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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 1 ]
[ pravo državnih pomoči kot del konkurenčnega prava in nasploh prava notranjega trga ]

PODROČJA KONKURENČNEGA PRAVA IN POLITIKE
[ 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
-OBLASTNA REGULACIJA
[ zlasti v infrastrukturnih sektorjih ]
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 2 ]
[ izhodišča ]

• EU ima izključno pristojnost določanja pravil o konkurenci,
potrebnih za delovanje notranjega trga
> gl. čl. 3(1)(b) PDEU
> EU je izdatno izkoristila to izključno pristojnost, namreč,
področje državnih pomoči, ki imajo vsaj potencialen vpliv na notranji trg,
je intenzivno urejeno s pravili EU
- hard law, case law, soft law

> izvirni slovenski predpisi o državni pomočeh?
- državne pomoči z in brez potencialnega vpliva na notranji trg.

• Državna pomoč kot zdravilo ali strup?
> kontekst visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva.
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 3 ]
[ izhodišča ]

• Naslovljenci pravil o državnih pomočeh
> pravila o državnih pomočeh neposredno naslavljajo države članice,
ki v razmerju do Evropske komisije nastopajo kot stranka
- znotraj države članice pa je mogoče najti širok krog entitet,
ki jih tako ali drugače zavezujejo pravila o državnih pomočeh
~ vloga nadzornika in koordinatorja
~ vloga dodeljevalca
~ vloga presojevalca o zakonitosti dodelitve.

• Temeljna obveznost po nadnacionalnih pravilih
> obveznost priglasitve in mirovanja
- obveznost priglasitve po ZSDrP in PDEU
- kdaj se državna pomoč šteje kot dodeljena?

> če ta obveznost ni izpolnjena, lahko sledijo dodatne obveznosti.

• Posledice kršitev obveznosti po nadnacionalnih pravilih
> v sferi države
> v sferi prejemnika protipravne državne pomoči
> v sferi konkurenta prejemnika protipravne državne pomoči.
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 4 ]
[ pravna ureditev državnih pomoči na primarni ravni ]

• PDEU
> čl. 107 – 109
> čl. 42, 50(2)(h), 93, 119 in 346(1)(b)
> […].

• Ostali relevantni viri primarnega prava EU
> PEU
- čl. 3(3), …

> Protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena
> Protokol št. 27 o notranjem trgu in konkurenci
> Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
- čl. 36, …
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 5 ]
[ temeljni vsebinski sklopi in pripadajoči viri primarnega prava EU ]

• Državna pomoč / koncept
> čl. 107(1) PDEU.

• Načelna nezdružljivost državne pomoči z notranjim trgom
> čl. 107(1) PDEU

• Izjeme / pogoji za združljivost državne pomoči z notranjim trgom
> čl. 42, 93, 106(2), 107(2), 107(3), 108(2) in 346(1)(b) PDEU.

• Postopek / uveljavljanje pravil s strani Evropske komisije
> čl. 108 PDEU

• Ostalo.
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 6 ]
[ državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU ]

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.
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 7 ]
[ temeljno o elementih državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU ]

JAVNA SREDSTVA

* ukrep se financira iz državnih oz. javnih sredstev
~ kaj so javna sredstva?

* ukrep se lahko pripiše državi oz. javni oblasti

KORIST PODJETJA * ukrep generira gospodarsko korist za vsaj eno podjetje,
ki se v normalnih tržnih pogojih ne more doseči
~ podjetje ((ne)posredni prejemnik), gospodarska skupina oz. ekonomska enota
~ TZP in ATT

SELEKTIVNOST

KONKURENCA

TRGOVANJE DČ

* ukrep učinkuje selektivno znotraj referenčnega sistema,
tj. (neutemeljeno) razlikuje med podjetji v enakem položaju
* ukrep (lahko) izkrivlja tržno konkurenco,
tj. na upoštevnem trgu spreminja tržna razmerja med konkurenti
* ukrep (lahko) prizadene trgovino med dvema ali več DČ,
tj. spremeni vzorec oz. potek čezmejnega trgovanja.

