)? Za vsak navedeni cilj po možnosti navedite njegov relativni pomen (glavni 
cilj, sekundarni cilj itd.). 

 Zakaj vaši organi menijo, da je bila državna pomoč primerna za doseganje teh ciljev? 
Ali so bili na koncu zasledovani cilji doseženi? Do katere mere je imelo pri tem vlogo 
gospodarsko okolje (npr. moč in prilagodljivost nacionalnega ali regionalnega 
gospodarstva)? Katero vlogo ima pravni okvir (učinkovitost zakonodaje o 
stečajih/plačilni nesposobnosti)?  

 Ali so vaši organi sistematično spremljali razvoj vašega podjetja, potem ko je prejelo 
pomoč? Ali je vaše podjetje preživelo na dolgi rok? Prosimo, navedite podrobne 
informacije.  

 
Če javni organi v vaši državi kljub njegovim težavam vašemu podjetju niso dodeljevali 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje: 
 Ali je to bila (eksplicitna ali implicitna) politična izbira ali pa vaše podjetje ni nikoli 

prosilo vaših organov, naj dodelijo pomoč? 
 Če je to bila politična izbira, zakaj so vaši organi menili, da ni primerno dodeliti 

pomoči za prestrukturiranje? Ali so pri tem imele vlogo pretekle (neuspešne) izkušnje 
s pomočjo za reševanje in prestrukturiranje? Do katere mere je imelo pri tem vlogo 
gospodarsko okolje (npr. moč in prilagodljivost nacionalnega ali regionalnega 
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gospodarstva)? Katero vlogo ima pravni okvir (učinkovitost zakonodaje o 
stečajih/plačilni nesposobnosti)?  

 Ali so reševanje in prestrukturiranje vašega podjetja olajšala druga sredstva? Če je 
odgovor pritrdilen, katera? 

 
 
2.  Nadgrajen gospodarski pristop 
 
a)  Cilj pomoči 
 

Akcijski načrt državnih pomoči določa, da mora pri ugotavljanju, ali je ukrep pomoči 
združljiv s skupnim trgom, Komisija izvesti preskus izravnave. Pomemben element 
preskusa izravnave je obstoj natančno opredeljenega cilja skupnega interesa. Revidirane 
smernice o pomoči za reševanje in prestrukturiranje bodo zato morale jasno opredeliti 
cilje, na katere se lahko sklicujejo države članice pri utemeljevanju pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje. 

 
Kateri so po vašem mnenju ustrezni cilji/utemeljitve za pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje? Ali je treba ukrepe pomoči za reševanje in prestrukturiranje uporabljati, 
kadar je to ekonomsko učinkovito (če je odgovor pritrdilen, navedite, prosimo, natančne 
cilje, npr.: ker pomoč omogoča, da je podjetje, ki se spopada s kratkoročnimi finančnimi 
težavami, še naprej dejavno in ustvari vrednost na srednji ali daljši rok), ali jih je treba 
uporabljati za cilje pravičnosti (če je odgovor pritrdilen, navedite, prosimo, natančni cilj, 
npr. izogniti se socialnim stiskam zaradi možnega stečaja) ali pa oboje 
izmenično/kumulativno?   

 
Katere interese mora po vašem mnenju zaščititi politika Komisije o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje, opredeljena v Smernicah (npr. delovni kolektiv podjetja, ki je 
predmet reševanja, njegove stranke/dobavitelji, vodstvo, konkurenti, kolektivi 
konkurentov, položaj na trgu/deleži konkurentov na trgu, konkurenca na trgu, splošna 
raven zaposlovanja v EU, potrošniki na splošno)?   

 
 
b)  Izkrivljanja konkurence in trgovine 
 

Nadaljnji korak testa izravnave se nanaša na negativne učinke državne pomoči, zlasti na 
konkurenco in trgovino. Med tehtanjem izravnave je treba preveriti, ali so ta izkrivljanja 
omejena, tako da ostaja splošna ocena stanja pozitivna.  
 
Katera so po vašem mnenju najizrazitejša izkrivljanja konkurence in trgovine, ki jih 
ukrepi pomoči za reševanje in prestrukturiranje prinesejo s sabo? 

 
Do katere mere in po katerih kanalih (npr. izguba strank, tržni deleži, možnosti za 
zaposlovanje ali izgubljene možnosti za širitev) lahko po vašem mnenju pomoč za 
reševanje in prestrukturiranje škoduje podjetjem, ko je dodeljena konkurentu v vaši ali 
drugi državi članici? Lahko navedete (nedavne) primere? 
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c)  Primernost – obstoj nacionalne zakonodaje v zvezi s stečajem/plačilno nesposobnostjo  
 

Zakonodaja in postopki v zvezi s stečaji/plačilno nesposobnostjo lahko vplivajo na 
prestrukturiranje, saj vplivajo na možnosti, ki so na voljo podjetjem v težavah. Ali lahko 
(na kratko!) orišete glavne značilnosti zakonodaje in postopkov v zvezi s 
stečejam/plačilno nesposobnostjo? Ali je lahko zakonodaja v zvezi s stečajem/plačilno 
nesposobnostjo alternativa ukrepom pomoči za reševanje in prestrukturiranje? Kateri so, 
če obstajajo, glavni elementi vaše zakonodaje v zvezi s stečajem/plačilno nesposobnostjo, 
ki škodujejo nemotenemu delovanju (pomembnih delov) zadevnih produktivnih sredstev?  
 
