
P7_TA(2013)0289 

Uporaba člena 93 Pogodbe ES * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2013 o predlogu uredbe 

Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za 

uporabo člena 93 Pogodbe ES (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE)) 

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2012)0725), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2013 o posodobitvi državne pomoči1, 

– ob upoštevanju člena 109 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 

Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0004/2013), 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0180/2013), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Sprememba  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(1) V okviru temeljite posodobitve 

predpisov o državni pomoči bi bilo treba 

po vsej Uniji učinkovito in enotno 

uporabljati člen 107 Pogodbe, s čimer bi se 

prispevalo tako k izvajanju strategije 

(1) V okviru temeljite posodobitve 

predpisov o državni pomoči bi bilo treba 

po vsej Uniji učinkovito in enotno 

uporabljati člen 107 Pogodbe, s čimer bi se 

prispevalo tako k izvajanju strategije 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0026. 



Evropa 2020 za rast kot tudi h konsolidaciji 

proračuna. Z Uredbo 

Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 

22. marca 1999 je bila kodificirana in 

okrepljena nekdanja praksa Komisije za 

povečanje pravne varnosti in za podporo 

razvoju politike državne pomoči v 

preglednem okolju. Vendar pa bi bilo treba 

glede na izkušnje, pridobljene z uporabo 

navedene uredbe in nedavnim razvojem 

dogodkov, kot so širitve ter gospodarska in 

finančna kriza, nekatere vidike uredbe 

spremeniti za namene večje učinkovitosti 

Komisije. 

Evropa 2020 za rast kot tudi h konsolidaciji 

proračuna. Z Uredbo 

Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 

22. marca 1999 je bila kodificirana in 

okrepljena nekdanja praksa Komisije za 

povečanje pravne varnosti in za podporo 

razvoju politike državne pomoči v 

preglednem okolju. Vendar pa bi bilo treba 

glede na izkušnje, pridobljene z uporabo 

navedene uredbe in nedavnim razvojem 

dogodkov, kot so širitve ter gospodarska in 

finančna kriza, nekatere vidike uredbe 

spremeniti, s čimer bi Komisiji omogočili, 

da na racionaliziran in učinkovit način 

nadzoruje državno pomoč in njeno 

izvrševanje. 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (1a) Komisija bi se morala osredotočiti na 

primere državne pomoči, ki bi lahko 

izkrivljali konkurenco na notranjem trgu. 

Ta cilj je skladen s sporočilom Komisije z 

dne 8. maja 2012 o posodobitvi področja 

državnih pomoči EU, Evropski parlament 

pa ga je potrdil v resoluciji z dne 

17. januarja 2013 o posodobitvi državne 

pomoči. To pomeni, da bi se morala 

Komisija vzdržati sodelovanja pri ukrepih, 

ki se nanašajo na manjša podjetja in 

imajo povsem lokalne učinke, zlasti če je 

glavni cilj navedenih ukrepov 

uresničevanje socialnih ciljev, ki ne 

izkrivljajo notranjega trga. Komisiji bi 

bilo treba zato omogočiti, da lahko zavrne 

preučevanje takih primerov in zlasti 

pritožb, ki so ji predloženi, tudi če se 

vztrajni pritožniki odzovejo na vsak poziv 

k predložitvi pripomb. Komisija bi 

vendarle morala preučiti primere, ki ji jih 

predložijo večkratni pritožniki, in biti zelo 

previdna, da iz nadzora državne pomoči 

ne bi izvzela preveč dejavnosti. 



 

Sprememba  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (1b) Trenutno obstajajo v državah 

članicah različna tolmačenja glede 

opredelitve storitev, pri katerih ni 

dejanskega gospodarskega interesa in pri 

katerih je ugotovljeno pomanjkanje 

ponudbe ali povpraševanja, ki ju narekuje 

trg. Za take storitve se ne bi smela 

uporabljati pravila o državni pomoči. 

Nejasen položaj ustvarja težave zlasti za 

tretji sektor, kjer so nepridobitni 

ponudniki storitev nepotrebno prikrajšani 

za pomoč države, ki se boji morebitne 

pritožbe. Komisija bi morala v okviru 

posodobitve pravil o državni pomoči 

pozvati države članice, naj s „preskusom 

trga” ocenijo, ali za konkretne storitve na 

trgu obstaja dejansko povpraševanje ali 

ponudba, in jim pri tem pomagati. 

