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* Stališča avtorja v tej zvezi so njegova osebna stališča in ne nujno tudi institucije, kjer je zaposlen.

PREGLED TEMATSKIH SKLOPOV
[ prva raven ]

UVODNA POJASNILA:
DP & SSGP/GJS

PRAKSA SEU
O NADOMESTILIH ZA SSGP/GJS

PRAKSA EK
O NADOMESTILIH ZA SSGP/GJS

ZAKLJUČEK:
TEMELJNI POUDARKI

UVODNA POJASNILA:
DP & SSGP/GJS

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [1]
[ funkcija državnih pomoči v (socialno) tržnem gospodarstvu ]

Državne pomoči:
* strup?
* zdravilo?
* odvisno od okoliščin?

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [2]
[ trg, tržni udeleženci in država ]

B2B ≠ B2G ≠ B2C

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [3]
[ umestitev pravil o državnih pomočeh in njihova funkcija ]

PRAVO KONKURENCE
[ v širšem smislu, tj. vzpostavljanje in varstvo tržne konkurence ]

PREPREČEVANJE
OMEJEVALNIH
RAVNANJ

PREPREČEVANJE
NELOJALNIH
RAVNANJ
PODJETIJ

-KARTEL IN DRUGE OBLIKE KOORDINACIJE
-ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA
-TRŽNA KONCENTRACIJA

OBLASTI

-DRŽAVNA POMOČ
-DRŽAVNA REGULACIJA
[ zlasti v infrastrukturnih sektorjih ]

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [4]
[ razmerje med pravom EU in pravom RS ]

Mednarodno
pravo

Viri

STO

Viri

EU

Ostali
VKMP

USTAVA
MEDNARODNE POGODBE (ratif. DZ), MOP, SNCN
ZAKONI
MEDNARODNE POGODBE (ratif. V)
Slovensko
pravo

PODZAKONSKI PREDPISI IN DRUGI SPLOŠNI AKTI

Opomba:
*gl. čl.: 3a, 8 in 153 URS ter temeljna načela prava Evropske unije, vključno z načelom primarnosti.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [5]
[ pomen prava EU za državne pomoči v RS ]
PRAVO EU

PRAVO RS

* določa:
~ izključno pristojnost EU glede določitve pravil o konkurenci,
potrebnih za delovanje notranjega trga;
~ koncept državne pomoči;
~ načelno nezdružljivost državnih pomoči z notranjim trgom in
izjeme od tega načela (in v tem kontekstu tudi koncept službeoz. storitve splošnega gospodarskega pomena);
~ načelno obveznost priglasitve EK in mirovanja (in izjeme) ter
pravne posledice kršitev.
* določa:
~ implementacijo oz. izvedbo pravil EU o državnih pomočeh, tj:
-notranjo razporeditev obveznosti javnih oblasti
(npr. njihovo obveznost, da priglasijo državno pomoč MF/SSDP),

-postopek izterjave nezakonito dodeljene državne pomoči oz.
državne pomoči, ki ni združljiva z notranjim trgom,
~ nadomestilo škode.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [6]
[ vloga nacionalnih sodišč ]
Vloga nacionalnih sodišč v zvezi s pravili (EU) o državnih pomočeh:
a) presoja zakonitosti in s tem povezanih zahtevkov
(tj. prepoved izplačila oz. vračilo, obresti, odškodnina, začasni ukrepi);

b) implementacija negativne odločbe EK
(tj. odločbe o vračilu državne pomoči, ki je nezdružljiva z notranjim trgom).
Opombe:
-Načeloma je izhodiščno vprašanje,
ali je opazovani javni ukrep/ravnanje sploh državna pomoč po čl. 107(1) PDEU?
-Pomoč institucij EU (mnenje EK in predhodno odločanje SEU).
-Razlika med (ne)zakonitostjo in (ne)združljivostjo z notranjim trgom.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [7]
[ koncept državne pomoči ]
ČLEN 107(1) PDEU
„Razen če PEU/PDEU ne določata drugače, je vsaka pomoč,
ki jo dodeli DČ, ali kakršnakoli vrsta pomoči iz državnih sredstev,
ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco
z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali posameznega blaga,
nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med DČ.“

