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PŘEDMLUVA NEELIE KROESOVÉ
členky Komise odpovědné za politiku hospodářské soutěže

Na samotném začátku svého mandátu navrhla Komise nové partnerství pro růst 
a pracovní místa zaměřené na opatření, která jsou klíčová pro znovuoživení reformního 
procesu započatého v Lisabonu v roce 2000. Cílem tohoto partnerství je mobilizovat 
zainteresované strany na všech úrovních – instituce EU, členské státy, podniky, 
občany, aby se zajistilo, že hospodářský rozvoj Unie bude jak udržen, tak udržitelný. 
Hlavní hnací silou hospodářského růstu a udržitelných pracovních míst je politika 
hospodářské soutěže. Výhody konkurenceschopnosti, růstu a trvalého sociálního 
a ekologického rozvoje se vzájemně posilují. Správně řízené prostředí pro podnikání 
udržuje a podporuje konkurenceschopnost, produktivitu a růst na světových, 
regionálních i vnitrostátních trzích.

Evropská unie stále nedosáhla svého plného potenciálu pro růst a produktivitu. Evropa 
se potýká se skutečnými strukturálními problémy – s klesajícím růstem produktivity, 
stárnoucím obyvatelstvem a s klesající mírou zaměstnanosti, pro které je naléhavě 
nutné nalézt řešení. Evropa nemůže ignorovat celosvětovou tržní dynamiku; právě 
společnosti, které se doma setkávají se silnou konkurencí, jsou v celosvětovém 
měřítku úspěšné. Komise je odhodlána k průmyslové politice postavené na silné 
hospodářské soutěži doma i v zahraničí. Hodláme sledovat politické cíle, které vytvoří 
a udrží příznivé podmínky pro podnikání v globalizovaném hospodářství, pomohou 
vypracovat stejné podmínky pro všechny na celosvětové úrovni a zachovají otevřenost 
všech našich trhů. 

Návrhy nové Komise na znovuoživení lisabonského procesu reformy hospodářské 
a sociální politiky kladou velký důraz na politiku hospodářské soutěže. Jádrem této 
strategie je uznání, že blahobyt a růst vytvářejí trhy, nikoliv vlády. A jelikož nezbytnou 
součástí dobře fungujících trhů je hospodářská soutěž, obsahuje strategie několik 
významných proudů politiky hospodářské soutěže.

Obhajoba hospodářské soutěže a šetření v jednotlivých odvětvích

Obhajobou hospodářské soutěže lze podpořit správnou konkurenční praxi na trhu. 
Významným aspektem tohoto úkolu obhajoby je zavést hospodářskou soutěž do 
regulovaných výrobních odvětví a klíčovou úlohu zde hraje vztah mezi orgány pro 
hospodářskou soutěž a regulátory jednotlivých odvětví. 

Jestliže je regulace zapotřebí, musíme zajistit, aby byla tato regulace dobře zacílená 
a nevyvolávala vedlejší účinky, které brzdí hospodářskou soutěž. Regulační rámec 
i jeho prosazování by měly upřednostňovat přeshraniční hospodářskou soutěž.

Odvětvová šetření přispívají k pochopení toho, jak fungují konkrétní trhy, a pomáhají 
nám určit zbývající překážky volné hospodářské soutěže – ať jsou důsledkem 
podnikatelských praktik, regulace nebo státních subvencí. Ve středu zájmu budou 
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odvětví, která mají přímý dopad na celkovou konkurenceschopnost, jako jsou fi nanční 
služby a energetika. 

Účinné prosazování modernizovaných právních předpisů EU v oblasti 
hospodářské soutěže

Politika hospodářské soutěže může mít pro konkurenceschopnost a růst také skutečný 
význam, bude-li účinně stíhat kartely, zneužívání dominantního postavení a jiné 
protisoutěžní praktiky a bránit protisoutěžním fúzím. 

V antimonopolní oblasti je za to nyní odpovědná Komise a orgány pro hospodářskou 
soutěž členských států, které dohromady tvoří Evropskou síť pro hospodář  skou sou-
těž, jež vznikla dne 1. května 2004. V rámci nového antimonopolního režimu jsou 
soudy členských států také čím dál častěji vyzývány k používání pravidel Smlouvy 
o protisoutěžních dohodách a praktikách. Zároveň máme vyzrálý systém kontroly fúzí 
založený na zdravé ekonomice, který má řešit všechny formy sdružování, jež mohou 
dát vzniknout obavám o hospodářskou soutěž. 

Orgány pro hospodářskou soutěž budou nadále vytrvale a neúnavně prosazovat předpisy 
pro hospodářskou soutěž. Zároveň je třeba dále rozvinout myšlenky, jak umožnit, aby mohli 
odběratelé a konkurenti, kteří utrpěli újmu v důsledku protisoutěžních praktik, požadovat 
náhradu. Toto doplňkové opatření může podstatně zvýšit odstrašující účinek předpisů pro 
hospodářskou soutěž včetně oblasti kartelů. Existuje řada důkazů o obrovských škodách, 
které může kartelová činnost způsobit zájmům podnikání i spotřebitelů, a proto zůstane 
boj proti nejtvrdším kartelům na prvním místě pořadu jednání. Chtěla bych poděkovat za 
vynikající výsledky dosažené mým předchůdcem v boji proti nejtvrdším kartelům a ujistit 
vás o odhodlání Komise vymýtit kartely, ať se objeví kdekoliv. 

Komise pokračovala v boji proti nejtvrdším kartelům prostřednictvím řady rozhodnutí 
o zákazech a o udělení pokut. Zároveň bylo vydáno několik rozhodnutí proti zneužívání 
dominantního postavení, z nichž bych chtěla uvést zejména rozhodnutí o společnosti 
Microsoft , jelikož se týká odvětví, které je velmi významné pro rozšíření informačních 
technologií v Evropě. V roce 2004 jsme také připravili půdu pro posílenou kontrolu 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky jak prostřednictvím antimonopolního 
rozhodnutí v odvětví plynu, tak rozhodnutím o fúzích v odvětví elektřiny.

Tato zpráva ukazuje, že Komise v roce 2004 již položila základy, na nichž lze stavět 
iniciativy v budoucích letech. Nový antimonopolní regulační rámec zajišťuje rozšířený 
rozsah působnosti pro šetření v jednotlivých odvětvích, která dají Komisi vhodné 
nástroje, díky nimž může založit své kroky na spolehlivých znalostech dotčených trhů. 
Nové nařízení o blokové výjimce pro dohody o transferu technologií a bloková výjimka 
pro podporu výzkumu a vývoje v malých a středních podnicích dávají společnostem 
více prostoru, aby byly inovačními nebo se mohly inovačními stát a mohly čelit 
problémům na trhu. To jsou zřetelné signály toho, jakým směrem se ubírá revidovaná 
lisabonská agenda. 
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Reforma státní podpory

Z hlediska EU je jedinečný nástroj kontroly státní podpory značně důležitý. Veřejné 
subvence mohou narušit hospodářskou soutěž mezi společnostmi a v dlouhodobém 
měřítku mohou zabránit silám trhu odměňovat nejkonkurenceschopnější fi rmy, takže 
utrpí celková konkurenceschopnost. Proto evropské právo tyto subvence v zásadě 
zakazuje.

Nové pokyny pro podporu záchrany a restrukturalizace i řada významných případů 
státní podpory v této oblasti svědčí o odhodlání Komise konstruktivně pracovat 
na zajištění životaschopnosti záchranných a restrukturalizačních programů, které 
umožňují co nejhladší průběh potřebných restrukturalizací. Kontrola státní podpory 
by se měla zaměřovat na případy, které mají největší záporný dopad na hospodářskou 
soutěž. Zjednodušení systému oznamování dosažené novým prováděcím nařízením 
předznamenává reformy státní podpory, které mají mít tento účinek.

Významné „staveniště“ se týká veřejných služeb, které jsou součástí evropského 
modelu. V roce 2004 navrhla Komise předlohu balíčku, který má zlepšit právní jistotu 
při používání pravidel státní podpory na vyrovnání za veřejné služby. Výsledek diskusí 
na toto téma by měl poskytnout právní jistotu při používání pravidel státní podpory na 
služby obecného hospodářského zájmu ve světle platného precedenčního práva.

Komise je zodpovědná za dohled nad souladem veřejných subvencí s předpisy EU 
a je povinna takto činit s cílem dosáhnout „menší a lepší podpory“. V příštích několika 
letech hodlá Komise přezkoumat evropskou politiku státní podpory, aby zajistila, že 
se veřejné subvence poskytují tam, kde přidávají reálnou hodnotu. Takto lze zaplnit 
mezery způsobené skutečným selháním trhu a více podniků se může stát aktivními 
konkurenty. Nová pravidla by měla usnadnit členským státům využívat veřejné fondy 
ve správné míře k podpoře opatření, která povzbudí inovaci, zlepší přístup k rizikovému 
kapitálu a prosadí výzkum a vývoj. 

Mezinárodní činnosti

Začala jsem vysvětlením, že politika hospodářské soutěže by měla být zakotvena 
ve snaze o konkurenceschopnost doma i v zahraničí. Součástí tohoto úsilí je úzká 
spolupráce a výměna zkušeností s orgány pro hospodářskou soutěž po celém světě. 
V roce 2004 byly podpořeny nové plodné vztahy s orgány pro hospodářskou soutěž 
na Dálném východě a zároveň byly zachovány úzké transatlantické styky, které budou 
ještě prohloubeny. Mnohostranná spolupráce v Mezinárodní síti pro hospodářskou 
soutěž, abych jmenovala alespoň jedno významné fórum spolupráce, přinesla cenné 
výsledky jak v boji proti kartelům, tak v oblasti fúzí. Aktivní podíl Komise na těchto 
celosvětových ambicích je nutným důsledkem úlohy obhájce, kterou hodlám doma 
zastávat, a umožní, aby prosazování předpisů pro hospodářskou soutěž v EU zůstalo 
účinným nástrojem podpory zájmů spotřebitelů.
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ÚVOD

ÚVOD GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ

V roce 2004 ovlivnily práci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž velké 
změny: rozšíření EU na 25 členů, modernizace pravidel hospodářské soutěže, vznik 
nové Komise v listopadu a vnitřní reorganizace generálního ředitelství v důsledku 
modernizace. Tento vývoj se projevil v obecných cílech politiky hospodářské soutěže 
Komise pro rok 2005 a následující léta, které vycházejí z rozhodnutí Komise o roční 
politické strategii na rok 2005 a z politických priorit stanovených novou Komisí. 
Výroční zpráva o hospodářské politice za rok 2004 tedy představuje vhodnou příležitost 
ukázat širší veřejnosti směr, kterým se bude ubírat práce Komise v oblasti politiky 
hospodářské soutěže ve střednědobém horizontu. 

Vzájemné působení politiky hospodářské soutěže a jiných politik Komise

Ve svém rozhodnutí o roční politické strategii na rok 2005, které uvítal Evropský 
parlament i Rada, Komise zdůraznila zlepšení růstu jako ústřední politický cíl ve 
snaze zdokonalit konkurenceschopnost evropského modelu a zároveň zachovat 
prosperitu, zaměstnanost, soudržnost a ochranu životního prostředí. Přistoupení 
deseti nových členských zemí přidalo cíli zlepšit hospodářský růst na vnitřním trhu 
další zeměpisný rozměr. Hlavním cílem politického programu nové Komise je oživit 
lisabonský proces zahájený Evropskou radou v roce 2000, jehož celkovým cílem je 
učinit z EU nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě založenou 
na znalostech. Komise vezme v úvahu doporučení skupiny na vysoké úrovni, které 
předsedal Wim Kok, o dosažení lisabonských cílů.

Za účelem podpoření rámce konkurenceschopnosti stanoveného v roční politické 
strategii na rok 2005 Komise pokročí se svým ambiciózním procesem legislativního 
přezkumu v oblasti politiky hospodářské soutěže se zvláštním odkazem na státní 
podporu a bude se zabývat modernizací antimonopolních předpisů a podstatnými 
reformami kontroly spojování započatými v roce 2004. V tomto kontextu hodlá 
Komise podporovat aktivní vynucování pravidel hospodářské soutěže v celé EU.

Spolu s přísným používáním politiky hospodářské soutěže může mít velmi příznivý 
vliv na konkurenceschopnost a růst evropského hospodářství a na fungování vnitřního 
trhu sledování evropských právních předpisů v různých hospodářských odvětvích, jako 
jsou liberalizovaná síťová výrobní odvětví a fi nanční služby, které změří jejich soutěžní 
dopad, jelikož posílí zájmy a důvěru spotřebitelů. 

Politika hospodářské soutěže, která je, jak se uvádí ve zprávě W. Koka, klíčem 
k dosažení lisabonských cílů, patří k politikám prioritním, jelikož může významně při-
spět ve třech ohledech: 
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Podpora společnosti založené na znalostech. Silný soutěžní tlak představuje mocné 
pobídky, díky kterým se mohou společnosti nepřetržitě zabývat inovacemi a výzkumem 
a vývojem. Politika hospodářské soutěže může posílením pobídek pro inovace 
a současným zaměřením na omezení, která mohou hospodářskou soutěž vážně brzdit, 
přispět k tomu, že ekonomiky EU budou dynamičtější, a tak může pomoci splnit 
lisabonské cíle. Politika státní podpory může zejména přispět ke společnosti založené 
na znalostech lepším cílením zdrojů dostupných pro veřejnou podporu v oblastech 
jako výzkum a vývoj, inovace a odborné vzdělávání. 
Podpora vnitřního trhu. Dvanáct let po svém formálním vytvoření vnitřní trh ještě 
nerealizoval svůj plný potenciál. Jedním z důvodů je, že neexistuje automatické 
spojení mezi odstraněním překážek přeshraničního obchodu a účinné hospodářské 
soutěže. Regulační rámec i jeho vynucování musí vytvořit prostředí, které skutečně 
vyvolává a upřednostňuje hospodářskou soutěž, nové vstupy a inovace. K lepšímu 
fungování vnitřního trhu může přispět vynucování i obhajoba hospodářské soutěže, 
zejména v odvětvích, která jsou pro lisabonskou agendu klíčová, protože se týkají 
vstupů zásadních pro evropské hospodářství. Díky otevřeným a konkurenceschopným 
evropským trhům budou evropské společnosti konkurenceschopnější v mezinárodním 
měřítku ku prospěchu evropských spotřebitelů i evropské zaměstnanosti. Samotné 
vynucování pravidel hospodářské soutěže, které má odstranit hlavní překážky tržní 
hospodářské soutěže, pomáhá vytvořit vhodné podmínky pro růst. 
Podpora příznivého podnikatelského klimatu. Politika hospodářské soutěže může 
významně přispět k vytvoření podmínek, které jsou příznivé pro podnikání. Důležitou 
úlohu ve snaze zvýšit dostupnost rizikového kapitálu pro začínající a malé a střední 
podniky hrají pravidla státní podpory. Celosvětovou koherenci a předvídatelnost, 
které podnikání potřebuje, pomáhá rozvinout také mezinárodní politika hospodářské 
soutěže. Zásady hospodářské soutěže mohou konečně také umožnit pozorování 
nových i stávajících regulačních rámců v jiných důležitých politických oblastech, aby se 
zajistilo, že regulace zbytečně neomezuje hospodářskou soutěž. Obhajoba hospodářské 
soutěže může tedy pomoci utvářet regulační rámce EU i národní regulační rámce, které 
podporují režim příznivý pro hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost. 

Obecné cíle politiky hospodářské soutěže

Priority vynucování: zaměřit vynucovací opatření na protisoutěžní praktiky, které 
evropskému hospodářství nejvíce škodí. Nová nařízení o antimonopolní politice 
a spojování umožní generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž lépe stanovit 
priority své vynucovací činnosti, aby se mohlo zaměřit na nejškodlivější praktiky 
a spojování, pokud jde o dopad na zájmy spotřebitelů. 

V antimonopolní oblasti vytvořilo nařízení (ES) č. 1/2003 nový systém vynucování, 
v němž jsou Komise i členské státy kompetentní k úplnému používání pravidel 
hospodářské soutěže EU. Za tímto účelem vytvořila Komise a 25 členských států 
Evropskou síť pro hospodářskou soutěž, v níž hraje ústřední úlohu generální ředitelství 
pro hospodářskou soutěž. To vytváří podstatný potenciál pro účinnější a proaktivnější 
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vynucování pravidel hospodářské soutěže EU. Bude však zapotřebí lepší dozor nad 
trhy, aby se zjistily praktiky, které hospodářskou soutěž a spotřebitele pravděpodobně 
nejvíce poškodí. Nové nařízení bylo také prvním krokem v posilování soukromého 
vynucování před vnitrostátními soudy, jelikož jim dává pravomoc používat také 
čl. 81 odst. 3. Vynucování se nadále soustředí na kartely, zneužívání dominantního 
postavení, neslučitelnou státní podporu a vynucování pravidel hospodářské soutěže 
v nedávno liberalizovaných i jiných regulovaných odvětvích hospodářství. 

V oblasti kontroly spojování zlepšilo nové nařízení možnosti pro postoupení případů 
členskými státy Komisi a naopak, což by mělo Komisi pomoci zaměřit své vynucovací 
činnosti na případy, které mají zřetelný přeshraniční dopad. Nový test „signifi cant 
impediment to eff ective competition“ navíc znamená, že nové nařízení upravuje 
všechna spojování narušující soutěž.

V oblasti státní podpory se generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zaměří 
zejména na vynucování zamítavých rozhodnutí a na náhradu nákladů na neslučitelnou 
státní podporu. Lepší mezinárodní spolupráce, dvoustranná i mnohostranná, bude 
navíc nadále zásadní pro zaručení účinnosti evropské politiky hospodářské soutěže 
v boji proti protisoutěžním praktikám s mezinárodním rozsahem. 

Zlepšování konkurenceschopnosti v EU prostřednictvím pomoci při utváření 
regulačního rámce. Regulace jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni, 
může zbytečně a neúmyslně brzdit hospodářskou soutěž a omezovat potenciál 
vnitřního trhu. V některých odvětvích, jako jsou liberalizovaná síťová výrobní odvětví, 
a zejména v odvětví energetiky, je zapotřebí podporovat regulační rámec vytvářející 
podmínky pro vstup na trh a podporující hospodářskou soutěž. Proto by se obhajoba 
hospodářské soutěže a pozorování politiky měly využít k ovlivňování vnitrostátních 
právních předpisů i právních předpisů EU, aby se zajistilo, že se bere řádně v úvahu 
zabezpečení konkurenceschopných trhů. 

Měla by se přezkoumat pravidla hospodářské soutěže pro sledování státní podpory, 
aby se zajistilo, že berou větší ohled na konkrétní selhání trhu ovlivňující míru investic 
EU do výzkumu a vývoje a přístup k rizikovému kapitálu na straně jedné a přetrvávání 
rozdílů v regionálním rozvoji na straně druhé. Přizpůsobení regulačního systému pro 
sledování státní podpory přímo přispěje ke snaze Komise upřednostňovat inovace. 