Komisija bi morala ta vidik upoštevati tudi 

pri ocenjevanju utemeljenosti posamezne 

pritožbe. 

 

Sprememba  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (1c) Pravna podlaga za to uredbo, 

člen 109 PDEU, določa le posvetovanje z 

Evropskim parlamentom in ne 

soodločanja, ki se od začetka veljavnosti 

Lizbonske pogodbe uporablja na drugih 

področjih povezovanja trgov in 

gospodarske ureditve. Ta demokratični 

deficit je nedopusten v zvezi s predlogi, ki 

se nanašajo na sredstva, s katerimi 

Komisija nadzira odločitve in ukrepe 

nacionalnih in lokalnih voljenih organov, 



zlasti v zvezi z gospodarskimi storitvami 

splošnega pomena, ki so povezane s 

temeljnimi pravicami. Ta deficit bi bilo 

treba odpraviti pri morebitni prihodnji 

spremembi Pogodbe. Sporočilo Komisije z 

dne 28. novembra 2012 z naslovom 

"Načrt za poglobljeno in pravo 

ekonomsko in monetarno unijo" 

predvideva predloge za spremembo 

Pogodbe do leta 2014. Takšen predlog bi 

moral vključevati poseben predlog o 

spremembi člena 109 PDEU, da bi uredbe 

iz navedenega člena sprejeli v skladu z 

redni zakonodajnim postopkom. 

 

Sprememba  5 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(3) Za namene ocene združljivosti ukrepa 

pomoči po začetku formalnega postopka 

preiskave, zlasti v zvezi z novimi ali 

tehnično zapletenimi ukrepi, ki so predmet 

podrobne ocene, bi morala biti Komisija 

pooblaščena, da z enostavnim zahtevkom 

ali sklepom od katerega koli podjetja, 

združenja podjetij ali države članice ob 

upoštevanju načela sorazmernosti zahteva 

predložitev vseh podatkov, ki so potrebni 

za dokončno oblikovanje ocene, če 

podatki, ki so ji na razpolago, ne 

zadostujejo, zlasti za mala in srednja 

podjetja. 

(3) Za namene ocene združljivosti ukrepa 

pomoči po začetku formalnega postopka 

preiskave, zlasti v zvezi z novimi ali 

tehnično zapletenimi ukrepi, ki so predmet 

podrobne ocene, bi morala biti Komisija 

pooblaščena, da z enostavnim zahtevkom 

ali sklepom od katerega koli podjetja, 

združenja podjetij ali države članice ob 

upoštevanju načela sorazmernosti zahteva 

predložitev vseh podatkov, ki so potrebni 

za dokončno oblikovanje ocene, če 

podatki, ki so ji na razpolago, ne 

zadostujejo, zlasti za mala in srednja 

podjetja. Ta pooblastila že ima pri 

izvrševanju protimonopolne zakonodaje, 

zato dejstvo, da jih nima pri izvrševanju 

zakonodaje o državni pomoči, glede na to, 

da lahko državna pomoč enako izkrivlja 

notranji trg kot kršitve členov 101 ali 102 

Pogodbe, pomeni anomalijo. 

 

Sprememba  6 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3a) Evropski parlament je že v resoluciji 

z dne 17. januarja 2013 o posodobitvi 

državne pomoči izrazil podporo v zvezi z 

zbiranjem informacij s strani Komisije 

neposredno od udeležencev na trgu, če ne 

zadostujejo informacije, ki jih ima na 

voljo. 

 

Sprememba  7 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3b) Da bi bila nova pooblastila Komisije 

za izvedbo preiskave uravnotežena, bi 

morala biti Komisija odgovorna 

Evropskemu parlamentu. Komisija bi 

morala Evropski parlament redno 

obveščati o poteku preiskovalnih 

postopkov. 