9

DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 8 ]
[ pojavne oblike državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU ]

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 oziroma na podlagi:
~ subvencija ali nepovratna sredstva;
~ 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.
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DRŽAVNE POMOČI: UVODNA POJASNILA [ 9 ]
[ uporaba pravil o državnih pomočeh v energetskem sektorju ]

• Pravila EU o državnih pomočeh se uporabljajo v vseh sektorjih,
razen če je njihova uporaba izključena ali omejena
> energetski sektor?
- ni splošne sektorske izključitve uporabe pravil o državnih pomočeh,
primerljive tisti v kmetijskem sektorju,
temveč le omejitve, ki neposredno ali posredno temeljijo na posameznih izjemah,
določenih v PDEU.
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TEMA 1:
LIBERALIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA IN
NJEN VPLIV NA UPORABO PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH
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TEMA 1: LIBERALIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA IN NJEN VPLIV NA UPORABO PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 2 ]
[ splošno o liberalizaciji energetskega sektorja ]

• Energetski sektor je bil od začetka evropskega procesa integracije,
eksplicitno (premog in jedrska energija) ali implicitno (ostali viri energije),
podvržen pravnemu urejanju na nadnacionalni ravni, res pa je,
da so se iz političnih razlogov pravila iz sistema EGS
do sredine 90-tih uporabljala precej omejeno.

• Liberalizacija kot dolgoročen proces preobrazbe nekaterih zaprtih in
nekonkurenčnih sektorjev v odprte in (bolj) konkurenčne sektorje:
> liberalizacija v ožjem smislu
- pro-konkurenčna deregulacija

> liberalizacija v širšem smislu
- pro-konkurenčna deregulacija in –regulacija
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TEMA 1: LIBERALIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA IN NJEN VPLIV NA UPORABO PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 3 ]
[ splošno o liberalizaciji energetskega sektorja ]

• Vpliv liberalizacije energetskega sektorja na uporabo pravil o
državnih pomočeh v tem sektorju
> protipravnost državnih pomoči za dejavnosti
proizvodnje in trgovanja, trženja oziroma dobave energije,
razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji za
- t. i. skupinsko izjemo, določeno v Splošni uredbi o skupinskih izjemah
- t. i. pogodbeno izjemo po čl. 107(2) ali 107(3) PDEU
~ Smernice […]

> protipravnost državnih pomočeh za dejavnosti
prenosa in distribucije energije (regulirane dejavnosti / obveznosti javne službe)
razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji za
- t. i. skupinsko izjemo, določeno v Splošni uredbi o skupinskih izjemah ali
Sklepu iz Almunia svežnja
- t. i. pogodbeno izjemo po čl. 107(2), 107(3) ali 106(2) PDEU,
~ Smernice […]
~ Okvir iz Almunia svežnja.
Opomba 1: Dejavnost shranjevanja energije?
Opomba 2: Almunia sveženj vsebuje še posebno Uredbo de minimis in Razlagalno sporočilo.
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TEMA 2:
UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH
ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 1 ]
[ kdo je lahko prejemnik državne pomoči v zvezi z energetsko infrastrukturo? ]

• Potencialni prejemniki državne pomoči v zvezi z gradnjo,
vzdrževanjem, upravljanjem in uporabo energetske infrastrukture:
> gradbinec oziroma nosilec projekta
> lastnik oziroma imetnik infrastrukture
> operater infrastrukture
> uporabnik infrastrukture.

• V praksi lahko prihaja do kopičenja oziroma prekrivanja vlog.
• Prejemnik državne pomoči je lahko le podjetje,
torej oseba, ki izvaja vsaj eno gospodarsko dejavnost.
• Če državna pomoč enkrat pride v ‚sistem‘,
se lahko znotraj njega prenaša po posameznih ravneh
(v skrajnem primeru vse do uporabnika infrastrukture).
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 2 ]
[ kdaj se dejavnost v zvezi energetsko infrastrukturo šteje kot gospodarska dejavnost in zakaj je to pomembno? ]

Kdaj gre za gospodarsko infrastrukturo in zakaj je to pomembno? [1]

• Sprva se pravila EU o državnih pomočeh načeloma
niso uporabljala za javno financiranje infrastrukture,
vendar se je sčasoma to spremenilo, gl. npr.:
> Aéroports de Paris: T-128/98, C-82/01 P
- upravljanje (komercialnega) letališča je gospodarska dejavnost
- presoja z vidika pravil o državnih pomočeh
(mejnik, pravno relevanten z vidika obveznosti priglasitve in mirovanja)

> Flughafen Leipzig-Halle: T-443/08, T-455/08, C-288/11 P
- gradnja vzletno-pristajalne steze na (komercialnem) letališču je gospodarska dejavnost
- presoja z vidika pravil o državnih pomočeh.