Ali so pred dodelitvijo pomoči za prestrukturiranje vaši organi izvedli hipotetično 
primerjavo med posredovanjem s pomočjo in alternativnim scenarijem brez pomoči (ki bi 
lahko povzročil nadaljevanje gospodarske dejavnosti ali njenega dela po postopkih v zvezi 
s stečajem/plačilno nesposobnostjo)? Če je odgovor pritrdilen, kateri so bili rezultati tega 
tehtanja? 

 
Ali so v primeru plačilne nesposobnosti podjetja v vaši državi upravičena do drugih oblik 
podpore, npr. do plačil v skladu z Direktivo Sveta 80/987/EGS2 o približevanju 
zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega 
delodajalca? 

 
Ali menite, da bi bila močnejša povezava med postopki za stečaj/plačilno nesposobnost in 
pomočjo za reševanje in prestrukturiranje koristna, npr. z dovoljevanjem pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje samo v sklopu uradnih stečajnih postopkov? 

 
 
B. Posebne določbe obstoječih smernic 
 
1.  Opredelitev podjetja v težavah 
 

Pravo Skupnosti ne opredeljuje pojma „podjetja v težavah“.  Vendar točke 9 do 12 
sedanjih smernic zagotavljajo nekatera merila.   
 Prosimo, opišite svojo izkušnjo pri uporabi teh meril. 
 Ali menite, da so ta merila preveč ohlapna/prestroga, tudi ob upoštevanju dejstva, da 

podjetja v težavah niso upravičena na podlagi drugih instrumentov, kot so pomoč de 
minimis, okvir R&R&I ali smernice o rizičnem kapitalu? 

 Ali imate predloge za spremembo teh meril, da bi postala bolj uporabna/objektivna? 
 
 
2.  Skupina podjetij 
 

Točka 13 sedanjih smernic določa posebna pravila za podjetja, ki pripadajo večji poslovni 
skupini ali jih je taka skupina prevzela.  
 Ali uporaba tega pravila povzroča oziroma je povzročila posebne težave, tudi glede na 

posebne določbe nacionalne zakonodaje o tem, kaj sestavlja skupino podjetij in kako 
se lahko med stečajnimi postopki različni deli skupine sklicujejo drug na drugega? 

                                                 
2  Direktiva Sveta z dne 20. oktobra 1980 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 
delodajalca; UL L 283, 20.10.1980, str. 23, spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu 
delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca; UL L 270, 8.10.2002, str. 10.  
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 Ali je določba, da podjetje, ki jo je prevzela širša poslovna skupina, običajno ni 
upravičeno do pomoči za prestrukturiranje, povzročila posebne težave v okviru 
privatizacije družb v državni lasti? 

 
 
3.  Pomoč za reševanje 
 

Da bi določil znesek, potreben, da se ohrani poslovanje podjetja v težavah, se točka 25(d) 
sklicuje na formulo iz priloge k sedanjim smernicam. Ali uporaba te formule povzroča 
oziroma je povzročila katere koli težave? Ali bi predlagali katero koli spremembo? 
 
Točka 26 sedanjih smernic določa, da je, ko je država članica predložila načrt za 
prestrukturiranje v šestih mesecih od datuma dovoljenja, rok za vračanje posojila ali za 
izplačilo jamstva podaljšano, dokler Komisija ne sprejme odločitve glede načrta. Ali so 
nastale oziroma lahko nastanejo situacije, v katerih bi podjetje potrebovalo več denarne 
podpore, da bi lahko ostalo na površju, dokler Komisija ne sprejme načrta? 

 
 
4.  Ponovna vzpostavitev sposobnosti preživetja 

 
V skladu s točko 35 sedanjih smernic mora načrt za prestrukturiranje ponovno vzpostaviti 
dolgoročno sposobnost preživetja podjetja. Smernice ne določajo natančnih finančnih 
razmerij za to, kar razumemo kot dolgoročno sposobnost preživetja.  
 Ali je treba po vašem mnenju v smernice uvesti natančne kazalnike?  
 Če je odgovor pritrdilen, katere vrste kazalnikov bi bilo mogoče uporabiti (npr. donos 

kapitala, dobiček iz poslovanja v primerjavi z zdravimi družbami, ki poslujejo v istem 
sektorju)? 