 

Sprememba  8 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(4) Komisija bi morala biti po potrebi 

pooblaščena za izvrševanje skladnosti z 

zahtevami po podatkih, ki so bile 

naslovljene na katero koli podjetje ali 

združenje podjetij, z uporabo sorazmernih 

glob in periodičnih denarnih kazni. Pravice 

strank, od katerih se zahteva, da predložijo 

podatke, bi morale biti zaščitene, tako da bi 

se jim ponudila priložnost, da pred 

sprejetjem kakršnega koli sklepa o 

naložitvi glob ali periodičnih denarnih 

kazni izrazijo svoja stališča. Sodišče 

Evropske unije bi moralo imeti neomejeno 

pristojnost, kar zadeva globe ali periodične 

denarne kazni v skladu s členom 261 

(4) Komisija bi morala biti po potrebi 

pooblaščena za izvrševanje skladnosti z 

zahtevami po podatkih, ki so bile 

naslovljene na katero koli podjetje ali 

združenje podjetij, z uporabo sorazmernih 

glob in periodičnih denarnih kazni. 

Komisija bi morala pri določanju višine 

takih kazni razlikovati med akterji glede 

na njihovo vlogo v primeru in povezavo z 

njim. Nižje kazni bi morale veljati za 

osebe, ki jih Komisija vključi v primer z 

zahtevo po podatkih, saj navedene tretje 

osebe niso povezane s preiskavo enako kot 

domnevni upravičenec in oseba, ki vloži 

pritožbo. Poleg tega bi morala Komisija 

upoštevati posebne okoliščine posameznih 



Pogodbe. primerov, stroške izpolnjevanja 

obveznosti, ki jih imajo posamezni 

prejemniki, in načelo sorazmernosti, zlasti 

v zvezi z malimi in srednjimi podjetji. 
Pravice strank, od katerih se zahteva, da 

predložijo podatke, bi morale biti 

zaščitene, tako da bi se jim ponudila 

priložnost, da pred sprejetjem kakršnega 

koli sklepa o naložitvi glob ali periodičnih 

denarnih kazni izrazijo svoja stališča. 

Sodišče Evropske unije bi moralo imeti 

neomejeno pristojnost, kar zadeva globe ali 

periodične denarne kazni v skladu s 

členom 261 Pogodbe. 

 

Sprememba  9 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(9) Komisija lahko na lastno pobudo preuči 

podatke o nezakoniti pomoči iz katerega 

koli vira, da se zagotovi skladnost s členom 

108 Pogodbe, ter zlasti z obveznostjo 

priglasitve in klavzulo o mirovanju iz člena 

108(2) Pogodbe, in da se oceni njihova 

združljivost z notranjim trgom. V tem 

okviru so pritožbe bistveni vir podatkov za 

odkrivanje kršitev predpisov Unije o 

državni pomoči. 

(9) Komisija lahko na lastno pobudo preuči 

podatke o nezakoniti pomoči iz katerega 

koli vira, da se zagotovi skladnost s členom 

108 Pogodbe, ter zlasti z obveznostjo 

priglasitve in klavzulo o mirovanju iz člena 

108(2) Pogodbe, in da se oceni njihova 

združljivost z notranjim trgom. V tem 

okviru so pritožbe bistveni vir podatkov za 

odkrivanje kršitev predpisov Unije o 

državni pomoči. Zato se za vložitev pritožb 

ne sme določiti preveč omejitev ali 

omejitev, ki bi bile preveč uradne. 

Državljani bi morali imeti zlasti pravico 

do vložitve pritožb v okviru lahko 

dostopnega in uporabniku prijaznega 

postopka. 

 

Sprememba  10 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (9a) Države članice bi bilo treba 

spodbujati k priglasitvi ukrepov državne 



pomoči in jih ne bi smeli neupravičeno 

kaznovati v primeru, če Komisija predolgo 

obravnava priglašeno državno pomoč. Če 

država članica v roku šestih mesecev od 

priglasitve ne prejme sklepa Komisije, bi 

bilo treba v vseh nadaljnjih sklepih o 

izterjavi, ki se nanašajo na navedeno 

pomoč, dokazati, da je bila priglasitev 

nepopolna in da se država članica ni 

ustrezno odzvala na zahteve za pridobitev 

podatkov. 

 

Sprememba  11 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(11) Od pritožnikov bi se moralo zahtevati, 

da dokažejo, da so zainteresirane stranke v 

smislu člena 108(2) PDEU in člena 1(h) 

Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Od njih bi 

se moralo zahtevati tudi, da predložijo 

določeno količino podatkov v obliki, za 

katero bi morala biti Komisija 

pooblaščena, da jo opredeli v izvedbeni 

določbi. 