• Torej:
> pravila EU o državnih pomočeh se dandanes načeloma uporabljajo
v primeru javnega financiranja gospodarske infrastrukture
> vendar, za državno pomoč morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz čl. 107(1) PDEU,
zato vsako javno financiranje gospodarske infrastrukture ni nujno državna pomoč,
hkrati pa vsaka državna pomoč ni nujno nezdružljiva z notranjim trgom,
zato vsako javno financiranje gospodarske infrastrukture ni nujno nedopustno.
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 3 ]
[ kdaj se dejavnost v zvezi energetsko infrastrukturo šteje kot gospodarska dejavnost in zakaj je to pomembno? ]

Kdaj gre za gospodarsko infrastrukturo in zakaj je to pomembno? [2]

• Negospodarska infrastruktura:
> uporablja se za izvajanje negospodarske dejavnosti ali oblastnega delovanja
> izbrani primeri:
- vojaško letališče, vadbišče in drugi vojaški objekti
- policijski in carinski objekti,
- ceste, za uporabo katerih se ne plača pristna cestnina
- infrastruktura za zaščito pred poplavami in plazov.

• Gospodarska infrastruktura:
> uporablja se za izvajanje vsaj ene gospodarske dejavnosti
> izbrani primeri:
- širokopasovno omrežje na rentabilnih območjih
- plinovod
- komercialno letališče.
Opombe:
> večina infrastrukture se ne more avtomatično klasificirati v eno ali drugo skupino
(potreba je presoja za vsak primer posebej)
> preoblikovanje negospodarske infrastrukture v gospodarsko infrastrukturo
> kombinirana infrastruktura.
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 4 ]
[ kdaj ne gre za državno pomoč? ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Za državno pomoč gre, če so kumulativno izpolnjeni pogoji,
določeni v čl. 107(1) PDEU, torej se vsak izmed njih šteje kot
pogoj sine qua non.
• Primeri, ko ni gospodarske koristi za vsaj eno podjetje
> za lastnika oziroma imetnik energetske infrastrukture
- javno financiranje energetske infrastrukture prestane test zasebnega podjetnika
~ benchmark je
* realen zasebni podjetnik (pari passu transakcija)
* hipotetičen zasebni podjetnik (verodostojen poslovni načrt, odobren s strani ekspertov)

> za operaterja energetske infrastrukture
- izbran je v konkurenčnem razpisnem postopku ali pa je drugače zagotovljeno
(benchmark je primerljiva transakcija med zasebniki ali
splošno sprejeta standardna metodologija vrednotenja),
da plačuje pošteno ceno za uporabo energetske infrastrukture
- energetska infrastruktura se uporablja za storitev splošnega gospodarskega pomena
in so izpolnjeni vsi pogoji testa Altmark

> za uporabnika, ki je podjetnik
- če plačuje pošteno ceno
~ v primeru omejenih kapacitet je nujen konkurenčen razpisni postopek
~ v primeru, ko je dostop odprt, se plačuje regulirana cena, skladno s pravom EU.
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 5 ]
[ kdaj ne gre za državno pomoč? ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Primeri, ko ni (potencialnega) izkrivljanja konkurence ali/in
vpliva na trgovanje med vsaj dvema državama članicama
> izjemoma dopusten pravni / umetni monopol,
zaradi katerega ne more priti niti do potencialnega izkrivljanja konkurence,
če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji
- izključna pravica v korist operaterja prenosnega ali distribucijskega sistema,
na podlagi katere je na določenem območju izključno ta operater pooblaščen
za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje energetske infrastrukture
~ podeljena skladno s pravom EU in izključuje konkurenco na trgu in konkurenco za trg

- storitev, ki se opravlja s pomočjo, zadevne energetske infrastrukture,
nima alternative, torej ni pod konkurenčnim pritiskom,
- operater ni prisoten na konkurenčnih trgih, v kolikor pa je,
ne prihaja do prečnega / navzkrižnega subvencioniranja.
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 6 ]
[ kdaj ne gre za državno pomoč? ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

> obstoj trajnega ekonomskega / naravnega monopola,
zaradi katerega ne more priti niti do potencialnega izkrivljanja konkurence
in trgovanja med vsaj dvema državama članicama,
če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji
- ni (omembe vrednega) alternativnega financiranja, ki gre proti ekonomski logiki
- energetska infrastruktura ni namenjena posamičnemu podjetju ali sektorju,
temveč je odprta za vse na zadevnem območju
- v ostalem smiselno enaki pogoji kot pri pravnem monopolu
~ ni prečnega subvencioniranja, ni alternativne dobrine/storitve,…