Zaměření opatření na odvětví klíčová pro vnitřní trh a lisabonskou agendu. Měl by se 
klást důraz na odstraňování překážek hospodářské soutěže v nedávno liberalizovaných 
odvětvích i v některých jiných regulovaných odvětvích, zejména v telekomunikacích, 
poštovních službách, energetice a dopravě. Tato odvětví poskytují nezbytné vstupy 
mnoha jiným hospodářským odvětvím a mají pro evropskou konkurenceschopnost 
klíčový význam. Otevření možností soutěžit většímu počtu poskytovatelů služeb by mělo 
vést k širšímu výběru, lepší kvalitě a nižším cenám pro spotřebitele. Dobrým příkladem 
výhod liberalizace je vývoj odvětví telekomunikací v posledních deseti letech.

Nedávno liberalizovaná odvětví však ovlivňuje různé narušování hospodářské 
soutěže, sahající od škodlivého obchodního chování na straně dotčených podniků 
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po neadekvátní regulaci, nebo dokonce státní podporu. Mělo by se řádně zvážit, zda 
tato odvětví mohou charakterizovat závazky veřejné služby, pokud jde o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu, které se musí plnit. Komise musí nicméně 
zajistit, že subvence poskytované na fungování těchto veřejných služeb nepřekročí 
potřebnou mez. Navíc je nutné konkrétněji určit, které problémy nejvhodněji řeší 
použití právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. V tomto ohledu je důležité 
usilovat o integrovanou odvětvovou regulační a vynucovací politiku.

Značnou samoregulací nebo kombinací samoregulace a státní regulace se vyznačuje 
řada jiných odvětví, která jsou důležitá pro celosvětovou konkurenceschopnost 
hospodářství Evropy. To platí zejména u fi nančních služeb. Vytvoření účinného 
a likvidního kapitálového trhu je jedním z hlavních cílů Akčního plánu pro fi nanční 
služby. V průběhu funkčního období předchozí Komise byla zahájena řada iniciativ 
politiky vnitřního trhu s cílem odstranit překážky přeshraničního obchodování 
s cennými papíry a usnadnit hospodářskou soutěž mezi investičními fi rmami. 
Politika hospodářské soutěže tvoří významný doplněk tohoto procesu liberalizace. 
Drobné fi nanční služby navíc hrají hlavní úlohu v každodenním životě občanů 
Evropské unie. Tyto služby se musí poskytovat za tržních podmínek, což znamená, 
že jednotlivý spotřebitel má větší výběr produktů a služeb vyšší kvality za nejlepší 
možnou cenu.

BOX 1: HLAVNÍ EKONOM PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ NA 
GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍ PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ V ROCE 2004

Tým hlavního ekonoma je samostatné oddělení podřízené přímo generálnímu 
řediteli. Má 10 členů a všichni mají doktorát z průmyslové ekonomie. Úkoly 
a úlohu týmu hlavního ekonoma lze popsat takto:

— pokyny pro metodologické otázky ekonomie a ekonometrie při používání 
pravidel hospodářské soutěže EU;

— obecné pokyny v jednotlivých případech hospodářské soutěže od rané fáze;
— podrobné pokyny v nejdůležitějších případech hospodářské soutěže 

zahrnujících složité ekonomické otázky, zejména takové, které vyžadují 
komplikovanou kvantitativní analýzu; to by mohlo zahrnovat přidělení člena 
týmu hlavního ekonoma na práci v týmu daného případu;

— přispívání k vývoji obecných politických nástrojů s ekonomickým obsahem.

Přispívání k případům a pokynům

V roce 2004 se tým hlavního ekonoma zabýval celkem 33 případy (11 spojeními, 
15 antimonopolními případy a 7 případy státní podpory). Tým hlavního 
ekonoma navíc významně přispěl k pokynům a obecným politickým otázkám.
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Případy se vybírají po dohodě s generálním ředitelem na základě potřeby 
komplikovanější ekonomické analýzy, zejména kvantitativní analýzy. V těchto 
případech je člen týmu hlavního ekonoma zařazen do týmu daného případu, má 
přístup ke všem informacím a účastní se všech schůzek s externími odborníky 
a stranami. Členové přidělení z týmu hlavního ekonoma mají v týmu daného 
případu zvláštní a nezávislé postavení a za přístup, který zaujmou, zodpovídají 
přímo hlavnímu ekonomovi pro hospodářskou soutěž. Vzhledem k významu 
vytvoření ekonomické analýzy případu je tým hlavního ekonoma zapojen co 
nejdříve. 

Tým hlavního ekonoma se také účastní ústních slyšení a podílí se na panelových 
debatách o vnitřním přezkumu. 

Hlavní ekonom pro hospodářskou soutěž se účastní pravidelných týdenních 
schůzek s komisařem. Navíc poskytuje písemná stanoviska ve všech případech, 
na kterých se podílel.

Přispívání k rozvoji ekonomických odborných znalostí na generálním 
ředitelství

Hlavní ekonom pro hospodářskou soutěž přispívá k celkové debatě 
o ekonomických otázkách na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž 
pořádáním odborného vzdělávání, seminářů a diskusí. Navíc udržuje a posiluje 
vztahy s akademickým světem. Restrukturalizoval Hospodářskou poradní 
skupinu pro politiku hospodářské soutěže. Hospodářská poradní skupina pro 
politiku hospodářské soutěže je skupina předních akademiků pracujících v oblasti 
průmyslové ekonomie. Významnou funkcí Hospodářské poradní skupiny pro 
politiku hospodářské soutěže je poskytovat nezávislá stanoviska k širokým 
politickým otázkám. Hospodářská poradní skupina pro politiku hospodářské 
soutěže je organizována do tří podskupin: spojování, antimonopolní politika 
a státní podpora.

POSELSTVÍ ÚŘEDNÍKA PRO SLYŠENÍ

Komise vytvořila místo úředníka pro slyšení, aby svěřila vedení správních řízení 
v antimonopolních případech a případech spojování nezávislé osobě se zkušenostmi 
s problematikou hospodářské soutěže a s bezúhonností nezbytnou pro objektivitu, 
průhlednost a účinnost těchto řízení. Pověření úředníků pro slyšení stanoví řadu 
mechanismů, jak se má tato funkce vykonávat. Patří sem mj. povinnost vypracovat 
závěrečnou zprávu ke každé předloze rozhodnutí předložené sboru komisařů, která 
uvádí, zda bylo respektováno právo být vyslyšen. V důsledku toho se na všech 
případech, kde je tímto způsobem zahájeno a ukončeno formální řízení, ofi ciálně 
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podílejí dva úředníci pro slyšení. Od května 2004 sem patří tzv. „rozhodnutí týkající 
se závazků“ podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, z nichž prvním byla věc DFB 
rozhodnutá v lednu 2005. Za úředníky pro slyšení lze výjimečně přijít také před 
zahájením formálního řízení, například vyvstanou-li otázky důvěrnosti v souvislosti 
s informacemi, které mají být zahrnuty do sdělení stížností, nebo v souvislosti se 
zveřejněným zněním rozhodnutí. Dohromady se tedy úředníci pro slyšení v průběhu 
roku 2004 ofi ciálně podíleli přibližně na 40 případech. Některé hlavní prvky těchto 
zkušeností jsou uvedeny níže.

Zajištění práva být vyslyšen poskytnutím příslušného nahlédnutí do spisů

S ohledem na oprávněný zájem poskytovatelů informací o ochranu důvěrných 
informací, na veřejný zájem o dodržování pravidel hospodářské soutěže a na práva 
adresátů sdělení stížností na obhajobu přijali úředníci pro slyšení řadu rozhodnutí, 
kterými stranám poskytli nebo zamítli nahlédnutí do dokumentů ve spisu případu.

V rámci těchto rozhodnutí v roce 2004 byl brán ohled na práva stran na nahlédnutí, které 
obdržely tzv. „dopis o skutečnostech“, jímž byly informovány o dalších informacích, 
které budou při konečném rozhodnutí zohledněny. Příklady případů, kdy byl za těchto 
okolností stranám poskytnut přístup k dalším informacím, jsou rozhodnutí ve věcech 
Microsoft  a Clearstream. 

Zajištění ochrany obchodních tajemství podniků a oprávněného 
zájmu o důvěrnost

V případě neshody mezi příslušným oddělením Komise a dotčenými stranami připadají 
rozhodnutí o ochraně obchodních tajemství společností a o oprávněném zájmu 
o důvěrnost úředníkům pro slyšení. Tento zájem musí být vyvážen proti zájmům stran 
o sdělení informací nebo tam, kde se tato otázka týká zveřejnění rozhodnutí, proti 
veřejnému zájmu informovat právnickou a podnikatelskou obec o výsledku řízení. 

Ve věci Belgického svazu architektů vedlo nebezpečí odplaty úředníky pro slyšení 
k zamítnutí nahlédnutí do dokumentu ve spisu, který by stranám umožnil zjistit 
informátora. 

V roce 2004 se většina rozhodnutí úředníků pro slyšení o sdělení potenciálně důvěrných 
informací týkala oprávněnosti zveřejnění konečných rozhodnutí Komise. Tato 
rozhodnutí pomohla stanovit řadu zásad, které se použijí v budoucích případech.

Zaprvé, v souladu s judikaturou musí každá žádost o důvěrnost odůvodnit, proč 
by sdělení údajně důvěrných informací mohlo společnost vážně poškodit (1). 
Zadruhé, riziko soukromého sporu vyvolaného zveřejněním informací není samo 

(1) Podle věci T-353/94, Postbank NV, odstavce 87 jsou obchodními tajemstvími „informace, jejichž 
nejen sdělení veřejnosti, ale také pouhé předání osobě jiné než té, která informace poskytla, může 
vážně poškodit zájmy posledně jmenované strany.“
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o sobě relevantním argumentem. Škody vzniklé vinou porušení právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže by byly spravedlivým a žádoucím důsledkem tohoto 
protisoutěžního chování (2). Zatřetí, úředníci pro slyšení nerozhodují, zda je nezbytné 
zveřejnit části konečných rozhodnutí, aby se zajistilo jejich správné pochopení. 
Relevance informace pro komplexní pochopení rozhodnutí se bude zkoumat pouze, 
když je dotyčná pasáž důvěrnou informací. 

V průběhu roku 2004 byl dále zaveden postup, který se má použít před přijetím 
právně závazných rozhodnutí o sdělení důvěrných informací, aby se pokud možno 
předešlo právním sporům. Úředníci pro slyšení mohou nejdříve navrhnout předběžné 
nahlédnutí. Pouze když je tento návrh napaden v dané lhůtě, přistoupí úředníci pro 
slyšení k závaznému rozhodnutí, které lze zpochybnit u Soudu prvního stupně. Tato 
nová praxe v mnoha případech pomohla předejít tzv. „řízením typu Akzo“. V posledně 
uvedeném případě přijmou úředníci pro slyšení ofi ciální a závazné rozhodnutí jménem 
Komise sdělit potenciálně důvěrné informace; toto rozhodnutí podléhá přezkumu 
Soudu prvního stupně. 

Uspořádání a vedení ústních slyšení

Ústní slyšení poskytuje stranám příležitost doplnit svou písemnou odpověď na obavy 
Komise o hospodářskou soutěž ústním představením hlavních otázek před širokým 
publikem s příležitostí reagovat na dotazy a zapojit se do přímé diskuse s příslušnými 
odděleními Komise a zástupci z členských států. Může být také pro žadatele nebo jiné 
třetí strany zapojené do řízení jedinečnou příležitostí poslouchat a přímo komentovat 
vznesené připomínky. Tak tomu skutečně bylo ve věci Microsoft , kdy se po pětiletém 
šetření a písemném řízení včetně tří sdělení stížností, písemných odpovědí a písemných 
vyjádření řady třetích stran poprvé sešli zástupci všech zúčastněných stran a tři dny 
představovali své vlastní názory a komentovali jiné ve prospěch všech zúčastněných.

Úředníci pro slyšení mají zkušenost, že přednesení v rámci ústního slyšení spolu se 
vznesenými dotazy soustavně vede k lepšímu pochopení zahrnutých otázek. Proto 
je úkol úředníků pro slyšení pořádat a vést ústní slyšení v antimonopolních řízeních 
a řízeních o spojování významný vzhledem k jejich důležitosti v kontextu celkového 
řízení. Samotné uspořádání se provádí v úzkém styku s dotčenými stranami. Pokud 
jde o účast, jsou pozvány orgány pro hospodářskou soutěž členských států a všechna 
související oddělení Komise. Úředníci pro slyšení stanovili požadavek, aby se ústního 
slyšení účastnil ředitel zodpovědný za šetření věci, což komisař potvrdil. 

V průběhu slyšení mohou úředníci pro slyšení na žádost příslušného oddělení Komise, 
dotčených stran nebo třetích stran připustit nové dokumenty. Nové právní předpisy 
zavedené v průběhu roku 2004 v případech spojování i v antimonopolních případech 
výslovně stanoví otázky, které na základě pravomoci úředníků pro slyšení musí položit 

(2) Článek 30 nařízení (ES) č. 1/2003 a článek 21 nařízení č. 17/62 stanoví, že Komise musí brát ohled 
pouze na „oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.“
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všechny dotčené strany. Ačkoliv se tato nová praktika nadále používá experimentálně, 
zajistila další vzájemné působení.

V některých případech, jako byla věc Cholin chlorid, úředníci pro slyšení připustili, že 
při ústním slyšení lze přijmout do řízení nové důkazy. Jak dokládají závěrečné zprávy 
zveřejněné v roce 2004, došlo po některých ústních slyšeních, jako byla věc spojení 
Sony/BMG, ke změnám v přístupu k případu. 

Kromě toho ústní slyšení zvyšují povědomí úředníků pro slyšení o kritických aspektech 
případu a umožňují aktivněji se zapojit do následujících fází řízení potenciálně 
vyjadřováním k dalšímu pokračování řízení v souladu s jejich pověřením.

Působení jako poradce komisaře pro politiku hospodářské soutěže

Prvořadou povinností úředníků pro slyšení je zajistit, aby byla respektována práva 
stran na obhajobu a aby byl pro všechny dotčené strany zajištěn řádný proces. V rámci 
své prozatímní zprávy nebo obecněji, když podávají zprávy komisaři, se zvláštním 
odkazem na obsah slyšení, mohou úředníci pro slyšení využít svou pravomoc 
a upozornit komisaře na podstatnou otázku, kterou případ vyvolal, pokud se domnívají, 
že by to zlepšilo kvalitu konečného rozhodnutí. V roce 2004 pracovali úředníci pro 
slyšení na zřetelnějším zpracování konečných rozhodnutí. Vyjádřili se v řadě případů 
a zejména ve věcech kartelů, což jim pomohlo zlepšit proces rozhodování a v konečném 
důsledku kvalitu konečných rozhodnutí.

Úředníci pro slyšení také projednali řadu politických otázek s generálním ředitelstvím 
pro hospodářskou soutěž. K těmto diskusím patřila mj. revize oznámení Komise 
o nahlédnutí do spisů, které přizpůsobuje pravidla prohlášení v rámci leniency programu 
Komise pravidlům discovery zahraničních jurisdikcí a zároveň respektuje právo na 
nahlédnutí do spisů, a úloha úředníků pro slyšení jako případných prostředníků ve 
sporech mezi generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a společnostmi o to, 
zda se dokumentu týká právní výsada.
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I – ANTIMONOPOLNÍ POLITIKA – ČLÁNKY 81, 82 A 86 
SMLOUVY O ES

A – LEGISLATIVNÍ A INTERPRETAČNÍ PŘEDPISY

1. Modernizace antimonopolní politiky: prováděcí nařízení 
(ES) č. 773/2004, pokyny a oznámení

1. Dne 1. května vstoupil v platnost nový systém vynucování článků 81 
a 82 Smlouvy a bylo zrušeno nařízení (ES) č. 17/62. Za účelem doplnění nařízení 
(ES) č. 1/2003 (3) a po následných rozsáhlých konzultacích přijala Komise 
„modernizační balíček“ sestávající z nového nařízení Komise o podrobnostech jejích 
antimonopolních řízení a z šesti nových oznámení Komise s cílem poskytnout pokyny 
pro řadu aspektů, které jsou v rámci nového systému vynucování zvlášť významné. 
Tento balíček se skládá z těchto prvků: 

Prováděcí nařízení (4)

2. Prováděcí nařízení obsahuje podrobná pravidla, která se týkají zejména 
zahájení řízení, ústních vyjádření, stížností, slyšení stran, nahlédnutí do spisů 
a nakládání s důvěrnými informacemi v antimonopolních řízeních vedených Komisí. 

Oznámení o síti (5)

3. Toto oznámení stanoví hlavní pilíře spolupráce mezi Komisí a orgány pro 
hospodářskou soutěž členských států v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. 
Oznámení stanoví zásady sdílení případů mezi členy sítě. V této souvislosti oznámení 
následuje společné prohlášení Rady a Komise (6), které bylo vydáno v den přijetí 
nařízení (ES) č. 1/2003. Byly nalezeny konkrétní mechanismy pro rozhraní mezi 
výměnami informací mezi orgány podle čl. 11 odst. 2 a odst. 3 a článku 12 nařízení 
(ES) č. 1/2003 a fungováním „leniency programů“. Vnitrostátní orgány členských 
států (7) podepsaly prohlášení, ve kterém prohlašují, že budou dodržovat zásady 
stanovené v oznámení Komise.

(3) Nařízení rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 
stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003), nařízení pozměněné nařízením 
(ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004).

(4) Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 
a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004).

(5) Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž (Úř. věst. C 101, 
27.4.2004).

(6) K dispozici v rejstříku Rady na adrese http://register.consilium.eu.int (dokument č. 15435/02 ADD 1).
(7) Seznam vnitrostátních orgánů, které podepsaly prohlášení o oznámení Komise o spolupráci 

v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž, je k dispozici na internetové stránce Komise.

http://register.consilium.eu.int
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Oznámení o spolupráci s vnitrostátními soudy (8)

4. Oznámení má sloužit jako praktický nástroj pro vnitrostátní soudce, kteří 
používají články 81 a 82 ve shodě s nařízením (ES) č. 1/2003. Shromažďuje příslušnou 
judikaturu Soudního dvora a objasňuje tak procesní souvislosti, ve kterých vnitrostátní 
soudci působí. Zvláštní pozornost se věnuje situaci, kdy se vnitrostátní soud zabývá 
případem paralelně s Komisí nebo po ní. Nařízení 1/2003 dále stanoví výslovné právní 
východisko pro vnitrostátní soudce požádat Komisi o stanovisko nebo o informaci, 
kterou má k dispozici, a stanoví možnost, že Komise může za určitých podmínek podat 
vnitrostátním soudům písemná a ústní vyjádření. Oznámení vysvětluje fungování 
těchto mechanismů spolupráce.