(11) Od pritožnikov bi se moralo zahtevati, 

da dokažejo, da so zainteresirane stranke v 

smislu člena 108(2) PDEU in člena 1(h) 

Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija 

ne bi smela preozko razlagati izraza 

„zainteresirane stranke“. Od vseh 

vlagateljev pritožb bi bilo treba zahtevati, 

da predložijo minimalno količino 

podatkov v lahko dostopni in uporabniku 

prijazni obliki, za katero bi morala biti 

Komisija pooblaščena, da jo opredeli v 

izvedbeni določbi. Kadar vlagatelji pritožb 

ne predložijo pripomb ali podatkov o 

obstoju nezakonite pomoči ali o zlorabi 

pomoči, ki lahko povzroči izkrivljanje 

konkurence na notranjem trgu, bi morala 

imeti Komisija možnost, da to razume kot 

umik pritožbe. 

 

Sprememba  12 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (11a) Komisija bi morala obravnavati 

pritožbo tretje stranke, kadar obstajajo 

ustrezni dokazi o izkrivljanju konkurence 



na notranjem trgu. 

 

Sprememba  13 

Predlog uredbe  

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(13) Da se zagotovi, da Komisija na 

celotnem notranjem trgu obravnava 

podobna vprašanja na dosleden način, je 

primerno, da se dopolnijo obstoječa 

pooblastila Komisije z uvedbo specifične 

pravne podlage za začetek preiskav glede 

na gospodarske sektorje ali nekatere 

instrumente pomoči v več državah 

članicah. Zaradi razlogov sorazmernosti bi 

morale sektorske preiskave temeljiti na 

predhodni analizi javno dostopnih 

podatkov, ki kažejo na obstoj vprašanj 

glede državne pomoči v določenem 

sektorju ali v zvezi z uporabo določenega 

instrumenta pomoči v več državah 

članicah, na primer, da obstoječi ukrepi 

pomoči glede na določeni sektor ali 

določeni instrument pomoči v več državah 

članicah niso ali niso več združljivi z 

notranjim trgom. Take preiskave bi 

Komisiji omogočile, da se na učinkovit in 

pregleden način sooča z vprašanji 

horizontalne državne pomoči. 

(13) Da se zagotovi, da Komisija na 

celotnem notranjem trgu obravnava 

podobna vprašanja na dosleden način, je 

primerno, da se dopolnijo obstoječa 

pooblastila Komisije z uvedbo specifične 

pravne podlage za začetek preiskav glede 

na gospodarske sektorje ali nekatere 

instrumente pomoči v več državah 

članicah. Zaradi razlogov sorazmernosti bi 

morale sektorske preiskave temeljiti na 

predhodni analizi javno dostopnih 

podatkov, ki kažejo na obstoj vprašanj 

glede državne pomoči v določenem 

sektorju ali v zvezi z uporabo določenega 

instrumenta pomoči v več državah 

članicah, na primer, da obstoječi ukrepi 

pomoči glede na določeni sektor ali 

določeni instrument pomoči v več državah 

članicah niso ali niso več združljivi z 

notranjim trgom. Glede na to, da so lahko 

tudi poslanci Evropskega parlamenta 

zaradi neposredne povezave s svojimi 

volilnimi enotami opozorjeni na možna 

odstopanja praks na področju državne 

pomoči v posameznih sektorjih, bi bilo 

treba tudi Evropski parlament pooblastiti, 

da lahko od Komisije zahteva, naj v tem 

sektorju opravi ustrezne preiskave. V teh 

primerih Komisija obvešča Evropski 

parlament tako, da mu predloži vmesna 

poročila o poteku teh preiskav. Take 

preiskave bi Komisiji omogočile, da se na 

učinkovit in pregleden način sooča z 

vprašanji horizontalne državne pomoči. 