DRŽAVNA POMOČ
* ravnanje oz. ukrep je državna pomoč v smislu čl. 107(1) PDEU,
če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji,
tj. da pomoč:
~ dodeli država ali je kakorkoli dodeljena iz javnih sredstev,
~ povzroči gospodarsko prednost ali korist za vsaj eno podjetje,
~ učinkuje selektivno,
~ (lahko) izkrivlja tržno konkurenco in
~ (lahko) prizadene trgovino med vsaj dvema DČ.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [9]
[ tipične pojavne oblike državne pomoči ]
POJAVNE OBLIKE
DP

V praksi se lahko, če so izpolnjeni pogoji iz čl. 107(1) PDEU,
državne pomoči (ne)hote dodelijo v različnih pojavnih oblikah,
na različne načine, na podlagi netržnih ali tržnih transakcij,
npr. kot:
~ subvencija ali dotacija;
~ prodaja javnega premoženja (javnih podjetij, zemljišč,…);
~ nakup blaga ali/in storitev;
~ dokapitalizacija;
~ javno (so)financiranje gospodarske javne službe;
~ javno (so)financiranje projektov;
~ davčne ugodnosti, odpust/odlog davčnega oz. drugega dolga;
~ javno poroštvo, -posojilo ali -zavarovanje.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [10]
[ dve vprašanji: obstoj in združljivost DP z notranjim trgom ]
OBSTOJ DRŽAVNE POMOČI
(objektiven koncept državne pomoči, tržni oz. ekonomski vidiki)

Ni potrebna:
-priglasitev EK in mirovanje,
-presoja združljivosti.

NE

DA

Načeloma je potrebna:
-priglasitev EK in mirovanje
-presoja združljivosti.

ZDRUŽLJIVOST DRŽAVNE POMOČI Z NOTRANJIM TRGOM
(tudi socialni in drugi neekonomski vidiki, določeni v “izjemah”)
Opomba:
-razlika med obveznostjo priglasitve: MF/SSDP (notranje razmerje) in EK (zunanje razmerje);
notranjo obveznost priglasitve MF/SSDP urejajo slovenski predpisi.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [11]
[ nekatere pomembne določbe PDEU ]
PDEU

KONCEPT
DRŽAVNE POMOČI

NAČELNA
NEZDRUŽLJIVOST
Z NOTRANJIM TRGOM

IZJEME
POGOJI ZA ZDRUŽLJIVOST Z NT

POSTOPEK
POSTOPKOVNA VPRAŠANJA

107(1)

42
93
106(2)
107(2-3)
108(2)(3-5)
346(1)(b)

108
[109]

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [12]
[ nekateri pomembni zakonodajni akti EU ]

VIR / PRAVNI AKT EU

FUNKCIJA / PODROČJE UREJANJA

Uredba Komisije 1998/2006

Pomoč de minimis

Uredba Komisije 800/2008

Skupinske izjeme

Uredba Sveta 659/1999

Postopek

Uredba Komisije 794/2004

Postopek

Direktiva 2006/111/ES

Preglednost finančnih odnosov

Opombe:
-nekateri od navedenih virov so bili naknadno modificirani,
-zelo pomemben je tudi t. i. soft law.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [13]
[ nekateri pomembni predpisi RS ]

ZAKON OZ. PREDPIS RS

FUNKCIJA / PODROČJE UREJANJA

Zakon o spremljanju državnih pomoči
(ZSDrP)

Postopkovno-tehnična vprašanja

Uredba o posredovanju podatkov in
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu „de minimis“

Postopkovno-tehnična vprašanja

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(ZPFOLERD)

Preglednost finančnih odnosov

Pravilnik o zagotavljanju preglednosti
finančnih odnosov

Preglednost finančnih odnosov

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [14]
[ pravne posledice za primer kršitev pravil o državnih pomočeh ]

MOŽNE PRAVNE POSLEDICE
ZA PRIMER KRŠITEV PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH

PLAČILO KAZNI
DRŽAVE ČLANICE

VRAČILO / IZTERJAVA
GLAVNICE IN OBRESTI

BLOKIRANO IZPLAČILO
NOVE DRŽAVNE POMOČI

PLAČILO ODŠKODNINE
DRŽAVE ČLANICE (+…)

Opomba:
-notranja (korporacijska) odgovornost?
-pristojnost slovenskih sodišč?

