
 
12256/1/13 REV 1  sp/--/men 1 
    SL 

 

SVET 
EVROPSKE UNIJE 

 Bruselj, 18. julij 2013 
 

Medinstitucionalna zadeva: 
2012/0344(NLE)  

12256/1/13 
REV 1 

RC 31 
COMPET 561 
ECO 139 
TRANS 390 
MI 634 
RECH 347 
IND 208 
ENV 698 
REGIO 152 
TELECOM 200 
ENER 361 
EF 146 
AUDIO 84 
CULT 86 
SPORT 68 

 
DOPIS O TOČKI POD "I/A" 
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta 
Prejemnik: Coreper/Svet 
Zadeva: Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o 

uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste 
horizontalne državne pomoči 
– sprejetje  

 
 
1. Komisija je 6. decembra 2012 Svetu predložila predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe 

Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči in Uredbe (ES) 

št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah 

železniškega in cestnega potniškega prevoza (pooblastitvena uredba).  
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2. Predlog je del obsežne reforme okvira državne pomoči, ki jo je Komisija 8. maja 2012 začela 

s sporočilom o posodobitvi področja državnih pomoči EU1 in s katero naj bi zagotovili, da bo 

politika državne pomoči prispevala k izvajanju strategije Evropa 2020 ter proračunski 

konsolidaciji.  

 

3. Cilj predloga je vključitev nekaterih novih vrst pomoči v pooblastitveno uredbo brez 

takojšnjega skupinskega izvzetja teh vrst pomoči oziroma vseh ukrepov v okviru posamezne 

vrste. Komisija ima namesto tega možnost postopnega skupinskega izvzemanja, če lahko na 

podlagi pridobljenih izkušenj določi jasna merila združljivosti za določene vrste ukrepov 

pomoči ter tako zagotovi, da je vpliv na konkurenco in trgovino med državami članicami 

omejen. Pravna podlaga predloga je člen 109 PDEU. 

 

4. Svet za konkurenčnost je 29. maja 2013 sprejel splošni pristop k predlogu. 

 

5. Evropski parlament je 2. julija 2013 sprejel stališče o predlogu (postopek posvetovanja v 

skladu s členom 109 PDEU), ki je v glavnem skladno s splošnim pristopom Sveta. 

 

6. Odbor stalnih predstavnikov naj zato potrdi splošni pristop in Svetu predlaga, da: 

 

– na eni od prihodnjih sej kot točko pod "A" dnevnega reda sprejme Uredbo Sveta o 

spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 

Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne 

pomoči, kot je navedena v dok. 11080/13, pri čemer se belgijska delegacija vzdrži; 

 

– sklene, da se izjava iz dodatka k temu dopisu vključi v zapisnik te seje. 

                                                 
1  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij z naslovom Posodobitev področja državnih pomoči EU, 
COM(2012) 209 final, 8. maj 2012. 
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7. Ko bo uredbo Sveta (nezakonodajni akt) podpisal predsednik Sveta, bo objavljena v Uradnem 

listu Evropske unije. 

 

________________________ 
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