 

Sprememba  14 

Predlog uredbe Sveta 

Uvodna izjava 14 



 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(14) Doslednost pri uporabi predpisov o 

državni pomoči zahteva vzpostavitev oblik 

sodelovanja med sodišči držav članic in 

Komisijo. Tako sodelovanje je relevantno 

za vsa sodišča držav članic, ki uporabljajo 

člen 107(1) in člen 108 Pogodbe v 

kakršnem koli okviru. Zlasti nacionalna 

sodišča bi morala imeti možnost, da 

Komisijo zaprosijo za podatke ali njeno 

mnenje v zadevah, ki se tičejo uporabe 

zakonodaje o državni pomoči. Komisija bi 

morala imeti tudi možnost, da predloži 

pisne ali ustne pripombe sodiščem, ki 

uporabljajo člen 107(1) ali člen 108 

Pogodbe. Te pripombe bi bilo treba 

predložiti v okviru nacionalnih 

postopkovnih pravil in praks, vključno s 

tistimi, ki varujejo pravice strank. 

(14) Doslednost pri uporabi predpisov o 

državni pomoči zahteva vzpostavitev oblik 

sodelovanja med sodišči držav članic in 

Komisijo. Tako sodelovanje je relevantno 

za vsa sodišča držav članic, ki uporabljajo 

člen 107(1) in člen 108 Pogodbe v 

kakršnem koli okviru. Zlasti nacionalna 

sodišča bi morala imeti možnost, da 

Komisijo zaprosijo za podatke ali njeno 

mnenje v zadevah, ki se tičejo uporabe 

zakonodaje o državni pomoči. Komisija bi 

morala imeti tudi možnost, da predloži 

pisne ali ustne pripombe sodiščem, ki 

uporabljajo člen 107(1) ali člen 108 

Pogodbe. Te nezavezujoče pripombe bi 

bilo treba predložiti v okviru nacionalnih 

postopkovnih pravil in praks, vključno s 

tistimi, ki varujejo pravice strank. 

 

Sprememba  15 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 6 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Po začetku formalnega postopka 

preiskave, predvidenega v členu 6, lahko 

Komisija, če meni, da je to relevantno, 

zahteva od podjetja, združenja podjetij ali 

druge države članice, da predloži vse 

podatke, ki so potrebni za dokončno 

oblikovanje ocene zadevnega ukrepa, če 

podatki, ki so ji na razpolago, ne 

zadostujejo. 

1. Po začetku formalnega postopka 

preiskave, predvidenega v členu 6, lahko 

Komisija, če meni, da je to relevantno in 

sorazmerno, zahteva od podjetja, 

združenja podjetij ali druge države članice, 

da predloži vse podatke, ki so potrebni za 

dokončno oblikovanje ocene zadevnega 

ukrepa, če podatki, ki so ji na razpolago, ne 

zadostujejo. 

 

Sprememba  16 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 6 a – odstavek 5 

 



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

5. Komisija obvesti zadevno državo 

članico o vsebini zahtevkov za podatke, 

poslanih v skladu z odstavki 1 do 4. 

5. Ob pošiljanju zahtevkov Komisija 

zadevni državi članici sočasno zagotovi 

izvod zahtevkov za podatke, poslanih v 

skladu z odstavki 1 do 4. 

 Komisija zadevni državi članici v enem 

mesecu po prejemu tudi zagotovi izvode 

vseh dokumentov, ki jih prejme na podlagi 

zahtevka za podatke, če to ne vključuje 

zaupnih podatkov, ki jih ni mogoče 

združiti ali drugače prilagoditi, da bi 

zaščitili identiteto obveščevalca. Komisija 

omogoči zadevni državi članici, da v enem 

mesecu po prejemu predloži pripombe na 

navedene dokumente. 

 

Sprememba  17 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 6b – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(a) v odgovoru na zahtevek v skladu s 

členom 6a(3) predložijo napačne ali 

zavajajoče podatke; 

(a) v odgovoru na zahtevek v skladu s 

členom 6a(3) predložijo napačne, 

nepopolne ali zavajajoče podatke ali 

namerno ne navedejo relevantnih 

podatkov; 

 

Sprememba  18 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 6 b – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(b) predložijo napačne, nepopolne ali 

zavajajoče podatke v odgovor na sklep, 

sprejet v skladu s členom 6a(4), ali ne 

predložijo podatkov v določenem 

časovnem roku. 

(b) predložijo napačne, nepopolne ali 

zavajajoče podatke ali namerno ne 

navedejo relevantnih podatkov v odgovor 

na sklep, sprejet v skladu s členom 6a(4), 

ali ne predložijo podatkov v določenem 

časovnem roku. 



 

Sprememba  19 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 6 b – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Pri določanju zneska globe ali 

periodične denarne kazni se upoštevajo 

narava, teža in trajanje kršitve. 