Oznámení o stížnostech (9)

5. Toto oznámení začíná obecnými informacemi o různých úlohách orgánů pro 
hospodářskou soutěž a soudů a vyzývá případné žadatele, aby si informovaně vybrali, zda 
se ve světle uvedených pokynů obrátí na Komisi, vnitrostátní orgán pro hospodářskou 
soutěž, nebo vnitrostátní soud. Největší část oznámení obsahuje vysvětlení posuzování 
podnětů v antimonopolní oblasti Komisí a použitelných postupů. Oznámení obsahuje 
také orientační lhůtu čtyři měsíce, ve které se Komise snaží informovat žadatele, zda 
hodlá provést plné šetření podnětu, či ne. 

Oznámení o dopisech obsahujících pokyny (10)

6. Nařízení (ES) č. 1/2003 sleduje cíl, aby Komise znovu zaměřovala svá 
vynucovací opatření na zjišťování závažných protiprávních jednání. Zásadním 
prvkem v tomto kontextu je zrušení systému oznamování. Zdá se však také rozumné, 
aby Komise v omezených počtech případů, kde vyvstanou zcela nové otázky týkající 
se článku 81 nebo 82, mohla v závislosti na svých jiných vynucovacích prioritách 
poskytnout podniku písemné pokyny (dopis obsahující pokyny). Oznámení obsahuje 
podrobné informace o tomto nástroji.

Oznámení o vlivu na obchod (11)

7. Koncept vlivu na obchod je jurisdikční kritérium, které určuje dosah článků 
81 a 82. Určuje také rozsah použití článku 3 nařízení (ES) č. 1/2003. V tomto kontextu 

(8) Oznámení Komise o spolupráci mezi Komisí a soudy členských států EU při používání článků 81 
a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. C 101, 27.4.2004).

(9) Oznámení Komise o vyřizování stížností Komisí podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. C 101, 
27.4.2004).

(10) Oznámení Komise o neformálních pokynech týkajících se nových otázek, které se vztahují 
k článkům 81 a 82 Smlouvy o ES a které vyvstávají v jednotlivých případech (dopisy obsahující 
pokyny) (Úř. věst. C 101, 27.4.2004).

(11) Pokyny pro koncept vlivu na obchod obsažený v článcích 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. C 101, 
27.4.2004).
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vyjádřily členské státy přání mít interpretační oznámení o tomto konceptu. Oznámení 
popisuje současnou judikaturu a žádným způsobem se nesnaží omezit jurisdikční 
dosah článků 81 a 82. Stanoví také množstevní práh, který bude Komise při svém řízení 
považovat za vyvratitelnou doměnku, jestliže celkový roční obrat dotčených podniků 
ve Společenství, pokud jde o výrobky, jichž se týká dohoda, nepřekročí 40 milionů EUR 
a (celkový) tržní podíl stran na jakémkoliv relevantním trhu Společenství dotčeném 
dohodou nepřekročí 5 %.

Pokyny pro čl. 81 odst. 3 (12)

8. Pravomoc soudů a orgánů pro hospodářskou soutěž členských států 
používat čl. 81 odst. 3 je jedním z hlavních pilířů modernizační reformy. Oznámení 
rozvíjí rámec pro používání čl. 81 odst. 3 a stanoví pokyny pro používání každé ze 
čtyř kumulativních podmínek obsažených v tomto ustanovení Smlouvy. Oznámení 
uvádí různé typy výhod, které mohou představovat objektivní hospodářské výhody ve 
smyslu první podmínky. Vysvětluje také pojem spotřebitelé a požadavek, že musí mít 
přiměřený podíl na výhodách, které z dohody vyplývají. Protisoutěžní aspekty dohody 
se analyzují podle čl. 81 odst. 1 a prosoutěžní prvky se analyzují a vyvažují oproti 
protisoutěžním prvkům podle čl. 81 odst. 3.

2. Nařízení a pokyny pro blokovou výjimku pro převod technologií 

9. V rámci základní reformy antimonopolních vynucovacích pravidel EU přijala 
Komise dne 7. dubna nová pravidla v podobě nového nařízení Komise o blokové 
výjimce, nařízení (ES) č. 772/2004 (13), a soubor pokynů (14), které se týkají vydávání 
licencí na patenty, know-how a autorského práva k soft waru. Od 1. května 2004 
využívají licenční dohody lepšího bezpečného útočiště, které mnoho dohod ušetří 
před individuální kontrolou. Nová pravidla usnadňují vydávání licencí a omezují 
regulační zátěž společností a zároveň zajišťují účinnou kontrolu vydávání licencí mezi 
společnostmi, které mají významnou tržní sílu. Nová pravidla by měla přispět k šíření 
technologie v EU, a přispívat tak k lisabonským cílům. 

10. Nová pravidla využila rozsáhlou konzultační akci (15), o kterou zainteresované 
strany prokázaly živý zájem a dodaly podrobné a vysoce kvalitní vstupní informace. 

(12) Pokyny pro používání čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES (Úř. věst. C 101, 27.4.2004).
(13) Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod 

o převodu technologií (Úř. věst. L 123, 27.4.2004).
(14) Pokyny pro používání článku 81 Smlouvy o ES na dohody o převodu technologií (Úř. věst. C 101, 

27.4.2004). Nařízení (ES) č. 772/2004 a pokyny jsou také k dispozici na adrese: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology

(15) Bylo obdrženo přes 70 podání od svazů průmyslu a obchodu, právnických společností 
a společností průmyslového vlastnictví, jednotlivých právnických fi rem, vnitrostátních orgánů, 
jednotlivých společností, univerzit a poradců.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology
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Nová pravidla nahrazují nařízení (ES) č. 240/96 (16), které bylo kritizováno pro svůj úzký 
rozsah působnosti a formalistický charakter. Nové předpisy jsou pevně sladěny s novou 
generací nařízení Komise o blokových výjimkách a mají tyto obecné vlastnosti: 

– nařízení (ES) č. 772/2004 obsahuje pouze černou listinu (17): nyní je vyňato vše, 
co není výslovně vyloučeno z blokové výjimky. To ponechává společnostem více 
svobody zpracovat své licenční dohody podle svých obchodních potřeb.

– rozsah působnosti nových pravidel se týká všech typů dohod o převodu technologií 
pro výrobu zboží nebo služeb: nejen vydávání licencí na patenty a know-how, ale 
také vydávání licencí na průmyslové vzory a autorská práva k soft waru. Tam, kde 
Komise nemá pravomoc přijmout nařízení o blokové výjimce (18), jako v případě 
patentových poolů a vydávání licencí na autorská práva obecně, odkazují pokyny 
zřetelně na budoucí politiku vynucování;

– nové předpisy zřetelně odlišují vydávání licencí mezi soutěžiteli (které pravdě-
podobněji poškodí hospodářskou soutěž) od vydávání licencí mezi nesoutěžiteli. 
Zejména se liší použitelné seznamy tzv. tvrdých omezení;

– nařízení (ES) č. 772/2004 poskytuje bezpečné útočiště pouze pod určitými prahy 
podílů na trhu, a to kumulativně 20 % pro licenční dohody mezi soutěžiteli a 30 % 
pro každého pro dohody mezi nesoutěžiteli. Podíly na trhu se musí vypočítat jak 
pro relevantní dotčené výrobkové trhy, tak pro trh technologií (19);

– licenční dohoda nemůže využít blokovou výjimku, jestliže obsahuje tzv. tvrdé 
omezení hospodářské soutěže;

– některá omezení se pro blokovou výjimku nekvalifi kují, zatímco zbytek dohody 
může blokovou výjimku nadále využívat (20). 

11. Seznam tvrdých omezení v článku 4 nařízení (ES) č. 772/2004 uvádí omezení, 
která znamenají, že celá dohoda nemůže využít blokovou výjimku, a pro která je také 
nepravděpodobné individuální použití čl. 81 odst. 3 (21). 

(16) Nařízení Komise (ES) č. 240/96 ze dne 31. ledna 1996 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 
kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. L 31, 9.2.1996). Hodnocení tohoto nařízení viz 
hodnotící zpráva Komise KOM(2001) 786 v konečném znění.

(17) Předchozí nařízení z roku 1996 obsahovalo bílou a šedou listinu.
(18) Nařízení Rady č. 19/65/EHS umožňuje pouze přijímání nařízení o blokových výjimkách pro dohody 

o převodu technologií mezi dvěma stranami, které se týkají práv průmyslového vlastnictví.
(19) Tržní podíl na trhu technologií vychází také z výrobkového trhu v tom, že se defi nuje podílem 

na trhu výrobků vyrobených licencovanou technologií. Pro výpočet podílu na trhu se obvykle 
používají údaje hodnoty prodeje za předcházející kalendářní rok. V případě překročení příslušného 
prahu se stanoví dvouletá doba odkladu.

(20) To se týká zejména povinností nabyvatele licence výhradně poskytnout zpět nebo postoupit 
samostatná zlepšení nebo nová použití licencované technologie a doložek o nezpochybnění.

(21) Nařízení (ES) č. 772/2004 se nyní týká řady obecně používaných omezení jako: oblast použití 
omezení, omezení aktivního a pasivního prodeje mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence na 
ochranu svých výhradních území a nedobrovolného používání omezení.
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12. Pro vydávání licencí mezi soutěžiteli je tvrdým omezením a) stanovení cen, 
b) omezení výstupu, c) rozdělení trhů nebo odběratelů, d) omezení nabyvatele licence 
využívat svou technologii a e) omezení stran provádět výzkum a vývoj (pokud to není 
nezbytné, aby se zabránilo sdělení licencovaného know-how), zatímco u vydávání 
licencí mezi nesoutěžiteli jsou tvrdými omezeními a) vertikální stanovení cen, 
b) omezení pasivního prodeje nabyvatele licence a c) omezení aktivního a pasivního 
prodeje nabyvatele licence uvnitř systému selektivní distribuce. U vydávání licencí 
mezi soutěžiteli i nesoutěžiteli obsahuje článek 4 zvláštní výjimky ze seznamů tvrdých 
omezení. 

13. Pokyny objasňují, že neexistuje předpoklad protiprávnosti mimo bezpečné 
útočiště blokové výjimky za předpokladu, že dohoda neobsahuje tvrdé omezení. 
Zejména neexistuje předpoklad, že se uplatní čl. 81 odst. 1 jen proto, že jsou překročeny 
prahy podílů na trhu. Je zapotřebí individuální posouzení na základě zásad popsaných 
v pokynech.

14. Aby Komise podpořila předvídatelnost mimo použití nařízení (ES) č. 772/2004 
a svázala podrobnou analýzu s případy, které pravděpodobně představují skutečné 
obavy o hospodářskou soutěž, vytvořila v rámci pokynů druhé bezpečné útočiště. Toto 
útočiště zaujímá stanovisko, že mimo oblast tvrdých omezení je porušení článku 81 
nepravděpodobné, jestliže existují čtyři nebo více nezávisle kontrolovaných technologií 
– kromě technologií kontrolovaných stranami dohody, které mohou být nahraditelné 
za licencovanou technologii za srovnatelnou cenu pro uživatele.

15. Pokyny nejen stanoví obecný rámec pro analyzování licenčních dohod, ale 
také obsahují zvláštní oddíly o použití článku 81 na různé typy licenčních omezení, 
zejména povinnosti platit licenční poplatky, výlučné vydávání licencí a omezení 
prodeje, omezení výstupu, omezení oblastí použití, omezení kaptivního používání, 
vázané obchody a „bundling“ a závazky nesoutěžit. Obsahují také oddíl o posuzování 
technologických poolů (22). 

3. Nařízení o blokové výjimce pro dopravu

3.1 Námořní doprava

Přezkum nařízení Rady (EHS) č. 4056/86

16. Komise značně pokročila v přezkumu nařízení (EHS) č. 4056/86, který byl 
zahájen v březnu 2003. Nařízení (EHS) č. 4056/86 používá pravidla hospodářské 
soutěže EU na námořní dopravu a jednou z hlavních otázek přezkumu je, zda jsou 
podmínky pro výjimku podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy pro stanovení cen a regulaci 
kapacity konferencemi společností liniové dopravy stále odůvodněné.

(22) Tj. mechanismy, kdy dvě nebo více stran dá dohromady balíček technologií, který je licencován 
nejen přispěvatelům poolu, ale také třetím stranám.
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17. Na základě důkladného konzultačního procesu (v reakci na konzultační 
dokument bylo obdrženo 36 podání a konalo se veřejné slyšení) Komise dne 28. května 
na neformální schůzce s orgány pro hospodářskou soutěž a s dopravními orgány 
z členských států projednala výsledky dosavadního přezkumného procesu. To vedlo 
dne 13. října k přijetí bílé knihy (23), v níž Komise dospěla k závěru, že neexistují žádné 
přesvědčivé ekonomické důkazy, že předpoklady, podle kterých byla bloková výjimka 
v době svého přijetí v roce 1986 odůvodněná, jsou za současných podmínek na trhu 
a na základě čtyř kumulativních podmínek čl. 81 odst. 3 Smlouvy stále odůvodněné. 
Na tomto základě uvažovala Komise o návrhu zrušit současnou blokovou výjimku pro 
konference společností liniové dopravy. Ve své bílé knize však Komise nechala otevřené 
dveře možným alternativám současného systému liniových konferencí pro trasy z a do 
EU. Dodavatelé liniových dopravních služeb, zastoupení Evropským sdružením pro 
záležitosti liniových přepravců, již předložili konkrétní návrhy v tomto rámci. Před 
zaujetím postoje k těmto návrhům však Komise vyzvala zainteresované strany, aby 
předložily své připomínky a poskytly alternativní možnosti. 

Modernizace nařízení Komise (ES) č. 823/2000 (konsorcia)

18. Nařízení Komise (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé 
kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové 
dopravy (konsorcii) stanoví blokovou výjimku týkající se dohod konsorcií v námořní 
dopravě. Cílem dohody konsorcií mezi dvěma nebo více společnostmi provozujícími 
plavidla, které poskytují mezinárodní služby lodní liniové dopravy, je vytvořit 
spolupráci v rámci společného provozování služby námořní dopravy, aby se zlepšila 
produktivita a kvalita služby liniové dopravy a podpořilo větší využívání kontejnerů 
a účinnější využívání kapacity plavidel.

19. Vzhledem k tomu, že toto nařízení pozbude platnosti dne 25. dubna 2005, 
zahájila Komise v červnu veřejnou konzultaci (24) o různých politických možnostech 
budoucích právních předpisů v této oblasti zejména s cílem zjistit názory tohoto 
odvětví, členských států a jiných zainteresovaných třetích stran. Tato konzultace 
se konala v kontextu probíhajícího přezkumu blokové výjimky pro dohody mezi 
liniovými konferencemi obsažené v nařízení (EHS) č. 4056/86. Dne 23. prosince 
zveřejnila Komise předběžnou předlohu nařízení, kterým se mění nařízení Komise 
(ES) č. 823/2000, a vyzvala zainteresované strany, aby zaslaly své připomínky (25).

(23) Bílá kniha o přezkumu nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se používají pravidla hospodářské soutěže 
ES na námořní dopravu, KOM(2004) 675 v konečném znění. Viz též tiskovou zprávu Komise 
IP/04/1213.

(24) Konzultační dokument a odpovědi získané Komisí viz: http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/others/#consult_823

(25) Úř. věst. C 319, 23.12.2004.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823
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3.2 Letecká doprava

Rozšíření vynucovacích pravomocí v oblasti hospodářské soutěže v mezinárodní 
letecké dopravě – změny nařízení (EHS) č. 3975/87 a (EHS) č. 3976/87

20. Dne 26. února přijala Rada nařízení (ES) č. 411/2004 (26), kterým se mění 
dvě stávající nařízení v odvětví letecké dopravy (27) a nařízení (ES) č. 1/2003. Nařízení 
(ES) č. 1/2003 bude tedy v podstatě platit také pro leteckou dopravu mezi Evropským 
společenstvím a třetími zeměmi. Navíc byl rozšířen rozsah působnosti nařízení Rady, 
které umožňuje Komisi vydávat nařízení o blokových výjimkách pro některé uvedené 
činnosti letecké dopravy (týkající se také dálkových tras). Do přijetí tohoto nařízení 
chyběly Komisi účinné vynucovací pravomoci v této oblasti letecké dopravy mezi EU 
a třetími zeměmi, ačkoliv nebylo pochyb, že pravidla hospodářské soutěže platí také pro 
tyto trasy (28). Použití nařízení (ES) č. 1/2003 na veškerou leteckou dopravu bez ohledu 
na trasy konečně dostalo leteckou dopravu do obecného rámce antimonopolního 
vynucování. Nařízení (ES) č. 411/2004 vstoupilo v platnost dne 1. května, spolu 
s modernizačním balíčkem. 

Přezkum nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 

21. Ústředním prvkem nařízení Komise (EHS) č. 1617/93, které pozbude platnost 
dne 30. června 2005, je současná výjimka pro tarifní konference Mezinárodního 
sdružení leteckých dopravců v souvislosti s trasami v EU. Letos se Komise zapojila 
do revize nařízení (ES) č. 1617/93 a dne 30. června zveřejnila konzultační dokument, 
ve kterém požadovala připomínky a důkazy od vlád, tohoto odvětví a spotřebitelů 
k zásadním otázkám týkajícím se posouzení těchto tarifních konferencí podle čl. 81 
odst. 3 Smlouvy o ES.

22. Komise obdržela a analyzovala celkem 52 reakcí. Tato analýza ukázala potřebu 
dalšího hloubkového zkoumání některých otázek. Za tímto účelem byl zpracován 
diskusní dokument s cílem zajistit průhledné rozhodování a umožnit orgánům veřejné 
moci a tomuto odvětví předložit závěrečné kolo připomínek.

4. Přezkum procesních pravidel: nové oznámení o nahlédnutí do spisů

23. Nahlédnutí do spisů je významným procesním krokem a pojistkou pro práva 
na obhajobu ve všech sporných antimonopolních případech a případech spojování. 
Když Komise vydá sdělení námitek, umožňuje nahlédnutí do spisů adresátům 

(26) Úř. věst. L 68, 6.3.2004. Viz též tiskovou zprávu IP/04/272.
(27) Nařízení Rady (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže 

pro podniky v odvětví letecké dopravy, a nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 o použití čl. 85 odst. 3 
Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy.