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [17]
[ storitve splošnega gospodarskega pomena ]

STORITVE SPLOŠNEGA POMENA

SIndP

SIndP
NETRŽNE

TRŽNE
SSGP

NSSP / SJO
SSSP
Opombe:

-SSGP je koncept prava EU in predstavlja okvir, ki ga GJS ne sme preseči;
-delitev JS na GJS in NJS ne more preseči razlike med tržnimi in netržnimi dejavnostmi v smislu prava EU;
-netržne oz. negosp. storitve načeloma niso podvržene pravilom o prostem pretoku proiz. faktorjev in konkurenci,
vendar se zanje praviloma lahko uporabijo temeljna načela, kot je npr. nediskriminacija.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [18]
[ storitve splošnega gospodarskega pomena ]
* Koncept EU, ki se v novejši praksi razlaga (zgolj) kot „okvir“:
-tržna storitev, ki je po mnenju javne oblasti v javnem interesu,
zato nanjo veže posebne obveznosti javne službe,
-DČ imajo široko polje presoje (meja so očitne napake),
razen ko EU v sekundarnih virih določi t. i. (minimalne) univerzalne službe/storitve,
-dinamičen koncept,
-nacionalni koncepti (public services, öffentliche Dienstleistungen, services publics, etc.).

* Trg – kot ekonomska kategorija – določenih storitev sploh ne ponudi
oz. ne v želenem obsegu/ceni/načinu (neekonomski cilji).
* Čl. 14 in 106(2) PDEU (čl. 93 PDEU?), Protokol, Listina,…
* Razmerje med storitvami splošnega gospodarskega pomena in:
~ univerzalnimi storitvami (dostop&cena);
~ socialnimi storitvami splošnega pomena.

UVODNA POJASNILA: DP & SSGP/GJS [20]
[ gospodarska dejavnost ]
* Pravila o DP se uporabljajo, če je prejemnik pomoči podjetje
(funkcionalna definicija podjetja,…).
* Gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost,
v okviru katere se na trgu – odplačno in s prevzemom tržnih tveganj –
ponuja blago ali/in storitve:
-trg kot pogoj sine qua non,
-bistvena je organizacija izvajanja opazovane dejavnosti (dinamika: G ↔ N),
ne njena narava, prav tako pa ne t. i. in-house izvajanje,
-izbrani primeri:
* izvajanje javne oblasti (iure imperii: vojska, policija,…, zapor?),
* sistemi socialne varnosti,
* sistem zdravstva,
* sistem izobraževanja.
Opomba:
-v primeru zdravstva, zlasti pa izobraževanja, lahko prepoznamo zadržan odnos EK.

PRAKSA SEU
O NADOMESTILIH ZA SSGP/GJS

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [1]
[ test Altmark: algoritemski pregled ]
I.
Obveznosti javne službe
NE

DA

II.
Primerna merila
NE

DA

III.
Plačilo ≤ (neto) “deficit”
NE

DA

IV.
Učinkovitost
NE

(DRŽAVNA) POMOČ
V SMISLU ČL. 107(1) PDEU
(DOMNEVA)

DA

NADOMESTILO
NUJNIH NETO DODATNIH
STROŠKOV

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [1]
[ test Altmark: prvi pogoj ]
“pooblaščeno podjetje, mora dejansko izpolnjevati obveznosti JS,
ki morajo biti jasno določene”
* Opombe:
~ prejemnik gospodarske prednosti oz. koristi je pooblaščeno podjetje
-odločilna je gospodarska narava opazovane dejavnosti;
-zasebno ali javno podjetje, vključno s podjetji v ‚in-house‘ razmerju;