3. Pri določanju zneska globe ali 

periodične denarne kazni se upoštevajo: 

 (a) narava, teža in trajanje kršitve;  

 (b) ali je mogoče podjetje ali združenje 

podjetij šteti za zainteresirano stranko ali 

tretjo osebo v preiskavi; 

 (c) načelo sorazmernosti, zlasti pri malih 

in srednjih podjetjih. 

 

Sprememba  20 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 4 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Komisija brez odlašanja preuči vse 

pritožbe, ki jih v skladu s členom 20(2) 

vložijo zainteresirane stranke. 

Komisija brez odlašanja preuči vse 

pritožbe, ki jih v skladu s členom 20(2) 

vložijo zainteresirane stranke. Komisija 

preuči možnost obravnave pritožbe, ki jo 

vloži tretja stranka, kadar je na voljo 

dovolj dokazov o izkrivljanju konkurence 

na notranjem trgu zaradi domnevne 

nezakonite pomoči ali domnevne zlorabe 

pomoči. 

 

Sprememba  21 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (4a) V členu 14 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „1a. Kadar država članica predhodno 

priglasi nezakonito pomoč Komisiji in jo 

začne izvrševati več kot šest mesecev po 

navedeni priglasitvi, ne da bi Komisija v 

navedenem obdobju sprejela sklep na 

podlagi člena 4, Komisija v morebitnem 

sklepu na podlagi odstavka 1 tega člena 

dokaže, da je bila priglasitev nepopolna in 

da država članica v predpisanem roku ni 

predložila vseh potrebnih podatkov, ki jih 

je zahtevala Komisija.“ 

 

Sprememba  22 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 9 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Vsaka zainteresirana stranka lahko z 

vložitvijo pritožbe Komisijo obvesti o 

domnevni nezakoniti pomoči in o 

domnevni zlorabi pomoči. V ta namen 

zainteresirana stranka ustrezno izpolni 

obrazec, za katerega bi morala biti 

Komisija pooblaščena, da ga opredeli v 

izvedbeni določbi, ter predloži vse obvezne 

podatke, ki se z njim zahtevajo. 

2. Vsaka zainteresirana stranka lahko z 

vložitvijo pritožbe Komisijo obvesti o 

domnevni nezakoniti pomoči in o 

domnevni zlorabi pomoči. V ta namen 

zainteresirana stranka ustrezno izpolni 

obrazec, za katerega bi morala biti 

Komisija pooblaščena, da ga opredeli v 

izvedbeni določbi, ter predloži vse obvezne 

podatke, ki se z njim zahtevajo. Komisija 

preuči možnost preiskave, kadar ji tretja 

stranka predloži dovolj dokazov o 

domnevni nezakoniti pomoči ali domnevni 

zlorabi pomoči. 

 

Sprememba  23 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 9 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Če Komisija meni, da dejstva in pravna 

vprašanja, ki jih je predložila zainteresirana 

stranka, ne navajajo zadostnih razlogov za 

ugotovitev obstoja nezakonite pomoči ali 

zlorabe pomoči na podlagi prvega 

pregleda, o tem obvesti zainteresirano 

stranko, in jo pozove, da predloži pripombe 

v predpisanem roku, ki navadno ni daljši 

od enega meseca. Če zainteresirana stranka 

v predpisanem roku ne poda svojih stališč, 

se šteje, da je pritožba umaknjena. 

Ne glede na člen 13, če Komisija po prvem 

pregledu meni, da dejstva in pravna 

vprašanja, ki jih je predložila zainteresirana 

stranka, ne navajajo zadostnih razlogov za 

ugotovitev obstoja nezakonite pomoči ali 

zlorabe pomoči, ki bi lahko izkrivljala 

konkurenco na notranjem trgu, o tem 

obvesti zainteresirano stranko, in jo 

pozove, da predloži pripombe. Pripombe 

se predložijo v predpisanem roku, ki 

navadno ni daljši od enega meseca, razen 

če je to utemeljeno s sorazmernostjo in 

obsegom ali kompleksnostjo podatkov, 

potrebnih za zagovarjanje stališča. Če 

zainteresirana stranka v predpisanem roku 

ne poda svojih stališč ali ne predloži 

dodatnih podatkov o nezakoniti pomoči ali 

zlorabi pomoči, ki bi lahko izkrivljala 

konkurenco na notranjem trgu, se šteje, 

da je pritožba umaknjena. 