(28) Viz spojené věci 209-213/84, Nouvelles Frontières, Sb. rozh. 1986, s. 1425. Předtím posuzování 
mezinárodních aliancí aerolinií zavazovalo Komisi procesně oddělovat trasy uvnitř Společenství 
od tras do třetích zemí, což vedlo k neuspokojivému neuspořádanému scénáři.
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obeznámit se s důkazy ve spisu Komise s cílem účinně vyjádřit své názory k závěrům, 
k nimž Komise ve sdělení námitek dospěla (29). Za účelem zlepšit průhlednost 
a jasnost postupu Komise při zpracování žádostí o nahlédnutí do spisů (30) se Komise 
zapojila do revize současného oznámení o nahlédnutí do spisů z roku 1997 (31). Po 
zkušenostech získaných při používání oznámení z roku 1997 bere revize v úvahu vývoj 
praxe Komise (32) i poslední judikatury (33). Přezkum se také snaží zajistit, aby pravidla 
pro nahlédnutí do spisů byla slučitelná s modernizovanými antimonopolními pravidly 
a pravidly spojování i se současným madátem úředníků pro slyšení (34).

24. Po diskusi s členskými státy zveřejnila Komise dne 21. října předlohu oznámení 
o pravidlech pro nahlédnutí do spisů Komise v antimonopolních řízeních a řízeních 
týkajících se spojování (35) a zahájila veřejnou konzultaci k této předloze. V reakci na 
tuto konzultaci bylo předloženo přibližně 20 příspěvků, většinou od právníků, ale také 
od spotřebitelských a odborových svazů. 

25. Hlavní rysy předlohy jsou:

— rozlišení mezi právem na nahlédnutí do spisů (adresátů sdělení námitek) 
a nahlédnutím do některých poskytnutých dokumentů (pro žadatele 
v antimonopolních řízeních a pro jiné zúčastněné strany v řízeních týkajících se 
spojování);

— vymezení toho, co je „spisem Komise“, a jasné odlišení zpřístupnitelných 
a nezpřístupnitelých dokumentů;

— odlišení antimonopolního řízení a řízení týkajícího se spojování, pokud jde 
o okamžik poskytnutí nahlédnutí do spisu;

(29) Nařízení (ES) č. 1/2003 (antimonopolní), nařízení (ES) č. 139/2004 (spojování) a příslušná prováděcí 
nařízení (nařízení (ES) č. 773/2004 a (ES) č. 802/2004) stanoví, že nahlédnutí do spisů musí být 
zařízeno ve všech případech týkajících se rozhodnutí na základě článků 7, 8, 23 a čl. 24 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1/2003 a čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2 až 6 a článků 14 a 15 nařízení 
o spojování. 

(30) Právo na nahlédnutí do spisů v antimonopolních řízeních a řízeních týkajících se spojování se liší 
od obecného práva na přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001, které podléhá 
jiným kritériím a sleduje jiný účel.

(31) Oznámení Komise o vnitřním jednacím řádu pro zpracování žádostí o nahlédnutí do spisů 
v případech podle článků 85 a 86 (nyní 81 a 82) Smlouvy o ES, článků 65 a 66 Smlouvy ESUO 
a nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (Úř. věst. C 23, 23.1.1997, s. 3).

(32) Praxe Komise se vyvinula v důsledku nových a nebývalých situací, jako je velmi vysoký počet stran 
účastnících se řízení, ale také s cílem zlepšit účinnost při poskytování nahlédnutí do spisů novými 
technologickými prostředky.

(33) Zejména ve věci „cementového kartelu“ u Soudu prvního stupně: rozsudek ve spojených věcech 
T-25/95 atd., Cimenteries CBR SA a jiní, Sb. rozh. 2000, s. II-491.

(34) Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení (Úř. věst. L 162, 
19.6.2001).

(35) Předloha oznámení Komise o pravidlech pro nahlédnutí do spisů Komise v případech podle článků 
81 a 82 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Úř. věst. C 259, 21.10.2004). K dispozici na 
adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/general_infor/access_to_documents.html

http://europa.eu.int/comm/competition/general_infor/access_to_documents.html
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— popis postupů pro nakládání s důvěrnými informacemi a pro provádění nahlédnutí 
do spisů i postupu pro řešení neshod ohledně žádostí o poskytnutí důvěrnosti 
informacím, včetně úlohy úředníka pro slyšení.

B – POUŽITÍ ČLÁNKŮ 81, 82 A 86 

1. Zneužití dominantního postavení (článek 82 Smlouvy o ES)

1.1 Rozhodnutí

Cewal 

26. Dne 30. dubna přijala Komise rozhodnutí, kterým se ukládá pokuta ve výši 
3,4 milionu EUR belgické přepravní společnosti Compagnie Maritime Belge („CMB“). 
Pokuta byla uložena kvůli úloze CMB ve zneužití spáchaném liniovou konferencí 
Associated Central West Africa Lines (Cewal), jejímž členem společnost CMB byla, na 
konci 80. let (36). 

27. Předchozí rozhodnutí (37), kterým již Komise uložila pokuty čtyřem členům 
konference Cewal, včetně CMB, bylo částečně zrušeno Soudním dvorem (ESD) 
s ohledem na pokuty (38). ESD se domníval, že se Komise dopustila procesní chyby, 
když ve sdělení námitek, které rozhodnutí předcházelo, zřetelně neuvedla, že hodlá 
uložit pokuty jednotlivým členům konference Cewal.

28. Aby protiprávní jednání nezůstala nepotrestána (odvolání proti zjištěním 
porušení zamítl Soud prvního stupně i ESD), přijala Komise nové rozhodnutí, 
kterým stanovila pokutu pro CMB po novém řízení v souladu s nálezy ESD (39). Toto 
rozhodnutí zcela vychází z podstatných zjištění původního rozhodnutí. 

29. Výpočet pokuty vychází z posouzení dopadu porušujícího chování CMB 
v porovnání s účastí jiných členů konference Cewal. Nižší pokuta než v původním 

(36) Konference Cewal existovala od počátku 70. let do poloviny 90. let. Tvořily ji přepravní společnosti 
provozující pravidelnou lodní linku mezi přístavy Zairu a Angoly a v Severním moři, s výjimkou 
Spojeného království. Sekretariát konference Cewal byl v Antverpách.

(37) Rozhodnutí Komise 93/82/EHS ze dne 23. prosince 1992, které se týká řízení podle článků 85 
(IV/32.448 a IV/32.450: Cewal, Cowac a Ukwal) a 86 (IV/32.448 a IV/32.450: Cewal) Smlouvy o EHS 
(Úř. věst. L 34, 10.2.1993). Původní pokutu ve výši 9,6 milionu ECU uloženou CMB Komisí snížil 
Soud prvního stupně na 8,64 milionu rozsudkem ve spojených věcech T-24/93, T-25/93, T-26/93 
a T-28/93 CMB a jiní, Sb. rozh. 1996, s. II-1201.

(38) Rozsudek ve spojených věcech C-395/96 P CMB, CMBT a C-396/96 P, Dafra-Lines, Sb. rozh. 2000, 
s. I-1365.

(39) Nařízení (EHS) č. 2988/74 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy 
a hospodářské soutěže obsahuje přerušitelnou promlčecí lhůtu pět let a celkovou promlčecí lhůtu 
deset let pro uložení pokuty. Tyto promlčecí lhůty nevypršely, jelikož byly v průběhu soudního 
řízení přerušeny.
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rozhodnutí byla uložena, jelikož některé přitěžující okolnosti rozhodné v době 
původního rozhodnutí nebyly brány v potaz. 

Clearstream (40)

30. Dne 2. června přijala Komise rozhodnutí, kterým shledala, že společnost 
Clearstream Banking AG a její mateřská společnost Clearstream International 
SA („Clearstream“) porušily článek 82 Smlouvy o ES, protože odmítly poskytovat 
přeshraniční služby zúčtování a vypořádání cenných papírů (41) společnosti Euroclear 
Bank SA („Euroclear Bank“) a používaly diskriminační ceny na úkor tohoto odběratele.

31. Clearstream Banking AG je jediným ústředním depozitním místem pro cenné 
papíry v Německu (42). Komise se domnívala, že v průběhu dotčeného období od roku 
1997 do konce roku 2001 měla společnost Clearstream dominantní postavení pro 
poskytování přeshraničních zúčtovacích a vypořádacích služeb zprostředkovatelům 
v jiných členských státech.

32. Odmítnutí poskytování se týkalo akcií na jméno (43) emitovaných podle 
německého práva. I když právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže uznávají 
svobodu společností svobodně si vybrat své obchodní partnery, mají společnosti 
v dominantním postavení zvláštní povinnosti. V tomto případě se chování společnosti 
Clearstream kvalifi kovalo jako odmítnutí poskytování, protože:

— Clearstream Banking AG je jediným konečným uschovatelem německých cenných 
papírů držených v kolektivním deponování, které je dnes pro obchodované 
cenné papíry jedinou významnou formou úschovy. Vstup nového poskytovatele 
této činnosti na trh je pro předvídatelnou budoucnost nerealistický. Proto lze 
Clearstream Banking AG považovat za nevyhnutelného obchodního partnera;

— společnost Euroclear Bank nemohla služby, které požadovala, zastoupit a

— chování společnosti Clearstream mělo účinek poškození schopnosti společnosti 
Euroclear Bank poskytovat účinné přeshraniční zúčtovací a vypořádací služby 
klientům na jednotném trhu. 

(40) COMP/38.096.
(41) Zúčtování a vypořádání cenných papírů jsou nezbytnými kroky pro dokončení obchodu 

s cennými papíry. Zúčtování je proces, kterým jsou stanoveny smluvní závazky kupujícího 
a prodávajícího. Vypořádání je převod cenných papírů z prodávajícího na kupujícího a převod 
fi nančních prostředků od kupujícího prodávajícímu.

(42) Ústřední depozitní místa pro cenné papíry drží cenné papíry a umožňují zpracovávat transakce 
s cennými papíry účetním zápisem. Ve své domovské zemi poskytuje ústřední depozitní místo pro 
cenné papíry zpracovatelské služby pro obchody, které se týkají cenných papírů, jež má v konečné 
úschově. Může také nabízet zpracovatelské služby jako zprostředkovatel při přeshraničním 
zúčtování a vypořádání, kdy k primárnímu depozitu došlo v jiné zemi. 

(43) Nejvíce mezinárodně obchodovanými německými akciemi (blue chips akcie jako Daimler Chrysler, 
Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa a jiné) jsou akcie 
na jméno oproti akciím na doručitele.
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33. Společnost Euroclear Bank získala služby, o které usilovala, v listopadu 
2001, více než dva roky poté, co o ně požádala. Po celou dobu společnost Clearstream 
Banking AG odpírala společnosti Euroclear Bank zúčtovací a vypořádací služby pro 
akcie na jméno. Liknavé chování společnosti Clearstream vůči společnosti Euroclear 
Bank je v rozporu s obvyklým obdobím nepřesahujícím čtyři měsíce, ve kterém byly 
zúčtovací a vypořádací služby poskytnuty jiným srovnatelným odběratelům.

34. Co se týče cenové diskriminace, Komise zjistila, že od ledna 1997 do ledna 
2002 účtovala společnost Clearstream za ekvivalentní služby společnosti Euroclear 
Bank vyšší cenu za transakci než jiným depozitním místům pro cenné papíry mimo 
Německo. Komise podrobně prozkoumala obsah služeb a náklady na jejich poskytování, 
aby zjistila, zda lze cenový rozdíl odůvodnit, a dospěla k závěru, že tomu tak není.

35. Komise se rozhodla neuložit pokuty. Mj. vzala Komise v úvahu skutečnost, že 
neexistuje žádná judikatura nebo právní teorie Společenství, která se zabývá rozborem 
hospodářské soutěže v oblasti zúčtování a vypořádání. Kromě toho se v různých 
institucích a fórech vede o zúčtování a vypořádání dalekosáhlá debata, aby se lépe 
defi novala úloha různých protagonistů v tomto odvětví.

Microsoft 

36. Dne 24. března přijala Komise rozhodnutí o zákazu a uložila pokutu 
společnosti Microsoft  Corporation („Microsoft “) podle článku 82 Smlouvy o ES (44). 
Toto rozhodnutí dospělo k závěru, že společnost Microsoft  zneužila své dominantní 
postavení na trhu s počítačovými operačními systémy (45) dvěma způsoby.

1) Odmítnutí poskytovat informace o interoperabilitě

37. Společnost Microsoft  odpírala soutěžitelům na trhu operačních systémů 
s podporou pracovních týmů informace potřebné k tomu, aby jejich výrobky plně 
interoperovaly s dominantním počítačovým operačním systémem společnosti 
Microsoft , tj. s Windows. I když společnost Microsoft  dříve tento typ informací 
o interoperabilitě sdělovala, když vstoupila na trh operačních systémů s podporou 
pracovních týmů, přijala pak politiku odpírání těchto informací svým konkurentům 
a tak narušila předchozí úroveň poskytování. V roce 1998 společnost Microsoft  
zamítla ofi ciální žádost společnosti Sun o tyto informace o interoperabilitě. Na 
základě rozsáhlého šetření trhu dospěla Komise k závěru, že dotyčné informace jsou 
pro hospodářskou soutěž na trhu operačních systémů s podporou pracovních týmů 
nezbytné a že v důsledku jejich odpírání si mohla společnost Microsoft  vytvořit 
dominantní postavení a hrozilo odstranění veškeré zbývající hospodářské soutěže na 
trhu. Komise dále dospěla k závěru, že odmítání společnosti Microsoft  poskytovat 

(44) Věc COMP/37.792 k dispozici na adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/
decisions/37792/en.pdf

(45) Společnost Microsoft držela přibližně 95 % tohoto trhu.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf
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tyto informace omezuje technický vývoj na úkor spotřebitelů: kdyby soutěžitelé měli 
přístup k odpíraným informacím, mohli by spotřebitelům poskytovat nové a lepší 
výrobky, aniž by kopírovali nabídku společnosti Microsoft .

2) Svázání programu Windows Media Player se systémem Windows

38. Společnost Microsoft  poškodila hospodářskou soutěž na trhu přehrávačů 
záznamů médií svázáním svého dominantního počítačového operačního systému 
Windows se samostatným výrobkem – Windows Media Player. Tato praxe svazovat 
propůjčila programu Windows Media Player stejnou všudypřítomnost jako systému 
Windows, což uměle nutilo poskytovatele obsahu a vývojové pracovníky soft waru 
spoléhat na technologii Windows Media a neumožňovalo to konkurenčním 
přehrávačům záznamů médií soutěžit na základě kvality svých výrobků. Rozhodnutí 
ukazuje, že společnost Microsoft  dosáhla od okamžiku, kdy zahájila svou strategii 
svazovat v polovině roku 1999, před svými konkurenty zřetelného vedení.

39. Komise dospěla k závěru, že podezřelé chování společnosti Microsoft  je velmi 
vážným porušením pravidel hospodářské soutěže EU, a uložila společnosti Microsoft  
pokutu ve výši 497,196 milionu EUR (46).

40. Za účelem ukončení protiprávního jednání si vyžádala Komise od společnosti 
Microsoft , aby přijala tato hlavní nápravná opatření:

— sdělovat příslušné informace o interoperabilitě a umožnit jejich využívání k vývoji 
slučitelných produktů pro operační systémy s podporou pracovních týmů („opravný 
prostředek interoperability“);

— dát k dispozici verzi počítačového operačního systému Windows, který neobsahuje 
Windows Media Player („rozvazující opravný prostředek“). Výrobci a spotřebitelé 
počítačů tak mohou dostat Windows s přehrávačem médií podle svého výběru; 

— navíc musela společnost Microsoft  předložit návrh na vytvoření mechanismu 
sledování v podobě správce sledování. Společnost Microsoft  tento návrh předložila.

41. Společnost Microsoft  podala žalobu na zrušení rozhodnutí Komise k Soudu 
prvního stupně (47) i návrh na předběžné opatření ve snaze pozastavit nápravné opatření 
interoperability a rozvazující nápravné opatření, než bude mít k dispozici výsledek 
žaloby na zrušení (48). Komise se rozhodla neusilovat o vynucení těchto nápravných 
opatření před vydáním usnesení předsedy Soudu prvního stupně týkajícího se návrhu 
společnosti Microsoft  na přeběžné opatření (49). Dne 22. prosince předseda návrh 
společnosti Microsoft  na předběžné opatření v celém jeho rozsahu zamítl (50). 

(46) Tato pokuta činila 1,62 % celosvětového obratu společnosti Microsoft v posledním dostupném 
obchodním roce.

(47) Věc T-201/04.
(48) Věc T-201/04 R.
(49) Slyšení k žádosti o prozatímní opatření se konala dne 30. září 2004 a 1. října 2004. 
(50) Viz níže oddíl I.C.



I – Antimonopolní politika – články 81, 82 a 86 Smlouvy o ES

33

BOX 2: POUŽITÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE EU NA MOBILNÍ 
A ŠIROKOPÁSMOVÉ INTERNETOVÉ SLUŽBY

V roce 2004 se hospodářská soutěž v odvětví elektronických komunikací zinten-
zivnila a v některých segmentech trhu došlo k silnému růstu (1). V rozšířené EU 
s 25 členskými státy byly dvěma hlavními hnacími silami tohoto odvětví pevné 
širokopásmové služby a mobilní služby. Růst v širokopásmovém odvětví přede-
hnal růst v mobilním odvětví.

Co se týče antimonopolních činností, zaměřila se Komise na tyto dva velmi 
důležité segmenty. V kontextu nového regulačního rámce pro elektronické 
komunikace, který platí od 25. července 2003, hraje politika hospodářské soutěže 
nadále význačnou úlohu, jelikož přináší užší soulad mezi regulací tohoto odvětví 
a zásadami právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

V kontextu přístupu k širokopásmovým internetovým službám vedly kroky 
Komise ve věci předpokládaného omezování ziskového rozpětí společností 
Deutsche Telekom – úřadujícího provozovatele pevných linek v Německu 
– k významnému snížení jejích poplatků za sdílení linek (2). Ve světle tohoto 
snížení tarifů Komise uzavřela své šetření údajného zneužití dominantního 
postavení společnosti Deutsche Telekom na trhu pro poskytování 
širokopásmového přístupu k jeho pevné telekomunikační síti. Komise přijala 
závazky společnosti Deutsche Telekom trvale ukončit omezování ziskového 
rozpětí od 1. dubna 2004. (3)

Co se týče mobilních komunikací, vydala Komise dne 26. července dvě sdělení 
námitek týkající se mezinárodního roamingu ve Spojeném království. Námitky 
se týkaly sazeb, které společnosti O2 a Vodafone účtovaly provozovatelům jiných 
mobilních sítí za mezinárodní roaming na velkoobchodní úrovni. Na základě 
svého šetření se Komise domnívala, že obě společnosti účtovaly nepřiměřené 
a nadměrné ceny, Vodafone od roku 1997 alespoň do září 2003 a O2 od roku 
1998 alespoň do září 2003 (4). A konečně pokud jde o mezinárodní mobilní 
roamingové služby, zkoumá Komise také soutěžní účinky vyplývající z nedávného 
vytvoření strategických mobilních aliancí (jako Freemove nebo Starmap).