~ OJS oz. GJS mora biti skladna s konceptom SSGP v smislu čl. 106(2) PDEU
-posebne značilnosti opazovane storitve, tj. splošen interes in pomanjkljiva reakcija trga,
-dokazno breme DČ, vendar se EK omejuje na kontrolo očitnih napak;

~ akt pooblastitve v smislu čl. 106(2) PDEU
-obveznost, ne zgolj dovoljenje,
-po vsebini mora iti za akt javne oblasti (iure imperii), ki temelji na ustrezni pr. podlagi,
po obliki pa praktično ni omejitev,
-minimalna vsebina,
-predpogoj za presojo ustreznosti nadomestila glede na naložene naloge;

~ Sporočilo (Ur. l. EU, C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14), zlasti tč. 45-53.

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [2]
[ test Altmark: drugi pogoj ]
“merila oz. parametri, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo,
morajo biti določeni vnaprej ter objektivno in pregledno”
* Opombe:
~ nadomestilo sicer ne rabi biti v naprej določeno kot konkreten denarni znesek,
mora pa biti jasno, kako se bo izračunalo
-abstraktna formula (AF), ki vsebuje (glavne) parametre;

~ vnaprej: mišljena je AF, ne konkreten denarni znesek;
~ objektivno: objektivna narava parametrov, logičnost izbire, razumljivost in
objektivna preverljivost;
~ preglednost: zagotovljena institucionalna preverljivost (tj. instančna kontrola),
vključitev AF v razpisno dokumentacijo;
~ Sporočilo (Ur. l. EU, C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14), zlasti tč. 54-59.

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [3]
[ test Altmark: tretji pogoj ]

“nadomestilo ne sme presegati tistega, kar je nujno za kritje vseh ali
(vsaj) dela stroškov, ki so nastali zaradi izpolnjevanja obveznosti JS,
pri čemer je treba upoštevati realizirane prejemke in razumen dobiček
za izpolnjevanje teh obveznosti”
* Opombe:
~ izogibanje hiperfinanciranju
-priznajo se le (dejanski) stroški, nastali zaradi izpolnjevanja obveznosti JS,
pri njihovem obračunu pa se upoštevajo:
* morebitni prejemki iz naslova izpolnjevanja obveznosti JS in
* razumen oz. zmeren dobiček
-stopnja donosa kapitala, ki naj bi jo v poobl. obdobju doseglo povprečno podjetje,
ki bi bilo pripravljeno opravljati SSGP, upoštevaje konkretno(!) tveganje,
-orientacija so: primerljive pogodbe v sektorju (DČ ali izven), primerljivi sektorji,
vendar z ustreznimi prilagoditvami;

~ Sporočilo (Ur. l. EU, C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14), zlasti tč. 60-61.

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [4]
[ test Altmark: četrti pogoj ]
“če pooblaščeno podjetje, ki se mu naloži izpolnjevanje obveznosti JS,
ni izbrano v okviru postopka oddaje javnega naročila,
se mora višina potrebnega nadomestila določiti na podlagi
analize stroškov, ki bi jih imelo povprečno, dobro vodeno podjetje,
ki je ustrezno opremljeno, da lahko zadosti zahtevam javne službe,
pri izpolnjevanju teh obveznosti ob upoštevanju realiziranih prejemkov
in razumnega dobička zaradi izpolnjevanja teh obveznosti”
* Opombe:
~ objektivno stroškovno merilo, ki terja učinkovitost in nadgrajuje tretji pogoj
* dejanski stroški vs. objektivno utemeljeni stroški;

~ brez posegov v pravila o javnem naročanju četrti Altmark pogoj določa alternativi,
ki naj zagotovita stroškovno učinkovitost, tj.:
* (ustrezen) postopek oddaje javnega naročila,
* analiza stroškov referenčnega podjetja (t. i. benchmarking);