> za nekatere vrste energetske infrastrukture je dandanes praktično
nemogoče argumentirati, da ne izkrivljajo konkurence, niti potencialno,
ali/in ne vplivajo na trgovanje med vsaj dvema državama članicama,
zlasti če je v praksi opazno obsežno investiranje zasebnih podjetij vanje
- (elektro) interkonektorji
- shranjevalniki električne energije
- terminali za utekočinjen zemeljski plin
- uvozni plinovodi
- (plinski) interkonektorji
- naftna infrastruktura.
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TEMA 2: UPORABA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN/ALI UPRAVLJANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE [ 7 ]
[ kdaj gre za državno pomoč, vendar je ni treba priglasiti? ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Primeri, ko javno financiranje energetske infrastrukture
je državna pomoč, vendar priglasitev ni potrebna
> izpolnjeni so pogoji iz:
- Splošne uredbe o skupinskih izjemah
- Sklepa (Almunia sveženj)
Opomba 1: če so izpolnjeni pogoji iz Splošne uredbe o skupinskih izjemah ali
iz Sklepa (Almunia Sveženj), se državna pomoč šteje kot združljiva z notranjim trgom.
Opomba 2: če gre za državno pomoč in prej navedeni pogoji niso izpolnjeni, je priglasitev potrebna,
da Evropska komisija odloči o njeni združljivosti z notranjim trgom,
pravno varnost pa krepi zlasti obstoj dveh virov mehkega prava
- Smernice…
- Okvir (Almunia sveženj).
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TEMA 3:
ODPLAČEN PRENOS 110 kV PRENOSNEGA OMREŽJA
V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH
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TEMA 3: ODPLAČEN PRENOS 110 kV PRENOSNEGA OMREŽJA V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 1 ]
[ izhodišča ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Zakonska obveznost prenosa 110 kV prenosnega omrežja
> gl. čl. 512 EZ-1
- Gospodarske družbe, ki imajo v lasti visokonapetostno 110 kV prenosno omrežje,
so dolžne v treh letih od uveljavitve tega zakona s pogodbo
odplačno prenesti lastnino in druge obligacijske ali stvarne pravice na omrežju,
določenem z uredbo iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona
~ gl. čl. 35(4) EZ-1
* Sistemski operater izvaja gospodarsko javno službo na prenosnem sistemu,
ki obsega elemente elektroenergetskega sistema na 400 in 220 kilovoltni ravni,
distribucijski operater pa na distribucijskem sistemu,
ki obsega elemente na napetostnih ravneh, nižjih od 110 kilovoltov.
Vlada z uredbo podrobneje opredeli, elemente na 110 kilovoltni ravni,
ki spadajo v prenosni oziroma v distribucijski sistem,
pri čemer upošteva zlasti dejansko funkcionalnost vodov in stikališč,
obstoječe stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter
lastniško enotnost posameznih zank
~ Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem
* čl. 7 zelo na splošno določa, da se pri prenosu iz čl. 512 EZ-1 za oceno vrednosti
prenašanih sredstev in zemljišč uporabi njihova ocenjena vrednost
s strani pooblaščenega cenilca.

> prodajalec in kupec sta javni podjetji v smislu ZPFOLERD-1
> ni soglasja o ceni.
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TEMA 3: ODPLAČEN PRENOS 110 kV PRENOSNEGA OMREŽJA V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 2 ]
[ analiza zadevnega prenosa z vidika pravil o državnih pomočeh ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Presoja pogojev za obstoj državne pomoči
v smislu čl. 107(1) PDEU
> ali so involvirana javna sredstva?
> ali je ukrep pripisljiv državi?
> ali obravnavana transakcija lahko generira gospodarsko korist
za vsaj eno podjetje?
> ali so izpolnjeni ostali pogoji za obstoj državne pomoči?
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TEMA 4:
REGULACIJA OMREŽNINE
V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH
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TEMA 4: REGULACIJA OMREŽNINE V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 1 ]
[ izhodišča ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Zakonska dolžnost sektorskega regulatorja,
da regulira omrežnino
> javno pooblastilo za oblikovanje in sprejem splošnega akta
> ali lahko pride do državne pomoči v smislu čl. 107(1) PDEU,
če je ukrep določen z oblastnim aktom, kakršen je splošni akt?
- funkcionalni pristop, vrsta/oblika akta načeloma ni relevantna s tega(!) vidika