(1) Viz 10. prováděcí zpráva Komise: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/
implementation_enforcement/annualreports/10threport/index_en.htm.

(2) Poplatek, který musí konkurenti společnosti Deutsche Telekom platit za sdílený přístup k jeho 
místním smyčkám.

(3) Tisková zpráva IP/04/281.
(4) Tisková zpráva IP/04/994.

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/10threport/index_en.htm
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1.2 Vývoj jiných případů a zamítnutí stížností

Interbrew (zneužití) (51)

42. Dne 30. dubna Komise uzavřela šetření týkající se článku 82, která zahájila 
v roce 1999 z vlastního podnětu a která souvisela s chováním společnosti Interbrew 
NV (nyní Inbev NV) vůči belgickým velkoobchodníkům s pivem, poté, co společnost 
Interbrew učinila řadu závazků. Společnost Interbrew se zejména zavázala změnit 
svůj systém rabatů a své partnerské a obchodní dohody s velkoobchodníky, aby již 
konkurenčním dodavatelům nebylo bráněno v účinné soutěži se společností Interbrew 
v Belgii. 

43. Společnost Interbrew nejdříve souhlasila, že svůj standardizovaný systém 
objemových rabatů zcela zprůhlední pro všechny velkoobchodníky, místo aby jim 
poskytovala sazbu rabatu odpovídající objemovému rozpětí, do kterého spadají jejich 
koupě různých typů piv, a sazby odpovídající objemovým rozpětím těsně nad a těsně 
pod tímto rozpětím. Další systém rabatů navržený konkrétně pro velkoobchodníky, 
kteří jsou připraveni prodávat různé typy piva společnosti Interbrew ve svých vázaných 
maloobchodních prodejnách, bude také pozměněn tak, aby se rabaty již nezvyšovaly 
s počtem vázaných prodejen velkoobchodníka, ale aby představovaly pevně stanovenou 
částku za hektolitr konkrétního typu piva bez ohledu na počet vázaných prodejen.

44. Podle partnerských dohod společnosti Interbrew společnost Interbrew již 
nebude mít přístup k důvěrným obchodním údajům velkoobchodníků a nebude již mít 
právo blokovat nabídku soutěžitele na koupi podniku velkoobchodníka a učinit místo 
toho vlastní nabídku (zrušení „předkupního práva“). A konečně pokud jde o obchodní 
dohody, kterými Interbrew poskytuje velkoobchodníkům řadu pobídek jako fi nanční 
podporu nebo přístroje hlavně za propagační činnosti, společnost Interbrew souhlasila, 
že a) zruší všechny požadavky na exkluzivitu výrobků, b) zcela zprůhlední kritéria 
způsobilosti a c) objasní, že stejné pobídky jsou otevřeny všem velkoobchodníkům bez 
výjimky.

Scandlines versus přístav Helsingborg (52) a Sundbusserne versus přístav 
Helsingborg (53) 

45. Dne 23. července přijala Komise dvě rozhodnutí (54), kterými zamítla dvě 
stížnosti podané provozovateli trajektů – Scandlines Sverige AB a Sundbusserne AS – 
proti přístavu Helsingborg ve Švédsku. Tyto dvě paralelní stížnosti se týkaly údajného 
zneužití ve smyslu článku 82 Smlouvy o ES souvisejícího s nadměrnými přístavními 

(51) COMP/37.409. Viz tiskovou zprávu IP/04/574, 30.4.2004.
(52) COMP/A.36.568.
(53) COMP/A.36.570.
(54) Znění rozhodnutí bez důvěrných informací bylo zveřejněno na internetové stránce generálního 

ředitelství pro hospodářskou soutěž.
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poplatky účtovanými přístavem Helsingborg za služby poskytované provozovatelům 
trajektů působícím na trase Helsingborg-Elsinor mezi Švédskem a Dánskem. 

46. Po rozsáhlém šetření dospěla Komise k závěru, že dostupné důkazy 
nedostatečně prokazují s ohledem na příslušnou právní normu, že jsou sporné ceny 
nadměrné. Rozhodnutí upozorňují na obecnější potíže při použití článku 82 Smlouvy 
o ES na případy stanovení nadměrných cen, zejména v případech, kdy nejsou k dispozici 
žádná užitečná měřítka. Vzhledem k tomu, že stávající judikatura v této otázce je dost 
omezená (55), mohou rozhodnutí poskytovat užitečné pokyny při určování ekonomické 
hodnoty služby a toho, zda je cena nadměrná / nepřiměřená, a tudíž představuje 
zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 82 Smlouvy o ES. 

Sazby KPN za mobilní zakončení (56)

47. Komise informovala žalované strany, že společnost MCI svůj podnět dne 
21. října stáhla a že Komise nepředpokládá další kroky v tomto případu. Dne 22. března 
2002 bylo vydáno sdělení námitek, které uvádělo, že společnost KPN Mobile odmítla 
poskytnout přímé propojení nezávislým subjektům a přikročila k omezování ziskového 
rozpětí mezi svými velkoobchodními sazbami za mobilní zakončení a maloobchodními 
cenami za služby mobilní virtuální soukromé sítě. Při rozhodování nepokračovat ve 
věci z úřední moci vzala Komise v úvahu skutečnost, že kroky nizozemského regulátora 
OPTA mezitím vyvolaly přiměřenou nabídku přímého propojení společnosti KPN 
Mobile. Velkoobchodní sazby za mobilní propojení v Nizozemsku se také snížily 
a úřad OPTA dále analyzoval trhy pro zakončení na jednotlivých mobilních sítích 
v Nizozemsku v kontextu nového regulačního rámce pro elektronické komunikace 
zavedeného v Nizozemsku na jaře 2004. Nakonec musela Komise dospět při svém 
šetření k závěru, že ve zvláštním kontextu služeb mobilní virtuální soukromé sítě nelze 
existenci omezování ziskového rozpětí podle článku 82 Smlouvy o ES řádně zjistit.

B2/Telia (57)

48. V listopadu společnost B2 Bredband AB (B2) stáhla svoji stížnost proti 
společnosti TeliaSonera AB, úřadujícímu telekomunikačnímu provozovateli ve Švédsku. 
Komise následně její případ uzavřela. V prosinci 2003 zaslala Komise společnosti 
TeliaSonera sdělení námitek, které uvádělo, že společnost zneužila své dominantní 
postavení, protože přistoupila k predátorským cenám při přihlášení o velkou zakázku 
na stavbu a provoz širokopásmové sítě z optických vláken pro poskytování přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu v Malmö. Komise uváděla, že nabídka společnosti 
TeliaSonera, ucházející se o tuto zakázku, je záměrně podhodnocená a neumožňuje 
provozovateli získat zpět investice a výdaje vyplývající z poskytování infrastruktur 

(55) Rozhodnutí vycházejí z testu vypracovaného Soudním dvorem ve věci C-27/76, United Brands 
versus Komise, Sb. rozh. 1978, s. 207.

(56) COMP/37.704 – Sazby KPN za mobilní zakončení.
(57) COMP/37.663 – TeliaSonera AB – Širokopásmové služby. 
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a služeb obsažených v zakázce a že stanovením takto nízké ceny TeliaSonera brání 
vývoji alternativní infrastruktury a vstupu konkurenčních poskytovatelů služeb. Další 
šetření po vydání sdělení námitek však Komisi dovedlo k závěru, že nelze s dostatečnou 
jistotou zjistit, že společnost TeliaSonera měla v době předložení nabídky na příslušných 
trzích dominantní postavení.

2. Kartely

BOX 3: PŘEHLED VYNUCOVÁNÍ PROTI NEJTVRDŠÍM KARTELŮM

V průběhu roku 2004 Komise zachovala důraz při činnosti proti kartelům, 
zavedený v průběhu předchozích tří let, vydáním dalších 6 rozhodnutí proti 
protiprávním horizontálním dohodám, které se týkaly přibližně 30 společností. 
Jednalo se o případy: měděné sanitární trubky, glukonát sodný, francouzské pivo, 
surový tabák ve Španělsku, tvrdou galanterii – jehly a cholin chlorid (1). V těchto 
rozhodnutích byly uloženy pokuty v celkové výši přes 390 milionů EUR. 

V průběhu roku došlo k velkému vývoji v boji proti kartelům. Za zmínku stojí 
zejména tři aspekty, a to vývoj v oblasti leniency programu, důsledky zavedení 
nařízení (ES) č. 1/2003 na boj proti kartelům a objasnění pravidel, která upravují 
právní výsadu.

Leniency program

Oznámení o leniency programu z roku 2002 (2) bylo nadále významným 
vynucovacím nástrojem. Vysoký počet případů vzniklých na základě oznámení 
o leniency programu z roku 2002 dokazuje, že je nesmírně účinné, dokonce 
účinnější než oznámení o leniency programu z roku 1996. Většina případů, které 
nyní dospějí do fáze přijetí rozhodnutí, se řeší podle oznámení z roku 2002 (3).

Nařízení (ES) č. 1/2003

Vstup v platnost nařízení (ES) č. 1/2003 v květnu (4) značně posílilo vyšetřovací 
pravomoci Komise. Za zdůraznění stojí tři hlavní aspekty. Zaprvé nařízení 
rozšiřuje pravomoci Komise prohledávat jiné prostory než pouze podnikatelské 
prostory, a to včetně bytů zaměstnanců podniku na základě odůvodněného

(1) Přehled jednotlivých rozhodnutí viz níže.
(2) Oznámení o imunitě vůči pokutám a o snížení pokut v kartelových případech (Úř. věst. C 45, 

19.2.2002).
(3) Žádost o imunitu či snížení pokuty musela být Komisi předložena po 19. únoru 2002, aby se 

mohlo použít nové oznámení.
(4) Viz výše bod 1.



I – Antimonopolní politika – články 81, 82 a 86 Smlouvy o ES

37

podezření, že obchodní záznamy jsou uchovávány v těchto prostorách (5). 
Tyto kroky lze uskutečnit pouze s předchozím povolením vnitrostátního 
soudního orgánu dotčeného členského státu. Zadruhé, prohledávací pravomoci 
Komise posiluje možnost zapečetit podnikatelské prostory na dobu nezbytnou 
k provedení kontroly (6). Zatřetí byly Komisi uděleny výslovné pravomoci 
dotazovat se jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, která s tím souhlasí, za 
účelem šetření (7). 

Právní výsada

Po odvolání Komise zrušil předseda Soudního dvora příkazem ze dne 27. září (8) 
(částečné) pozastavení působnosti rozhodnutí Komise a zamítl požadavek právní 
výsady, která byla předtím ve věci nařízena předsedou Soudu prvního stupně (9). 
Komisi byla vrácena obálka obsahující některé dokumenty zabavené při kontrole, 
o kterých však strany tvrdily, že se na ně vztahuje právní výsada (10), a které byly 
ponechány v kanceláři Soudu prvního stupně. ESD zaznamenal závazek Komise 
nezpřístupnit sporné dokumenty třetím stranám před uzavřením hlavního 
řízení. Jelikož nový přístup předložený stranami s ohledem na rozsah právní 
výsady soudy nepotvrdily, přistupuje Komise ke kontrolám nadále jako předtím 
na základě ustálené judikatury (11), která podle názoru Komise zůstává platná 
a odpovídající.

(5) Článek 21 nařízení.
(6) Článek 20 nařízení.
(7) Článek 19 nařízení.
(8) Věc C-7/04 P (R). Více podrobností viz níže „ Vybrané soudní případy“.
(9) Spojené věci T-125/03 R a T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd a Akcros. Viz též zpráva 

o hospodářské soutěži za rok 2003, bod 33.
(10) Hlavní případ v této otázce čekal na konci roku na soudní projednání.
(11) Viz věc C-155/79, AM & S versus Komise, Sb. rozh. 1982, s. 1575.

Měděné sanitární trubky (58)

49. Dne 3. září přijala Komise rozhodnutí, kterým shledala, že přední evropští 
výrobci měděných sanitárních trubek, Boliden AB (spolu se svými bývalými dceřinými 
společnostmi Boliden Fabrication AB a Boliden Cuivre & Zinc SA), Halcor SA, HME 
Nederland BV, IMI plc (spolu se svými (bývalými) dceřinými společnostmi IMI Kynoch 
Ltd. a IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), KM Europa Metal AG (spolu se svými zcela 
vlastněnými dceřinými společnostmi Europa Metalli SpA a Tréfi métaux SA), Mueller 
Industries, Inc. (spolu se svými dceřinými společnostmi WTC Holding Company, Inc., 

(58) COMP/38.069.
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Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. a DENO Acquisition EURL), 
Outokumpu Oyj (spolu se svou zcela vlastněnou dceřinou společností Outokumpu 
Copper Products Oy) a Wieland Werke AG (spolu se svými dceřinými společnostmi 
Austria Buntmetall AG a Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.), porušili pravidla 
hospodářské soutěže Evropského společenství, když se tajně dohodli na stanovení cen 
a rozdělení trhů na trhu EHP pro měděné sanitární trubky. Po šetření, které začalo 
v roce 2001, Komise zjistila, že protiprávní jednání trvalo od poloviny roku 1988 do 
počátku roku 2001. 

50. Dotyčný výrobek se používá hlavně na vodovodní, ropovodní a vytápěcí 
zařízení ve stavebnictví. Hlavními odběrateli sanitárních trubek jsou distributoři, 
velkoobchodníci a maloobchodníci, kteří sanitární trubky prodávají instalatérům 
a jiným koncovým spotřebitelům. Celková tržní hodnota obyčejných měděných 
sanitárních trubek (970,1 milionu EUR) a trubek povrstvených plastem (180,9 milionu 
EUR) činí 1 151 milionů EUR (EHP v roce 2000).

51. Celková výše pokut uložených podnikům v tomto případě činila přibližně 
222,3 milionu EUR. S výjimkou HME Nederland BV spolupracovali všichni adresáti 
rozhodnutí s Komisí při jejím šetření podle oznámení o leniency programu z roku 1996. 
Komise udělila za spolupráci imunitu od pokut skupině Mueller, 50% snížení pokuty 
společnosti Outokumpu, 35% skupině KME a Wieland, 15% společnosti Halcor a 10% 
skupině IMI a Boliden. Nejvyšší pokuta byla udělena společnostem skupiny KME 
a činila celkem 67,08 milionu EUR. Skupina Wieland dostala pokutu 27,8411 milionu 
EUR, skupina IMI 44,98 milionu EUR, Outokumpu 36,14 milionu EUR, Boliden 
32,6 milionu EUR, Halcor 9,16 milionu EUR a HME 4,49 milionu EUR. Společnosti 
Outokumpu a KME profi tovaly z výhodných podmínek spolupráce mimo oznámení 
o leniency programu z roku 1996. Společnost Outokumpu byla prvním podnikem, 
který informoval o celém trvání kartelu přesahujícím více než 12 let, společnost KME 
jako první informovala o rozhodujících důkazech v souvislosti se spoluprací týkající se 
měděných sanitárních trubek povrstvených plastem. Na druhou stranu byla společnost 
Outokumpu penalizována přitěžující okolností za opakované protiprávní jednání, 
neboť jí bylo určeno jiné rozhodnutí Komise, které odsuzovalo kartel v odvětví 
nerezové oceli v roce 1990, a pokuta jí byla zvýšena za účelem deterence. 

Glukonát sodný (59) 

52. Dne 29. září udělila Komise pokutu společnostem skupiny Jungbunzlauer ve 
výši 19,04 milionu EUR za jejich účast na stanovení cen a sdílení trhu pro glukonát 
sodný, což je chemikálie používaná hlavně k čištění kovu a skla. 

53. Rozhodnutí doplňuje první rozhodnutí přijaté v roce 2001 (60), které stanovilo, 
že šest podniků, včetně jedné společnosti skupiny Jungbunzlauer, provozovalo od roku 

(59) COMP/36.756.
(60) Viz zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2001, bod 48.
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1987 do roku 1995 tajný kartel. Co se týče společnosti skupiny Jungbunzlauer, bylo 
rozhodnutí přijaté v roce 2001 v roce 2002 staženo z důvodu věcné chyby v odůvodnění 
rozhodnutí, která se týkala její odpovědnosti za protiprávní jednání.

54. Strany kartelu s glukonátem sodným tvořily téměř celou světovou výrobu. 
Protiprávní jednání bylo velmi vážné a společnost Jungbunzlauer porušovala pravidla 
hospodářské soutěže Společenství sedm let. Při vymezování výše pokuty vzala Komise 
v úvahu omezenou velikost trhu s glukonátem sodným. Společnost Jungbunzlauer 
navíc dostala 20% snížení pokuty, protože spolupracovala s Komisí podle oznámení 
o leniency programu z roku 1996. 

Francouzské pivo (61)

55. Dne 29. září přijala Komise rozhodnutí o zákazu ukládající pokutu na základě 
čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES proti dvěma skupinám pivovarů, Brasseries Kronenbourg 
a její tehdy mateřské společnosti, Groupe Danone, na straně jedné, a Heineken France 
(dříve Sogebra) a její mateřské společnosti Heineken NV na straně druhé, za uzavření 
dohody o „příměří“ s cílem vyvážit odvětví spotřeby mimo domácnosti (62) ve Francii 
mezi těmito dvěma skupinami a ukončit válku o získání velkoobchodníků s nápoji 
mezi těmito dvěma skupinami. Dohoda však nebyla nikdy provedena.

56. Celkově bylo protiprávní jednání považováno za vážné. Komise uložila 
společnostem Heineken France a Heineken NV pokutu ve výši 1 milion EUR. 
Společnostem Groupe Danone a Brasseries Kronenbourg byla uložena pokuta ve 
výši 1,5 milionu EUR; při určování této pokuty byla zohledněna přitěžující okolnost 
opakovaného protiprávní jednání.

Surový tabák ve Španělsku (63)

57. Dne 20. října uložila Komise pokuty v celkové výši 20 milionů EUR čtyřem 
španělským zpracovatelům surového tabáku (Cetarsa, Agroexpansión, World Wide 
Tobacco España a Taes) i jednomu italskému zpracovateli (Deltafi na) za uzavření 
protisoutěžní dohody s cílem stanovit maximální průměrnou cenu, kterou budou platit 
producentům surového tabáku ve Španělsku, i množství surového tabáku, které budou 
kupovat. Kartel trval od roku 1996 do roku 2001. Od roku 1998 zavedli zpracovatelé 
důmyslný vynucovací a sledovací systém. Od roku 1999 se také mezi sebou dohodli 
na cenových rozpětích pro surový tabák, která pak budou vyjednávat se zástupci 
producentů, aby byla zahrnuta do standardních smluv o pěstování, které tvoří rámec 
pro stanovení konečné ceny surového tabáku v době dodání. Mělo se za to, že mateřské 
společnosti Agroexpansión a WWTE jsou společně a nerozdílně odpovědné za chování 
svých dceřiných společností.