→

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [5]
[ test Altmark: četrti pogoj ]
a) (ustrezen) postopek oddaje javnega naročila
-bolj varna pot kot t. i. benchmarking, vendar ne popolnoma brez tveganj:
* element pomoči lahko izključijo le postopki, ki omogočajo, da se izbere tisti ponudnik,
ki lahko zadevne storitve opravlja z „najnižjimi stroški za skupnost“ (širši pomen, ENP):
-odprti postopek → DA
-omejeni postopek, razen če enemu ali več zainteresiranim podjetjem ni omogočeno,
da bi sodelovali na razpisu, za kar ni utemeljenega razloga → DA
-konkurenčni dialog → (NAČELOMA) NE
-postopek s pogajanji po predhodni objavi → (NAČELOMA) NE
-postopek s pogajanji brez predhodne objave → NE
* necenovni oz. neekonomski pogoji → case-by-case;
* vstopne ovire ekonomske narave in slab odziv na javni razpis
(ena oddana ponudba → (NAČELOMA) NE, dve ali več oddanih ponudb → case-by-case);

-Sporočilo (Ur. l. EU, C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14), zlasti tč. 62-68.

PRAKSA SEU O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [6]
[ test Altmark: četrti pogoj ]
b) analiza stroškov referenčnega podjetja (t. i. benchmarking)
-povprečno podjetje znotraj množice dobro vodenih podjetij);
-v poštev pride, če:
* ni bil izpeljan ustrezen postopek oddaje javnega naročila,
* niti ne obstaja za opazovano storitev splošno sprejeto tržno nadomestilo
(ugotavlja se za vsak primer posebej, odvisno od dokazil, metod, kakovosti, etc.,
zato zgolj obstoj (‚slabega‘) izvedenskega mnenja ne zadošča sam po sebi);

-problemi:
* kaj je dobro vodeno podjetje?
-objektivna merila, vključno z uveljavljenimi računovodskimi standardi,
-dobiček sam po sebi ne zadošča,
-neizpolnjevanje razumnih meril kakovosti ne odtehta nizkih stroškov,
* (ne)obstoj referenčnih podjetij, ki delujejo v pogojih zadostne konkurence;

-Sporočilo (Ur. l. EU, C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14), zlasti tč. 69-77.

PRAKSA EK
O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP

PRAKSA EK O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [1]
[ nov sveženj pravil EK o SSGP ]
* EK je izdala nov sveženj virov oz. pravil o SSGP (t. i. sveženj Almunia),
ki temelji na testu Altmark oz. ga upošteva:
* SPOROČILO EK o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo,
dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena
(Ur. l. EU, št. C 8, 11. 1. 2012, str. 4-14);
* SKLEP EK z dne 20. 12. 2011 o uporabi člena 106(2) PDEU za državno pomoč
v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem,
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena
(Ur. l. EU, št. L 7, 11. 1. 2012, str. 3-10);
* SPOROČILO EK – OKVIR EU za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve
(Ur. l. EU, št. C 8, 11. 1. 2012, str. 15-22);
* UREDBA EK (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja,
ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena
(Ur. l. EU, št. L 114, 26. 4. 2012, str. 8-13).

PRAKSA EK O NADOMESTILIH ZA GJS/SSGP [2]
[ funkcija posameznih virov iz novega svežnja pravil EK o SSGP ]
SPOROČILO
(2011)
Izpolnjeni pogoji
testa Altmark?

DA

UREDBA DE MINIMIS
(2012)
Izpolnjeni pogoji
Uredbe?

NE

NE

SKLEP
(2011)
Izpolnjeni pogoji
Sklepa?

DA

NE

OKVIR
(2011)
Izpolnjeni pogoji
Okvira?

DA

DA

NI DP
NI PRIGLASITVE EK

JE DP, VENDAR ZZNT
NI PRIGLASITVE EK

JE DP, VENDAR ZZNT
JE PRIGLASITEV EK

Hvala za pozornost!
Vprašanja?