 
 
5.  Izravnalni ukrepi 

 
Točka 38 sedanjih smernic določa, da je treba za kar največje zmanjšanje negativnih 
učinkov na pogoje trgovanja sprejeti izravnalne ukrepe. 
 Katere vrste izkrivljanja naj bi po vašem mnenju reševali/preprečevali izravnalni 

ukrepi?  
 Katere vrste izravnalnih ukrepov (npr. odprodaja sredstev, omejitev produkcijske 

sposobnosti, zmanjšanje ovir pri vstopu) so po vašem mnenju najprimernejše za 
odpravo pomislekov v zvezi s konkurenco?  Kako bi bilo treba te ukrepe uporabiti za 
srednje velika podjetja? Kako bi jih bilo treba uporabiti za enoproizvodna podjetja (tj. 
tista podjetja, od katerih ni mogoče ločiti podružnice, da bi bila odprodana)?  

 Točka 40 sedanjih smernic določa, da morajo biti izravnalni ukrepi sorazmerni z 
velikostjo in relativnim pomenom podjetja na njegovem(-ih) trgu(-ih) in da morajo biti 
izvedeni zlasti na trgu(-ih), na katerem(-ih) bo podjetje imelo pomemben položaj po 
prestrukturiranju.  Ali uporaba tega pravila povzroča oziroma je povzročila težave, 
zlasti v zvezi z opredelitvijo upoštevnega(-ih) trga(-ov)? 

 Ali so na podlagi vaših izkušenj izravnalni ukrepi kdaj škodili (srednjeročni in 
dolgoročni) sposobnosti preživetja zadevnega podjetja prejemnika pomoči? Do katere 
mere so izravnalni ukrepi (pozitivno ali negativno) vplivali na stopnjo konkurence na 
zadevnih trgih? Ali je to na primer vplivalo na potrošnike?   
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 Katere vrste problemov so se pojavile pri predlaganju/izvajanju izravnalnih ukrepov? 
Ali so bili v posameznih primerih izravnalni ukrepi primerni za reševanje težav v 
zvezi s konkurenco?  Ali so bile pripravljene katere koli ocene razmer na trgu po 
izvedbi izravnalnih ukrepov? 

 
 

6.  Lastni prispevek 
 
Pričakuje se, da bodo upravičenci do pomoči z lastnimi sredstvi pomembno prispevali k 
načrtu prestrukturiranja. Točka 44 količinsko opredeljuje stopnjo lastnega prispevka v 
skladu z velikostjo upravičencev. 
 Ali so po vašem mnenju zgornje meje iz točke 44 primerne? 
 Ali so se pri izračunu lastnega prispevka v individualnih primerih pojavile težave? 

 
 

7.  Načrti za prestrukturiranje za MSP 
 

V skladu s točko 59 sedanjih smernic ni potrebno, da Komisija podpre načrte za 
prestrukturiranje, ki se nanašajo na MSP. Vendar mora načrt sprejeti država članica in o 
njem obvestiti Komisijo.  
 Katere so vaše izkušnje s temi določbami? Na katere vrste težav ste še posebej 

naleteli, ko ste ocenjevali načrte za prestrukturiranje, ki se nanašajo na MSP?  
 Kako ste izvedli to oceno in katera je njena interna organizacija, tj. kateri je organ, ki 

jo odobri? 
 Ali ste izvedli katero koli naknadno oceno pomoči za prestrukturiranje, dodeljeno 

MSP? 
 
 

8.  Oblika pomoči za reševanje/pomoči za prestrukturiranje 
 
Točka 25(a) sedanjih smernic določa, da mora pomoč za reševanje na splošno zajemati 
denarno podporo v obliko posojilnih jamstev ali posojil. Pri pomoči za prestrukturiranje 
ne obstaja takšna omejitev v zvezi z njeno obliko?  
 Menite, da je pomoč za prestrukturiranje primerno omejiti na določene oblike pomoči?  
 Če je odgovor pritrdilen, katere oblike pomoči bi se lahko izbrale kot pomoč za 

prestrukturiranje? 
 
 

9. Spremljanje in letna poročila 
 
Točke 49 do 51 in 86 sedanjih smernic zajemajo posebne določbe glede letnega 
poročanja. Te zlasti določajo (a) redno pripravo natančnih poročil za posamezne primere, 
dokler se ne lahko šteje, da so bili cilji načrta za prestrukturiranje doseženi (s 
poenostavljenimi pravili za MSP) in (b) posebne elemente v zvezi s poročanjem o shemah 
za prestrukturiranje.  
 Katere so vaše izkušnje s spoštovanjem teh določb? 
 Ali po vašem mnenju obstajajo alternativni (vsaj enako učinkoviti) ukrepi za 

zagotavljanje spoštovanja odločb Komisije o pomoči za prestrukturiranje? 
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C. Razno 
 
Imate še kake druge pripombe o uporabi smernic o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje ali predloge za njihovo spremembo v zvezi s temami, ki niso zajete v 
prejšnjih vprašanjih? 