(61) COMP/37.750 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken. 
(62) Tj. hotely, restaurace a kavárny.
(63) COMP/38.238.
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58. Ve stejném rozhodnutí Komise také zakázala kartel zahrnující svazy zastupující 
producenty surového tabáku (ASAJA, UPA, COAG a CCAE). Komise zjistila, že se ve 
stejném období tajně dohodly na cenových rozpětích a minimálních cenách surového 
tabáku, které pak společně projednávaly se zpracovateli při diskusích o standardních 
smlouvách o pěstování, a každému uložila symbolickou pokutu 1 000 EUR, aby 
zohlednila úlohu vnitrostátního regulačního rámce v jejich chování. Tato okolnost 
byla také při určování pokut pro zpracovatele považována za polehčující.

Tvrdá galanterie – jehly (64) 

59. Komise v rozhodnutí přijatém dne 26. října zjistila, že tři podniky a jejich 
příslušné dceřiné společnosti, a to William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer 
GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd a J & P Coats Ltd a Entaco Ltd a Entaco Group 
Ltd uzavřely mezi 10. září 1994 a 31. prosincem 1999 řadu písemných, ofi ciálně 
dvoustranných dohod, které v praxi tvořily trojstrannou dohodu, podle níž si tyto 
podniky rozdělily výrobkové trhy nebo se na tom podílely (u výrobků tvrdé galanterie) 
a geografi cké trhy (u jehel). Podniky se navíc mezi 10. květnem 1993 a 8. listopadem 
2001 účastnily dvoustranných nebo trojstranných schůzek. 

60. Komise své rozhodnutí založila zejména na existenci vzájemně se podmiňujících 
doložek ve výše uvedené řadě dohod. Tyto doložky byly za čas obnovovány. 

61. Komise určila tři relevantní výrobkové trhy: i) evropský trh pro jehly k ručnímu 
šití a řemeslné práci (včetně zvláštních jehel), na němž docházelo k rozdělování 
výrobkového a geografi ckého trhu, ii) evropský trh „jiných šicích a pletacích výrobků 
včetně špendlíků, jehel na ruční pletení / pletacích jehlic“ a iii) evropský trh pro 
jiné výrobky tvrdé galanterie včetně zdrhovadel a jiných upevňovačů, kde na obou 
docházelo pouze k rozdělování výrobkového trhu od 10. září 1994 do 13. března 1997. 

62. Protiprávní jednání bylo svou povahou velmi vážné vzhledem k tomu, že 
se týkalo rozdělení výrobkového a geografi ckého trhu mezi různými trhy. Dohody 
o rozdělení výrobkového trhu zasahovaly různé úrovně trhu, tj. výrobní i distribuční 
(na velkoobchodní i maloobchodní úrovni), jelikož společnost Coats byla hlavně 
distributorem jehel, ale na maloobchodní úrovni soutěžila se společnostmi Prym 
a Entaco se svou maloobchodní značkou jehel Milward. 

63. Podle oznámení o leniency programu z roku 1996 Komise společnost Entaco 
zcela zprostila pokuty, která by jí jinak byla udělena, za to, že Komisi informovala 
o existenci dohod o rozdělení trhu a poskytla rozhodující důkazy, bez nichž by k tomuto 
zjištění nemuselo dojít. Společnosti Coats a Prym, společně a nerozdílně odpovědné za 
své příslušné dceřiné společnosti, dostaly každá pokutu 30 milionů EUR.

(64) COMP/38.338. Viz tiskovou zprávu IP/04/1313, 26.10.2004.
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Cholin chlorid (65)

64. Dne 9. prosince přijala Komise nález rozhodnutí proti společnostem Akzo 
Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BC, Akzo 
Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional Chemicals BV, společně a nerozdílně, 
Chinook Group Limited Partnership a Chinook Group Limited, společně a nerozdílně, 
BASF AG, Bioproducts Incorporated, DuCoa LP a UCB SA.

65. Tyto podniky porušovaly evropská pravidla hospodářské soutěže, protože se 
účastnily kartelu ve výrobním odvětví cholin chloridu. Co se týče EHP, působil kartel 
s cholin chloridem na dvou různých, avšak úzce spjatých úrovních, na celosvětové 
a evropské. Na celosvětové úrovni se všichni výrobci podléhající tomuto řízení podíleli 
na protisoutěžních činnostech týkajících se EHP od června 1992 do dubna 1994. Tyto 
činnosti zahrnovaly stanovování a zvyšování celosvětových cen, rozdělení světových 
trhů, kontrolu distributorů a převodníků a výměnu obchodně citlivých informací. 

66. Severoameričtí výrobci se neúčastnili řady dalších protisoutěžních schůzek 
konaných striktně mezi evropskými výrobci, aby koordinovali své chování na 
evropském trhu. Tyto schůzky se konaly mezi březnem 1994 a říjnem 1998. Činnosti 
zahrnovaly stanovování a zvyšování cen (jak pro EHP jako celek, tak pro konkrétní 
vnitrostátní trhy i jednotlivé odběratele), rozdělení jednotlivých odběratelů mezi 
účastnící se podniky, rozdělení podílů na trhu pro každý podnik na trhu EHP jako 
celku, kontrolu distributorů a převodníků a výměnu obchodně citlivých informací. 

67. Velikost světového trhu pro cholin chlorid, používaný hlavně ve výrobním 
odvětví krmiv, byla odhadnuta na 183,7 milionu EUR v roce 1997, což byl poslední 
celý rok protiprávního jednání, EHP tvořil 52,6 milionu EUR. Během období šetření 
kontrolovali výrobci podílející se na protiprávním jednání více než 80 % světového 
trhu. Dotčení evropští výrobci kontrolovali téměř 80 % EHP.

68. Severoameričtí výrobci ukončili svou účast na protiprávním jednání na konci 
celosvětové schůzky, která se konala ve dnech 14. až 20. dubna 1994. Komise začala 
protiprávní jednání poprvé šetřit dne 26. května 1999. Jelikož k tomu došlo více než 
pět let poté, co severoameričtí výrobci ukončili účast na protiprávní jednání, nebyly 
severoamerickým výrobcům, Bioproducts, Chinook a DuCoa, uloženy žádné pokuty.

69. Komise uložila evropským výrobcům tyto pokuty: 20,99 milionů EUR společně 
a nerozdílně společnostem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel 
Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional 
Chemicals BV, 34,97 milionu EUR BASF AG a 10,38 milionu EUR UCB SA.

(65) COMP/37.533.
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3. Jiné dohody a jednání ve shodě

3.1 Rozhodnutí Komise

Air France / Alitalia (66) 

70. Dne 7. dubna schválila Komise alianci mezi společnostmi Air France 
a Alitalia v závislosti na podstatných závazcích těchto stran. Cílem podmínek uložených 
v rozhodnutí je omezit překážky vstupu na trh a nabídnout novým subjektům na 
trhu skutečnou možnost zavést se jako důvěryhodní soutěžitelé. Komise určila sedm 
překrývajících se tras, kde by spojení sil společností Air France a Alitalia odstranilo 
nebo významně omezilo hospodářskou soutěž. Jedná se o Paříž-Milano, Paříž-Řím, 
Paříž-Benátky, Paříž-Florencie, Paříž-Boloň, Paříž-Neapol a Milano-Lyon, kde před 
aliancí byly společnosti Air France a Alitalia dvěma hlavními soutěžiteli. Poté, co 
společnosti souhlasily zejména s tím, že se vzdají dostatečného počtu startovacích 
a přistávacích letištních časů na letištích a že poskytnou různá jiná nápravná opatření, 
aby obnovily účinnou hospodářskou soutěž na těchto trasách, mohla Komise tuto 
transakci schválit (67). 

Topps (68)

71. Dne 26. května přijala Komise rozhodnutí (69), kterým se stanoví pokuta 
1,59 milionu EUR společnosti Th e Topps Company Inc. a jejím evropským dceřiným 
společnostem, Topps Europe Ltd, Topps International Ltd, Topps UK Ltd a Topps 
Italia SRL („Topps“) za porušení čl. 81 odst. 1 Smlouvy. Skupina Topps vyrábí výrobky 
vhodné pro sběratelství jako samolepky nebo obchodní karty s hráči kopané nebo 
kreslenými postavičkami.

72. Komise zjistila, že společnost Topps uzavřela řadu dohod a jednotných praktik 
s několika svými zprostředkovateli ve Spojeném království, Itálii, Finsku, Německu, 
Francii a Španělsku s cílem omezit paralelní dovozy výrobků s pokémony vhodnými 
k sběratelství. Pokémon je název celé řady postav vyvinutých původně pro videohru 
Game Boy společnosti Nintendo, ale podle licence jej používá také společnost Topps 
k ilustracím výrobků vhodných k sběratelství, jako jsou samolepky nebo obchodní karty. 
V roce 2000 byla po těchto výrobcích s pokémony vhodných k sběratelství obrovská 
poptávka a ceny se v jednotlivých členských státech významně lišily. Rodiny v zemích 
s vysokými cenami jako Finsko musely zaplatit za stejné samolepky s pokémony více 
než dvakrát víc než rodiny v Portugalsku.

(66) COMP/38.284.
(67) Toto rozhodnutí bylo zpochybněno třetí stranou u Soudu prvního stupně (věc T-300/04).
(68) COMP/37.980 – Souris Bleue – Topps.
(69) Tisková zpráva IP/04/682, 26.5.2004.
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73. Takováto omezení paralelního obchodu byla v minulosti Komisí i soudy 
Společenství mnohokrát jednoznačně odsouzena. Představují velmi vážné porušení 
čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, které ohrožuje základní princip vnitřního trhu. Výše 
popsanými opatřeními společnost Topps zabránila distributorům a v konečném 
důsledku spotřebitelům využívat významné cenové rozdíly mezi členskými státy.

74. Rozhodnutí bylo určeno všem čtyřem evropským dceřiným společnostem 
společnosti Topps, které se podílely na protisoutěžních dohodách a jednáních ve 
shodě, a konečné americké mateřské společnosti s ohledem na její rozhodující vliv 
na chování jí zcela vlastněných dceřiných společností. Rozhodnutí nebylo určeno 
zprostředkovatelům společnosti Topps, protože jejich zodpovědnost za protiprávní 
jednání byla méně významná. Při stanovení výše pokuty považovala Komise porušení 
spáchané společností Topps, navzdory jeho velmi vážné povaze, za vážné hlavně proto, 
že důkazy ve spisech Komise neukazovaly, že se omezení paralelních dovozů používala 
systematicky na všechny zprostředkovatele.

BOX 4: TRHY TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY PRÁV V EU

Vývoj hmatatelné přítomnosti rozmanitosti evropské hudby a evropské 
kultury na nových celoevropských on-line trzích je v centru zájmu celkového 
kontextu lisabonských cílů. To znamená, že je zapotřebí nová dynamika prodeje 
evropských hudebních práv uživatelům práv, kteří mohou rozšířit evropskou 
přítomnost v těchto médiích, a zároveň zachovat vhodné podmínky pro rozvoj 
místního obsahu. Co se týče použití pravidel hospodářské soutěže na služby 
týkající se správy práv, vyžadují zvláštní pozornost protisoutěžní omezení 
v tomto odvětví i soutěžní pobídky pro účinné poskytování těchto služeb. 

Určité pokyny v této oblasti vydala Komise ve svém rozhodnutí o Mezinárodní 
federaci gramofonového průmyslu (IFPI) (1). Některé tyto zásady uvedené 
v tomto rozhodnutí byly mezitím prokázány při provádění a nyní se poměrně 
široce používají při vydávání licencí členy IFPI na přímé přenosy hudby po 
internetu pro celou EU, pokud jde o práva, která drží.

Pokud jde o tzv. „dohodu ze Santiaga“(2) o správě autorského práva na hudbu 
přes internet, vydala Komise formální sdělení námitek (3) k této dohodě 
a upozornila zapojené společnosti spravující kolektivní práva na problémy pro 
hospodářskou soutěž, které tato dohoda vzbuzuje, zejména na rozdělení trhu 
v důsledku ekonomického omezení pobytu.

(1) COMP/38.014 – IFPI Simulcasting, rozhodnutí ze dne 8. října 2002 (Úř. věst. L 107, 30.4.2003).
(2) COMP/38.126 – Santiago.
(3) Tisková zpráva IP/04/586.
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Sdělení vydané v dubnu stanoví budoucí zásady správy, které Komise pro toto 
odvětví navrhuje. (4) Z hlediska hospodářské soutěže jsou zejména důležité tyto 
otázky:

— vytvoření nových mechanismů nákupu na jednom místě v celé EU, které 
jsou zapotřebí, aby poskytování licencí na práva pro EU a celosvětová práva 
na nových hudebních trzích v Evropské unii bylo účinné, by neměla bránit 
územní omezení.

— podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže se Komise bude 
příznivě dívat na dohody o nákupu na jednom místě a související reciproční 
dohody mezi systémy správy kolektivních práv.

— Komise však nemůže dovolit, aby byla zachována předešlá omezení, když již 
nejsou nezbytná.

— vlastníci práv si musí být schopni určit správnou kombinaci mezi individuální 
správou práv a kolektivní správou svých hudebních práv.

— mechanismy nesmí zbytečně svazovat nabídky správy práv. Musí být umožněn 
rozvoj individuální správy práv. Se zřetelem na životaschopnost systémů 
kolektivního řízení by vlastníci práv měli mít možnost využívat k individuální 
správě práv nové digitální techniky správy práv.

(4) Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru – Správa autorských práv a souvisejících práv na vnitřním trhu, KOM/2004/261, 
16.4.2004.

Belgický svaz architektů (70) 

75. Dne 24. června odsoudila Komise doporučenou stupnici minimálních 
poplatků provozovanou Belgickým svazem architektů.

76. Stupnice minimálních poplatků byla přijata Národní radou Belgického svazu 
architektů v roce 1967 a poté byla několikrát pozměněna. Poslední změna v červnu 
2002 ji popisovala jako „pokyn“ (indicatif / leidraad). Stupnice stanovila minimální 
poplatky splatné architektovi za služby vykonané v samostatné praxi v Belgii.

77. Komise se domnívala, že rozhodnutí, kterým byla přijata stupnice poplatků, 
bylo nezávislým aktem normativního charakteru, za který je svaz, jednající jako svaz 
podniků, zcela zodpovědný. Dále Komise dospěla k závěru, že svaz hodlá koordinovat 
chování svých členů na trhu svými rozhodnutími, kterými stanoví a pozměňuje 
stupnici. Komise také zjistila, že se stupnice byla alespoň do určité míry používána.

(70) COMP/38.549.
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78. Důkazy uvádějící, že se stupnice snažila omezit hospodářskou soutěž, 
zahrnovaly tón názvu a bodů odůvodnění preambule, který zněl záměrně tak, jako by 
šlo o tvorbu pravidel, skutečnost, že za 18 let svaz vytvořil a dal do oběhu standardní 
smlouvu, ve které byl jedinou možností určení poplatků odkaz na stupnici, a skutečnost, 
že svaz zašel daleko za pouhé předávání informací svým členům, klientům a soudům.

79. Ačkoliv rozhodnutí, kterým se stanoví nebo doporučují minimální poplatky, 
je svou povahou velmi vážným protiprávním jednáním, klasifi kovala Komise toto 
protiprávní jednání celkově jako vážné ve světle okolností, že stupnici poplatků 
pravděpodobně nepoužívali univerzálně všichni architekti a že zeměpisný rozsah 
působnosti rozhodnutí byl omezen na jeden členský stát. 

80. Při ukládání pokuty 100 000 EUR považovala Komise za polehčující okolnost 
skutečnost, že na straně svazu mohla existovat přiměřená pochybnost, zda je stupnice 
poplatků opravdu protiprávním jednáním, než Komise přijala v roce 1993 rozhodnutí 
CNSD (71). Politikou Komise stanovenou ve zprávě ze dne 9. února 2004 je navíc 
podporovat vnitrostátní regulační orgány a profesní orgány, aby revidovaly a měnily 
svá restriktivní pravidla, a dávat jim k tomu příležitost. Výše pokuty také odráží 
postupný přístup (72) Komise při pokutování protisoutěžních praktik v profesích.

Gaz de France (73)

81. Dne 26. října přijala Komise dvě rozhodnutí o dvou smlouvách uzavřených 
společností Gaz de France (GDF) v roce 1997, jednou s italskou plynárenskou 
společností ENI, druhou s italskou elektrárenskou společností ENEL. Předmětem 
smlouvy mezi GDF a ENI byla přeprava zemního plynu získaného společností ENI 
v severní Evropě společností GDF přes francouzské území na švýcarskou hranici. 
Smlouva obsahovala doložku, která požadovala, aby společnost ENI uváděla plyn 
na trh výhradně „po proudu z místa opětovného dodání“, tj. po opuštění Francie. 
Smlouva mezi GDF a společností ENEL se týkala výměny zkapalněného zemního plynu 
získaného společností ENEL v Nigérii a obsahovala doložku požadující, aby společnost 
ENEL použila plyn v Itálii. 

82. Komise dospěla k závěru, že tyto dvě doložky omezují území, na kterém 
strany mohou plyn používat, a mají rozdělit vnitrostátní trhy tak, že spotřebitelům 
zemního plynu usazeným ve Francii zabrání získat dodávky od společností ENEL 
a ENI. Představovaly tedy omezení hospodářské soutěže ve smyslu článku 81 Smlouvy 
o ES a značnou překážku vytvoření opravdu konkurenčního a celoevropského trhu 
plynu.

(71) Rozhodnutí 93/438/EHS ve věci IV/33.407 – CNSD (Úř. věst. L 203, 13.8.1993). Toto rozhodnutí 
zakázalo pevně stanovenou stupnici poplatků italských celních zástupců.

(72) Ve svém prvním rozhodnutí, které se týkalo tarifů profesních orgánů, v roce 1993 Komise odsoudila 
pevně stanovené tarify bez uložení pokuty. V roce 1996 přijala Komise rozhodnutí, které se týkalo 
doporučených tarifů svazu nizozemských zasilatelů, a uložila symbolickou pokutu 1 000 EUR.

(73) COMP/38.662 – GDF-ENEL, GDF-ENI.
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83. Tato dvě rozhodnutí jsou o to významnější vzhledem k procesu liberalizace, 
který začal v evropském plynárenském odvětví v posledních letech, jehož výhody se 
zhmotňují jen pomalu. Územní omezení jsou jedním z hlavních prvků v souboru 
praktik, které chrání rozdělení evropského trhu a přispívají k nedostatečné 
proměnlivosti v odvětví. S ohledem na zvláštnosti evropského plynárenského odvětví 
a na okolnosti případu se Komise nicméně rozhodla neuložit pokuty.