 

Sprememba  24 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 10 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 20 a - odstavek 1 - pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Kadar razpoložljivi podatki kažejo, da 

lahko ukrepi državne pomoči v 

posameznem sektorju ali v zvezi s 

posameznim instrumentom pomoči omejijo 

ali izkrivljajo konkurenco na notranjem 

trgu v več državah članicah ali da obstoječi 

ukrepi pomoči v posameznem sektorju ali 

v zvezi s posameznim instrumentom 

pomoči v več državah članicah niso ali niso 

več združljivi z notranjim trgom, lahko 

Komisija izvede preiskavo glede na 

gospodarski sektor ali uporabo zadevnega 

instrumenta pomoči v različnih državah 

članicah. Med trajanjem navedene 

preiskave lahko Komisija od držav članic 

ali podjetij ali združenj zadevnih podjetij 

zahteva, da ji predložijo podatke, ki so 

1. Kadar podatki, s katerimi razpolaga 

Komisija, kažejo, da lahko ukrepi državne 

pomoči v posameznem sektorju ali v zvezi 

s posameznim instrumentom pomoči 

omejijo ali izkrivljajo konkurenco na 

notranjem trgu v več državah članicah ali 

da obstoječi ukrepi pomoči v posameznem 

sektorju ali v zvezi s posameznim 

instrumentom pomoči v več državah 

članicah niso ali niso več združljivi z 

notranjim trgom, ali na podlagi zahteve 

Evropskega parlamenta, ki temelji na 

podobnih informacijah, lahko Komisija 

izvede preiskavo posameznega 

gospodarskega sektorja ali uporabe 

zadevnega instrumenta pomoči v različnih 

državah članicah. Med trajanjem navedene 



potrebni za uporabo člena 107 in člena 108 

Pogodbe, ob primernem upoštevanju 

načela sorazmernosti. 

preiskave lahko Komisija od držav članic 

ali podjetij ali združenj zadevnih podjetij 

zahteva, da ji predložijo podatke, ki so 

potrebni za uporabo člena 107 in člena 108 

Pogodbe, ob primernem upoštevanju 

načela sorazmernosti. 

 

Sprememba  25 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 10 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 20 a – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Komisija lahko objavi poročilo o rezultatih 

svoje preiskave glede na posamezne 

gospodarske sektorje ali posamezne 

instrumente pomoči v različnih državah 

članicah ter države članice in vsa podjetja 

ali združenja zadevnih podjetij pozove k 

predložitvi pripomb. 

Komisija na svoji spletni strani objavi 

poročilo o rezultatih svoje preiskave 

posameznih gospodarskih sektorjev ali 

posameznih instrumentov pomoči v 

različnih državah članicah ter države 

članice in vsa podjetja ali združenja 

zadevnih podjetij pozove k predložitvi 

pripomb. Kadar Evropski parlament 

zahteva preiskavo, mu Komisija pošlje 

vmesno poročilo. Komisija pri objavi 

svojih poročil upošteva predpise o 

poslovni skrivnosti v skladu s 

členom 339 Pogodbe. 

 

Sprememba  26 

Predlog uredbe  

Člen 1 – točka 11 

Uredba (ES) št. 659/1999 

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Kadar je to potrebno za skladno uporabo 

člena 107(1) in člena 108 Pogodbe, lahko 

Komisija sodiščem držav članic na lastno 

pobudo predloži pisne pripombe. Svoje 

pripombe lahko z dovoljenjem zadevnega 

sodišča poda tudi ustno. 

2. Kadar je to potrebno za skladno uporabo 

člena 107(1) in člena 108 Pogodbe, lahko 

Komisija sodiščem držav članic na lastno 

pobudo predloži pisne pripombe. Svoje 

pripombe lahko z dovoljenjem zadevnega 

sodišča poda tudi ustno. Pripombe, ki jih 

sodiščem držav članic predloži Komisija, 

niso zavezujoče. Komisija lahko v skladu s 

to določbo deluje le v javnem interesu 



Unije (kot amicus curiae) in ne v skladu z 

interesi ene od strank. 

 

 

 

 

 