> pomen koncepta dobro vodenega podjetja pri regulaciji omrežnine?
- 4. kriterij Altmark testa / stroškovna učinkovitost
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TEMA 4: REGULACIJA OMREŽNINE V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 2 ]
[ koncept dobro vodenega podjetja v pravu EU ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Sporočilo (Almunia sveženj) zelo na splošno opredeljuje
koncept dobro vodenega podjetja
71. Ker pojem „dobro vodenega podjetja“ ni uradno določen, bi morale države članice uporabiti objektivna merila, ki so v gospodarstvu
reprezentativna za zadovoljivo upravljanje. Komisija meni, da samo ustvarjanje dobička ni dovolj, da bi se podjetje uvrščalo med
„dobro vodena podjetja“. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so lahko finančni rezultati podjetij, zlasti v sektorjih, v katerih se najpogosteje
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena, močno odvisni od njihove tržne moči ali sektorskih pravil.
72. Komisija je mnenja, da pojem „dobro vodenega podjetja“ vključuje upoštevanje veljavnih nacionalnih ali mednarodnih
računovodskih standardov ali računovodskih standardov Unije. Države članice lahko svoje analize med drugim opravijo na podlagi
analitičnih razmerij, ki so reprezentativna za produktivnost (na primer promet v razmerju do vloženega kapitala, skupni stroški v
razmerju do prometa, promet na zaposlenega, dodana vrednost na zaposlenega ali stroški za zaposlene v razmerju do dodane
vrednosti). Države članice lahko uporabijo tudi analitična razmerja, ki se nanašajo na kakovost ponudbe v primerjavi s pričakovanji
uporabnikov. Če podjetje, pooblaščeno za opravljanje storitve splošnega gospodarskega pomena, ne izpolnjuje meril kakovosti, ki jih je
določila zadevna država članica, ni dobro vodeno podjetje, tudi če posluje z nizkimi stroški.
73. Podjetja s takšnimi analitičnimi razmerji, ki so reprezentativna za učinkovito upravljanje, se lahko obravnavajo kot reprezentativna
povprečna podjetja. Vendar je treba pri analizi in primerjavi stroškovnih struktur upoštevati velikost zadevnega podjetja in dejstvo, da
lahko v nekaterih sektorjih soobstajajo podjetja z zelo različnimi stroškovnimi strukturami.

74. Sklicevanje na stroške „povprečnega“ podjetja v zadevnem sektorju pomeni, da obstaja zadostno število podjetij, katerih stroški
se lahko upoštevajo. Ta podjetja lahko delujejo v isti ali drugih državah članicah. Vendar Komisija meni, da se ni mogoče sklicevati
na stroške podjetja, ki ima monopolni položaj ali prejema nadomestilo za javne storitve, dodeljeno pod pogoji, ki niso v skladu z
zakonodajo Unije, saj bi bili lahko stroški v obeh primerih višji od običajnih. Upoštevati je treba vse stroške, ki se nanašajo na storitve
splošnega gospodarskega pomena, tj. neposredni stroški, ki so potrebni za izvajanje storitve splošnega gospodarskega pomena, in
ustrezni prispevek k posrednim stroškom, ki so skupni izvajanju storitve splošnega gospodarskega pomena in drugim dejavnostim.
75. Če lahko država članica pokaže, da stroškovna struktura podjetja, pooblaščenega za opravljanje storitve splošnega
gospodarskega pomena, ustreza povprečni stroškovni strukturi učinkovitih in primerljivih podjetij v zadevnem sektorju, se za
znesek nadomestila, s katerim bo podjetje pokrilo svoje stroške, vključno z zmernim dobičkom, šteje, da izpolnjuje četrto merilo iz
sodbe v zadevi Altmark.
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TEMA 4: REGULACIJA OMREŽNINE V KONTEKSTU PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH [ 3 ]
[ izbrana vprašanja ]

Državne pomoči in energetska infrastruktura [1]

• Obvezna ali prostovoljna uporaba koncepta
dobro vodenega podjetja pri regulaciji omrežnine?
> koncept dobro vodenega podjetja kot orodje,
ki se pri regulaciji omrežnine uporabi neposredno, ali kot benchmark,
glede na katerega se presojajo uveljavljene metode za določitev
relativne učinkovitosti podjetij (DEA, OLS, COLS, SFA,…)?
> problemi v praksi.
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