3.2 Vývoj jiných případů

Prémiový obsah pro mediální trh

84. Komise nadále přisuzuje vysokou důležitost soutěži o prémiový obsah, která 
je hnací silou inovací na mediálních trzích, s cílem přispět ke společnosti založené 
na znalostech. Jeden důležitý soubor případů se týká práv ve vztahu k sportovním 
událostem, kde Komise zaujala vyvážený přístup: na jedné straně bojuje proti 
koncentračním a restriktivním účinkům marketingové politiky, která spočívá 
v širokých a výlučných dohodách jednoho prodávajícího, a zároveň na druhé straně 
bere v úvahu případnou efektivnost spojenou s nahromaděním obsahu.

85. Ve věci Bundesligy, která se týká společného prodeje práv na mediální využití 
v souvislosti se zápasy v první a druhé německé národní fotbalové ligy pro muže, se 
Komise domnívala, že výlučný prodej obchodních vysílacích práv ligovým svazem 
může omezit soutěž mezi kluby a společnostmi v první a druhé lize. 

86. Po oznámení předběžného posouzení začátkem roku 2004 nabídl ligový svaz 
závazky, které byly vyzkoušeny na trhu (74) v září (75).

87. Komise také dále sledovala svůj postup v souvislosti s ligou English Premier 
League (FAPL) (76) zveřejněním sdělení o závazcích nabídnutých FAPL (77). Probíhající 
řízení týkající se systému Eurovize pokračovalo šetřením za účelem zjištění skutečností 
v souvislosti s několika aspekty společného nakupování a sdílení sportovních pořadů, 
včetně práv na olympijské hry v letech 2010 a 2012, veřejnoprávními stanicemi – členy 
Evropské vysílací unie (EBU). Návrhy a domněnky EBU na zajištění toho, aby byl 
systém Eurovize slučitelný s pravidly hospodářské soutěže EU, budou muset sledovat 
pokyny soudů v této věci (78).

(74) Viz čl. 27 odst. 4 zveřejněný v Úř. věst. C 299, 14.9.2004.
(75) Rozhodnutí podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 bylo přijato v lednu 2005.
(76) COMP/38.173 a 38.453 (Úř. věst. C 115, 30.4.2004).
(77) Úř. věst. C 115, 30.4.2004.
(78) Viz níže „ Vybrané soudní případy“.
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88. Dne 26. října oznámila Komise uzavření šetření (79) tzv. doložek nejvyšších 
výhod (80) nalezených ve smlouvách hollywoodských fi lmových studií se společnostmi 
pro placené televizní vysílání, s výjimkou dvou studií. 

89. Doložky nejvyšších výhod se objevovaly ve většině „dohod o produkci“ mezi 
hollywoodskými fi lmovými studii a evropskými předplacenými televizními stanicemi. 
Dohody o produkci jsou v hollywoodském fi lmovém průmyslu běžné; studia obvykle 
souhlasí, že televizním stanicím prodají celou svou fi lmovou produkci za dané období 
několika let. Doložky nejvyšších výhod studia opravňovaly požívat nejpříznivějších 
podmínek dohodnutých mezi společností pro placené televizní vysílání a kýmkoliv 
z nich. 

90. Podle předběžného posouzení Komise bylo kumulativním účinkem doložek 
nejvyšších výhod přizpůsobování cen placených studiím, jelikož jakékoliv zvýšení 
dohodnuté s jedním studiem bylo impulsem pro právo na paralelní zvýšení cen pro 
ostatní studia. Komise se domnívá, že tento způsob stanovení cen je v rozporu se 
základní zásadou cenové konkurence.

91. Aniž by přiznala porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
rozhodla se studia, v souvislosti s nimiž byla šetření uzavřena, upustit od doložek 
nejvyšších výhod ve svých stávajících dohodách. Pokud se od tohoto nového chování 
neodchýlí, nepředpokládají se další kroky proti nim. Šetření zůstává otevřené 
v souvislosti se studii NPB Universal a Paramount Pictures Corp. Inc., která tak 
neučinila.

3.3 Odvětvová šetření

Odvětvové šetření prodeje sportovních práv k používání přes sítě 3G (81)

92. Mobilní technologie třetí generace (3G) se nyní rychle rozmísťuje po celém 
světě a počet zákazníků roste rychlejším tempem než u GSM ve stejném okamžiku 
vývoje. 

93. Komise zvýšila své úsilí, aby zabránila protisoutěžnímu chování, které by 
mohlo omezovat rozvoj tohoto klíčového vznikajícího trhu. 

94. Komise zjistila několik typů chování zavedených aktérů, které by mohlo 
omezit přístup ke klíčovému sportovnímu obsahu provozovatelům nových médií, 
jako je odmítání dodávek, svazování televizních práv s právy na nová média / UMTS, 
embarga zvýhodňující televizní pokrytí nad novými typy pokrytí nebo výlučná koupě 
práv na nová média / UMTS zavedenými aktéry.

(79) COMP/38.427. Viz tiskovou zprávu IP/04/2004, 26.10.2004.
(80) Tento výraz vlastně odkazuje na zásadu nejvíce zvýhodněného dodavatele používanou 

v dohodách.
(81) Tisková zpráva IP/04/134, 30.1.2004.
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95. Aby Komise vyhodnotila zvláštnosti trhu a vyřešila stávající i případné 
problémy týkající se přístupu k obsahu pro 3G, zahájila dne 30. ledna, spolu 
s Kontrolním úřadem ESVO, odvětvové šetření prodeje sportovních práv k používání 
přes sítě 3G. 

96. První, průzkumná fáze, byla dokončena v srpnu. Umožnila shromáždit 
informace o postavení rozmístění 3G, včetně prodeje práv 3G mobilním operátorům, 
a poskytla přehled typů omezení uvalených na sportovní práva 3G. Žádosti o informace 
byly zaslány řadě většinou velkých televizních kanálů, mobilních operátorů a vlastníků 
obsahu.

97. Druhá fáze zahájená v září rozšiřuje šetření na širší okruh aktérů na trhu, ale 
zahrnuje také kontrolní dotazníky pro aktéry oslovené v první fázi. Tato fáze by měla 
poskytnout podrobné informace o smlouvách týkajících se poskytování sportovních 
práv 3G.

BOX 5: DISTRIBUCE A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

V průběhu roku 2004 Komise nadále sledovala provádění nařízení (ES) 
č. 1400/2002 a poskytovala pomoc zainteresovaným stranám ohledně jeho 
výkladu. V tomto období bylo možné pozorovat některé nastupující trendy. 
Zejména ceny automobilů v průměru stoupaly pomaleji než ceny za jiné zboží 
a zároveň vykazovaly zřetelné známky větší konvergence napříč EU. Pokračovala 
stabilizace v sítích obchodníků, ale mnozí obchodníci, jejichž smlouvy byly 
ukončeny v důsledku reorganizace sítí, mohli využít blokovou výjimku a zůstat 
na trhu jako schválení servisní pracovníci. Nově se také investovalo do lepších 
distribučních a servisních zařízení. Je však jasné, že tento vývoj nemůže 
poskytnout víc než předběžný náznak, pokud jde o účinky nové blokové výjimky, 
jejíž účinky na trh lze plně posoudit pouze v dlouhodobějším horizontu.

V souladu se svou povinností pravidelně sledovat působení nařízení (ES) 
č. 1400/2002 provedla Komise hloubkové sledování systémů zavedených výrobci 
automobilů a nákladních vozidel, které umožňují nezávislým subjektům přístup 
k servisním technickým informacím. Navíc nadále sledovala vývoj cen v EU 
a v únoru a červenci vydala dvě zprávy. Jedna z nich se týkala prvních šesti 
měsíců po vstupu nového nařízení v platnost a poprvé obsahuje údaje týkající se 
všech 25 členských států (podrobnosti viz níže).

Navíc v období, kterého se tato zpráva týká, Komise znovu zaměřila své 
vynucovací činnosti na některé případy, které vyvolávají důležité otázky ohledně 
hospodářské soutěže. Patří sem problémy týkající se přístupu schválených 
a nezávislých servisních pracovníků k původním a konkurenčním náhradním 
dílům, případná existence umělých překážek vstupu do schválených servisních 
sítí i údajná omezení možnosti obchodníků prodávat motorová vozidla
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konkurenčních značek. I když se tyto otázky stále zkoumají v rámci probíhajících 
šetření, uvedla Komise svůj postoj ve věci týkající se dohod společnosti Porsche 
o distribuci a servisu, v němž objasnila používání pravidla de minimis v kontextu 
provádění nařízení (ES) č. 1400/2002 (viz níže).

Vstup v platnost nařízení (ES) č. 1/2003 a z toho vyplývající zmocnění soudů 
a orgánů členských států pro hospodářskou soutěž také poskytlo orgánům 
pro hospodářskou soutěž příležitost plně využívat příslušné znalosti v odvětví 
motorových vozidel a využívat mechanismy spolupráce vytvořené v okruhu 
Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. V této souvislosti uspořádala 
Komise dne 19. října seminář, kde se sešli zástupci vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž, aby si vyměnili zkušenosti a projednali provádění nařízení 
(ES) č. 1400/2002.

Přístup k technickým informacím

V říjnu zveřejnila Komise studii o přístupu nezávislých subjektů v automobilovém 
odvětví k technickým informacím. Studie, kterou na žádost Komise provedla 
Univerzita v Cáchách (IKA), zkoumala, jak výrobci splňují nařízení, pokud jde o 
poskytování technických informací servisům, výrobcům nářadí a vydavatelům. 
Všechny tyto typy subjektů hrají v zajišťování zdravé hospodářské soutěže 
v odvětví automobilového servisu významnou úlohu zejména proto, že 
v důsledku technologického pokroku jsou i ty nejzákladnější opravy čím 
dál tím složitější. Studie ukazuje, že technické informace pro téměř všechny 
modely uvedené v posledních deseti letech jsou dostupné přes internet, na CD 
/ DVD nebo na papíře. Kvalita poskytování informací je však často poměrně 
neuspokojivá, jelikož informace se obtížně hledají nebo jsou k dispozici pouze ve 
velkých, nákladných balících. Obsah je také často nedostatečný, protože někteří 
výrobci zadržují velké množství informací, které jsou životně důležité například 
pro výrobce diagnostických nástrojů. A nakonec, vydavatelé technických 
informací, jejichž produkty nezávislí servisní pracovníci velmi oceňují, mají 
problémy se získáváním informací, které potřebují.

Příznivé trendy, pokud jde o cenové rozdíly u automobilů

V březnu a červenci zveřejnila Komise zprávy o cenových rozdílech u automobilů 
v Evropské unii. Z hlediska hospodářské soutěže odhalila poslední dvě vydání na 
základě listopadových, respektive květnových údajů, dosti uspokojivé směřování 
ke sbližování cen v eurozóně. Zatímco vydání zprávy z července 2003 ukazovalo, 
že u jedné třetiny modelů překračují cenové rozdíly napříč eurozónou 20 %, klesl 
tento podíl v posledním vydání téměř na jednu čtvrtinu modelů. Navíc stojí za 
povšimnutí, že toto sbližování se odehrává v obecném kontextu poměrné cenové
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stability v EU. V porovnání s červencem 2003 se cenový index pro automobily 
v EU v červenci 2004 zvýšil pouze o 0,6 % v porovnání s 2,3 % pro celkovou 
infl aci. Poslední červencové vydání Zprávy o cenách automobilů poprvé obsahuje 
ceny v deseti nových členských státech, které se nezdají příliš odlišné od cen v EU 
s 15 členy: některé modely jsou v některých nových členských státech levnější, 
ale jiné ne. V porovnání s červencem 2003 se cenový index pro automobily 
v červenci 2004 významně zvýšil v Polsku (+8,4 %) a Lotyšsku (+4,1 %), ale snížil 
v Estonsku (–6,8 %), Litvě (–4,9 %) a České republice (–3,3 %).

Distribuční dohody a dohody o poprodejním servisu společnosti Porsche

Dne 30. dubna uzavřela Komise řízení týkající se nových standardních dohod 
s dovozci, obchodníky a schválenými servisními pracovníky, které oznámila 
společnost Porsche. Výrobce automobilů souhlasil, že tyto dohody, které 
se používají v EU a EHP, upraví, aby zajistil, že již neobsahují žádná „tvrdá 
omezení“ stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1400/2002. Pozměněné 
distribuční dohody zejména již neomezují možnost obchodníků Porsche zadávat 
poskytování poprodejních služeb jakémukoliv schválenému servisnímu středisku 
Porsche, zatímco servisní střediska Porsche již nejsou povinna prodávat nové 
automobily. 

Komise se rozhodla, že nebude dále pokračovat v šetření, pokud jde o ustanovení 
distribučních dohod společnosti Porsche, neboť se ukázalo, že Porsche má 
méně než 5% podíl na všech vnitrostátních trzích v EU pro prodej luxusních 
sportovních automobilů a sportovních užitkových vozidel. Nutno připomenout, 
že oznámení de minimis vysvětluje, že dodavatel, který provozuje distribuční 
soustavu na trhu, kde téměř všechny subjekty používají stejný typ restriktivních 
dohod, významně nepřispívá ke kumulativnímu účinku, jestliže jeho podíl na 
trhu nepřekračuje 5 % a jestliže dohody neobsahují tvrdá omezení.

Pokud jde o dohody o službách zákazníkům, společnost Porsche souhlasila, že se 
na ni nemusí vztahovat rozsah působnosti blokové výjimky, jestliže pro svou síť 
schválených servisních středisek Porsche použije množstevní selektivní distribuci, 
neboť podíl její sítě na trhu pro servis pro automobily Porsche přesahuje 
30 % a oznámení de minimis zjevně nelze použít. Použití čistě kvalitativního 
výběru otevírá síť kvalifi kovaným subjektům, které chtějí provozovat schválené 
servisní středisko Porsche, a za tímto účelem společnost Porsche souhlasila, že 
vytvoří příslušná kvalitativní kritéria dostupná jakémukoliv zainteresovanému 
servisnímu pracovníkovi.
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4. Státní opatření (podniky veřejného práva / podniky s výlučnými 
a zvláštními právy)

4.1 Rozhodnutí

Omezení přípravy zásilek (82)

98. Dne 20. října přijala Komise rozhodnutí na základě článku 86 o některých 
ustanoveních německého poštovního regulačního rámce, který brání fi rmám pro 
komerční přípravu zásilek získat slevy za předání dopisů předem roztříděných 
v třídicích střediscích Deutsche Post AG (DPAG). Na základě stížnosti podané BdKEP, 
německým svazem poskytovatelů poštovních služeb, Komise zjistila, že napadená 
ustanovení německého poštovního zákona podněcují DPAG zneužívat své dominantní 
postavení a tak porušovat článek 82 dvěma způsoby. Zaprvé, ustanovení pobízejí DPAG 
rozšiřovat tržní sílu z (vyhrazeného) trhu pro navazující základní poštovní služby na 
(liberalizovaný) trh pro služby přípravy zásilek. Zadruhé, pobízí DPAG k diskriminaci 
komerčních poskytovatelů těchto služeb, kteří nemají přístup ke slevám, na straně jedné 
ve prospěch velkoobjemových odesilatelů, kteří mají přístup k navazujícím třídicím 
střediskům a k souvisejícím slevám, na straně druhé. To představuje pro tyto fi rmy 
velkou konkurenční nevýhodu a brání německému trhu přípravy zásilek v rozvinutí 
svého potenciálu.

99. Příprava zásilek zahrnuje vytváření poštovních letákových zásilek (tisk, 
obálkování, označování, frankování), jejich sběr, umístění do poštovních vaků nebo 
kontejnerů vyhovujících určitým normám, svazování a třídění do větší či menší míry 
podle místa určení a jejich doručení do míst přístupu provozovaných poskytovatelem 
všeobecných služeb. Na tomto trhu je možnost získání slev v návazných vstupech, tj. 
úspor na poštovném, pro klienty klíčovým argumentem prodeje.

100. DPAG má výlučné právo vybírat, třídit, přepravovat a doručovat dopisy 
vážící méně než 100 gramů (tzv. vyhrazená oblast). Poskytování služeb pro přípravu 
zásilek, včetně roztřídění zásilek předem a jejich dopravy z prostor odesilatele do 
vybraného místa přístupu k síti držitele, nespadá do okruhu vyhrazené oblasti poštovní 
směrnice. (83)

101. Komise zjistila, že německá vláda neprokázala, že bránění komerčním 
poskytovatelům ve výše uvedených slevách je odůvodněno na základě čl. 86 odst. 2, 
a připomněla, že jak bylo stanoveno v jejím oznámení z roku 1998 o použití pravidel 

(82) COMP/38.745, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
(83) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných 

pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby 
(Úř. věst. L 15, 21.1.1998), pozměněná směrnicí 2002/39/ES ze dne 10. června 2002 (Úř. věst. L 176, 
5.7.2002).
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hospodářské soutěže na poštovní odvětví (84), měly by fi rmy pro komerční přípravu 
zásilek mít možnost svobodně si vybírat z dostupných míst přístupu k veřejné poštovní 
síti na nediskriminační bázi (85).

4.2 Zamítnutí stížností

UFEX (86)

102. Dne 19. listopadu přijala Komise rozhodnutí, kterým zamítla stížnost 
podanou svazem l’Union Française de l’Express a třemi jeho členy, DHL, FedEx 
a Crie, proti Francouzské republice a společnostem La Poste a Chronopost kvůli 
nedostatečnému zájmu Společenství na dalším pokračování šetření. Zamítnutí se týká 
tvrzení stěžovatelů, že se společnost La Poste snaží zneužitím rozšířit své dominantní 
postavení z vyhrazeného trhu obyčejných poštovních služeb na trh expresních služeb 
ve Francii, kde působí její přičleněná organizace Chronopost, a porušuje tak články 86 
a 82. Údajné zneužití zahrnovalo křížové dotace v době zahájení činnosti společnosti 
Chronopost (1986) a poté, zneužití spočívalo v obchodní a logistické pomoci společnosti 
Chronopost za neoprávněně nízké ceny, což společnosti Chronopost umožňilo 
stanovovat neoprávněně nízké ceny s cílem vytlačit soutěžitele. Došlo k opětovnému 
prozkoumání stížnosti na žádost stěžovatelů ze září 2000 po řadě rozsudků Soudního 
dvora a Soudu prvního stupně, kterými bylo zrušeno první rozhodnutí o jejím zamítnutí 
přijaté v prosinci 1994. V souvislosti s nedostatečným zájmem Společenství na dalším 
šetření věci nové rozhodnutí o zamítnutí oznamuje, mezi jinými důvody, že praktiky, 
na které si stěžovatelé stěžují – jež v žádném případě nebyly zavedeny oprávněně – byly 
ukončeny před více než deseti lety a že od té doby nebyly na relevantním trhu zjevné 
žádné trvalé protisoutěžní účinky, které by bylo možné jim přisoudit.

C – EVROPSKÁ SÍŤ PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ: PŘEHLED SPOLUPRÁCE

1. Obecný přehled

Vytvoření Evropské sítě pro hospodářskou soutěž

103. Jedním z hlavních cílů nařízení (ES) č. 1/2003 a modernizačního balíčku bylo 
větší zapojení vnitrostátních veřejných vynucovacích orgánů do používání pravidel 
hospodářské soutěže EU. Za účelem zajištění jednotného používání článků 81 a 82 
v systému paralelních kompetencí byly vytvořeny mechanismy pro spolupráci mezi 
orgány. Články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1/2003 a oznámení o síti (87) jsou hlavními 

(84) Oznámení Komise o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní odvětví a na posuzování 
některých státních opatření týkajících se poštovních služeb (Úř. věst. C 39, 6.2.1998).

(85) Německo i DPAG proti tomuto rozhodnutí podaly žaloby: věci T-490/04 a T-493/04.
(86) COMP/38.663 – UFEX.
(87) Viz výše oddíl I.A.I.
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pilíři, které podpírají fungování systému a spolupráce v rámci Evropské sítě pro 
hospodářskou soutěž.

104. Evropská síť pro hospodářskou soutěž se skládá z vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž určených podle článku 35 nařízení (ES) č. 1/2003 a z Komise. 
Spolupráce v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž začala již v roce 2003: 
byly vytvořeny pracovní skupiny, které měly projednat některé klíčové aspekty 
oznámení o síti, a na tomto fóru se zkoumaly obecné otázky související s přechodem 
na nový vynucovací systém. Dále bylo vytvořeno 14 podskupin za účelem projednání 
konkrétních otázek pro jednotlivá odvětví. Rok 2004 byl prvním rokem, kdy byla 
Evropská síť pro hospodářskou soutěž plně fungující a zabývala se jednotlivými případy 
používání pravidel hospodářské soutěže EU. Do 1. května byly vytvořeny sofi stikované 
informační systémy podpory, aby všichni členové měli možnost sledovat případy 
řešené v rámci sítě a vyměňovat si informace.

Rozdělení případů

105. Za účelem účinného rozdělení případů se orgány v síti informují před přijetím 
prvního formálního vyšetřovacího opatření nebo těsně po něm ve všech případech 
zahrnujících použití článků 81 nebo 82. V roce 2004 bylo do sítě vloženo celkem 
298 případů: 99 Komisí a 199 vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž. 

106. Jak se předpokládalo, bylo přerozdělení případů oznámených síti nesmírně 
vzácné (méně než 1 % případů). Případy obvykle zůstávají orgánu, který je začal šetřit.

107. V některých případech došlo k dvoustranným diskusím mezi Komisí 
a vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž, které vedly k tomu, že tento orgán 
souhlasil, že se bude zabývat stížností podanou původně Komisi. V jednom případě 
došlo k přerozdělení v pozdější fázi, kdy Komise zahájila řízení, aby přijala závazky pro 
celé Společenství (88), ačkoliv v tomto případě jednaly některé vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž.

Vzájemná pomoc při zjišťování skutečností

108. Nařízení (ES) č. 1/2003 poskytuje členům sítě nástroje, které jim umožňují 
pomáhat si prováděním vyšetřovacích opatření jménem jiného orgánu (článek 22) 
a obecněji výměnou informací (článek 12). Od prvních dní používání nařízení (ES) 
č. 1/2003 využilo článek 22 několik orgánů: byly provedeny kontroly na žádost 
několika vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž a shromážděné informace 
byly předány podle článku 12. Celkově byl článek 22 použit za 8 měsíců 11krát.

109. Členové sítě navíc pravidelně využívají možnost výměny informací podle 
článku 12. Alespoň ve dvou případech došlo k výměně informací ve věcech shovívavosti 
se souhlasem žadatele v leniency programu.

(88) COMP/39.116.



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

54

Jednotné uplaťnování práva EU

110. Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 musí vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž informovat Komisi nejpozději 30 dní před přijetím zamítavých 
rozhodnutí. V období po 1. květnu byla Komise informována o 33 případech v oblasti 
hospodářské soutěže, kdy vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž předpokládal 
přijetí rozhodnutí podle článku 81 nebo článku 82. Z těchto případů se 18 týkalo článku 
81, 13 článku 82 a 2 obou článků. V některých těchto případech poskytlo generální 
ředitelství pro hospodářskou soutěž vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž 
své připomínky. V žádném z těchto případů nezahájila Komise řízení s účinkem 
zbavení vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž jeho příslušnosti podle 
čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003.

Obecná konvergence vnitrostátních právních předpisů

111. V roce 2004 došlo konečně k podstatné důkladné revizi řady vnitrostátních 
právních předpisů. Téměř všechny tyto změny vedly k vyššímu stupni konvergence mezi 
vnitrostátními systémy a nařízením (ES) č. 1/2003. Celkově 20 členských států zrušilo 
nebo plánuje zrušit svůj oznamovací systém a 17 má zcela nebo částečně konvergenční 
leniency programy. Tento vývoj velmi přispívá ke zjednodušení dodržování předpisů 
pro podnikání a k lepšímu fungování systému.

2. Používání pravidel hospodářské soutěže EU vnitrostátními soudy 
v EU: Zpráva o provádění článku 15 nařízení (ES) č. 1/2003

Žádosti o stanovisko

112. Čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 dává vnitrostátním soudcům možnost 
požádat Komisi o informace v jejím vlastnictví nebo o stanovisko k otázkám týkajícím 
se používání pravidel hospodářské soutěže EU. V roce 2004 obdržela Komise 9 žádostí 
o stanovisko; 6 žádostí pocházelo od španělských soudů a všechny se zabývaly 
podobným typem distribučních dohod v odvětví energetiky, které hlavně vznášely 
otázky týkající se rozlišení mezi zástupcem a maloobchodníkem ve smyslu právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a obsahovaly jak doložky o stanovení 
maximální maloobchodní ceny paliva, tak konkurenční doložky pro palivo, které by 
mohly vést k uzavření trhu. Odpovědi Komise na těchto 6 žádostí vycházely převážně 
z jejího předběžného posouzení ve věci Repsol CPP (89).

113. Belgické právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže požadují, aby belgické 
soudy odkazovaly pro předběžné rozhodnutí na bruselský odvolací soud, kdykoliv 
existují pochybnosti, pokud jde o používání pravidel hospodářské soutěže. Na počátku 
prosince poslal bruselský odvolací soud Komisi tři takovéto odkazy jako žádosti 
o stanovisko. Žádosti vznášely otázky týkající se současného používání článků 81 a 82 

(89) Viz čl. 27 odst. 4 bod 6 oznámení (Úř. věst. C 258, 20.10.2004).
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Smlouvy o ES, rozsahu působnosti čl. 82 písm. c) Smlouvy o ES, nařízení Komise 
2790/1999 o blokové výjimce (o vertikálních dohodách) a doprovodných pokynů 
a oznámení de minimis.

Veřejná databáze rozsudků vnitrostátních soudů

114. Čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 požaduje, aby členské státy EU poslaly 
Komisi kopii každého písemného rozsudku vydaného vnitrostátními soudy, který 
rozhoduje o použití článku 81 nebo 82 Smlouvy o ES. Komise obdržela 36 rozsudků 
vydaných od května 2004, které byly umístěny na internetovou stránku generálního 
ředitelství pro hospodářskou soutěž v rozsahu, v jakém je předávající orgán neoznačil 
za důvěrné (90). Drtivá většina těchto rozsudků (29) vyplývala ze soukromých 
vynucovacích opatření zaměřených ve většině případů na zrušení dohody z důvodu její 
neslučitelnosti s pravidly hospodářské soutěže EU.

Předkládání vyjádření Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž

115. Čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2003 umožňuje Komisi a vnitrostátním orgánům 
pro hospodářskou soutěž předkládat vnitrostátním soudům vyjádření k otázkám 
týkajícím se používání pravidel hospodářské soutěže EU. Komise tuto možnost dosud 
nevyužila, ale belgické, francouzské a německé orgány pro hospodářskou soutěž ano. Je 
však třeba upozornit, že již před 1. květnem 2004 měly tyto orgány pro hospodářskou 
soutěž pravomoc předkládat vyjádření svým vnitrostátním soudům podle svých 
vnitrostátních právních předpisů.

Financování odborného vzdělávání vnitrostátních soudců v oblasti právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže

116. Od roku 2002 Komise spolufi nancuje projekty zaměřené na odborné vzdělávání 
vnitrostátních soudců v oblasti právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže. 
V roce 2004 Komise spolufi nancovala 4 projekty odborného vzdělávání (91) a vydala 
výzvu k předkládání návrhů, která vedla k uzavření dalších 10 smluv vyčleňujících přes 
400 000 EUR na odborné vzdělávání více než 700 vnitrostátních soudců ze všech 25 
členských států EU v roce 2005 (92).

(90) Nedůvěrná znění vnitrostátních rozsudků jsou k dispozici na adrese: http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/national_courts/index_en.html

(91) Další podrobnosti o spolufi nancovaných projektech jsou k dispozici na internetové stránce 
generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/
proposals2/table_of_projects_co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf

(92) Výzvy k předkládání návrhů na tento program vzdělávání jsou k dispozici na internetové stránce 
generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Výzvu na rok 2005 viz na adrese: http://europa.
eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf
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3. Energetika

117. V roce 2004 zřídila Komise podskupinu Evropské sítě pro hospodářskou 
soutěž pro energetiku. Jejím cílem je představovat fórum k projednávání klíčových 
otázek, vypracovat společný přístup k používání pravidel hospodářské soutěže EU na 
energetických trzích a podpořit sledování hospodářské soutěže na energetických trzích 
EU. Záměrem podskupiny pro energetiku je pořádat technické schůzky i schůzky na 
vysoké úrovni, na něž mohou být zváni regulátoři.

118. V září byl pro vedoucí vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž 
uspořádán Den energetiky na vysoké úrovni. Byli také pozváni vnitrostátní regulátoři 
energetiky. Schůzka se zaměřila na dvě otázky: úloha orgánů pro hospodářskou soutěž 
a regulátorů při řešení protisoutěžního chování; a jak řešit zbývající překážky vstupu 
na trh. 

119. První technická schůzka podskupiny pro energetiku se konala v prosinci. 
Kromě projednání budoucího pracovního programu podskupiny se zaměřila na dvě 
témata: dlouhodobé smlouvy v navazujícím plynárenském odvětví a odvětvové šetření 
v odvětví energetiky. Dohodlo se, že by se podskupina pro energetiku měla zaměřit na 
hospodářskou soutěž v plynárenském a elektrárenském odvětví, aniž by zcela vyloučila 
diskusi o jiných energetických trzích (např. o ropném). Byl projednán dokument 
generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž o dlouhodobých smlouvách 
v navazujícím plynárenském odvětví. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž 
dalo do oběhu dokument o šetřeních v jednotlivých odvětvích a došlo k zajímavé 
výměně zkušeností s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž o odvětvových 
šetřeních v plynárenském a elektrárenském odvětví.

4. Doprava

Pracovní skupina evropských orgánů pro hospodářskou soutěž pro letecký provoz

120. V průběhu plenární schůze v Aténách v dubnu 2002 vytvořily evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž pracovní skupinu pro letecký provoz za účelem zlepšení 
spolupráce mezi sebou, pokud jde o jednání s odvětvím aerolinií, a ve snaze zvýšit 
hospodářskou soutěž v tomto odvětví. Evropské orgány pro hospodářskou soutěž se 
domnívají, že hospodářskou soutěž mezi aeroliniemi ovlivňují některé zvláštní rysy 
odvětví aerolinií, zejména jeho síťový charakter. Dne 13. května zveřejnila pracovní 
skupina „zprávu o spojování a aliancích v civilním letectví“ (93), která poskytuje 
přehled současných vynucovacích praktik evropských orgánů pro hospodářskou 
soutěž v souvislosti s defi nicí trhu, posouzením hospodářské soutěže a s nápravnými 
opatřeními.

(93) Zpráva je k dispozici na adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_
air_traffi  c.pdf

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffi c.pdf
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Železnice

121. Podskupina pro železnici se podruhé sešla dne 29. června a projednala výstupy 
z průzkumu trhu provedeného společně generálním ředitelstvím pro hospodářskou 
soutěž a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž, které se týkalo překážek účinné 
hospodářské soutěže v odvětví železniční nákladní dopravy. Upozornila, že i když jsou 
informace nesmírně komplexní, aktéři na trhu je poskytli neformálně a budou muset být 
ověřeny. Podskupina také projednala předlohu dokumentu o osvědčených metodách 
ve vztazích mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž a železničními 
regulačními orgány (jejich zřízení požadoval první balíček směrnic o železnici) při 
přípravě na společnou schůzku mezi těmito dvěma skupinami v řádném termínu.

5. Finanční služby

122. V odvětví fi nančních služeb působily podskupiny Evropské sítě pro hospo-
dářskou soutěž v průběhu roku 2004 v oblastech platebních karet, pojištění a cenných 
papírů. 

123. Podskupina Evropské sítě pro hospodářskou soutěž pro sítě platebních 
karet se poprvé sešla v Bruselu dne 17. června. Hlavním účelem schůzky bylo, aby 
Komise představila vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž výsledky svých 
studií trhu o platbách kreditními a debetními kartami v Evropě. Na tomto základě 
probíhala diskuse o konkrétních případech a také o metodických otázkách a vývoji 
v tomto odvětví. Cílem této aktivní koordinace je vytvořit společnou základnu znalostí 
a společné chápání otázek hospodářské soutěže v oblasti plateb kartou. Několik 
zástupců vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž (Dánsko, Polsko a Spojené 
království) představilo svá současná šetření týkající se dohod o výměnných poplatcích 
sítí platebních karet působících v jejich zemích. Orgány pro hospodářskou soutěž 
Nizozemska, Finska a Itálie představily své případy týkající se domácích sítí debetních 
karet. Několik delegátů upozornilo, že úroveň výměny v systémech debetních karet 
souvisí s úrovní hospodářské soutěže na trhu přijímání a vydávání. Také v řadě zemí 
EU uvažují místní banky, že odejdou ze stávající domácí sítě platebních karet, aby se 
připojily k mezinárodnímu systému platebních karet, což jim poskytne další příjmy 
z výměnných poplatků. V členských státech, kde se jako místní sítě debetních karet 
zavedly dvě mezinárodní sítě platebních karet Visa a MasterCard, je výměna rozšířená 
a nastavená na vysokou úroveň. Diskuse ukázala, že je zapotřebí koordinované 
vynucování hospodářské soutěže v tomto odvětví v celé EU.

124. Druhá schůzka podskupiny Evropské sítě pro hospodářskou soutěž pro 
pojišťovnictví se konala v Bruselu dne 27. října. V průběhu této druhé schůzky vyšlo 
najevo, že ústředním bodem analýzy trhu provedené řadou orgánů v síti jsou provize 
pojistných zprostředkovatelů a obchodníků a že z těchto šetření vyplývá řada otázek 
k hospodářské soutěži.

125. Síť odborníků na cenné papíry se podruhé sešla v červnu. Navzdory složitosti 
tématu byl počet účastníků vysoký a příspěvky do debat velmi aktivní. Cílem schůzky 



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

58

bylo zaprvé vytvořit vzájemné porozumění mezi všemi vnitrostátními orgány 
v souvislosti s obchodováním s cennými papíry, zúčtováním a vypořádáním v EU s 25 
členy a zadruhé vyměnit si názory na činnosti hospodářské soutěže a regulační činnosti 
v odvětví cenných papírů. 

126. Komise shromáždila odezvy od vnitrostátních orgánů s cílem zlepšit budoucí 
schůzky a styky mezi orgány pro hospodářskou soutěž.

D – VYBRANÉ SOUDNÍ PŘÍPADY

Adalat

127. Dne 6. ledna (94) vynesl Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) rozsudek 
ve věci dvou odvolání, z čehož jedno z nich podala Komise, proti rozsudku (95) Soudu 
prvního stupně ve věci Adalat. Soud prvního stupně zrušil rozhodnutí Komise (96), 
kterým se zjistilo porušení článku 81 Smlouvy o ES v podobě vývozních zákazů ve 
smluvním vztahu mezi společností Bayer a jejími obchodníky. Soud prvního stupně 
měl v tomto kontextu za to, že Komise neprokázala na vyžadovanou zákonnou úroveň, 
že obchodníci souhlasili s obchodní politikou společnosti Bayer, a že za nepřítomnosti 
dohody se na toto chování nevztahuje článek 81. ESD na základě důkazů uvedených 
Komisí potvrdil, že nebyla zjištěna shoda vůle, a objasnil pojem dohoda podle článku 
81 Smlouvy o ES. Je však třeba upozornit, že ESD výslovně objasňuje, že otázkami 
v tomto řízení nebylo ani případné použití jiných aspektů článku 81 Smlouvy o ES, ani 
článku 82 Smlouvy o ES, ani jiných možných defi nic relevantního trhu.

Cementový kartel

128. Rozsudkem ze dne 7. ledna (97) snížil ESD po odvolání pokutu uloženou 
Komisí (98) jednomu odvolávajícímu se za jeho účast v cementovém kartelu. ESD se 
domníval, že za účelem stanovení obratu pro účely výpočtu pokuty nelze brát v úvahu 
obrat dceřiných společností Ciments français SA, jelikož tato společnost převzala 
kontrolu nad dotyčnou dceřinou společností až po svém zapojení do protiprávního 

(94) Spojené věci C-2/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV a Komise versus Bayer 
a C-3/01 P, Komise versus Bayer, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.

(95) Rozsudek ve věci T-41/96, Bayer, Sb. rozh. 2000, s. II-3383.
(96) Rozhodnutí ze dne 10. ledna 1996 ve věci COMP/34.279 – Adalat. Tento případ se týkal omezení 

paralelních dovozů léčiv a jmenuje se po výrobku vyráběném společností Bayer, kterého se řízení 
týkalo.

(97) Spojené věci C-204/00 P, Aalborg Portland A/S, C-205/00 P, Irish Cement Ltd, C-211/00 P, Ciments 
français SA, C-213/00 P, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA, C-217/00 P, Buzzi Unicem 
SpA a C-219/00, Cementir – Cementerie del Tirreno SpA, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.

(98) Rozhodnutí ze dne 30. listopadu 1994 ve věcech COMP/33.126 a COMP/33.322 – Cement.
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jednání. Zbytek odvolání ESD zamítl a ve většině potvrdil rozsudek Soudu prvního 
stupně (99).

Poštovní služby: Asempre

129. Rozsudkem ze dne 11. března (100) vydal ESD rozhodnutí o předběžné 
otázce, kterým stanovil výklad směrnice 97/67/ES (101) o společných pravidlech pro 
rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. ESD 
objasnil, že článek 7 směrnice nedovoluje členským státům rozšířit služby vyhrazené 
pro poskytovatele všeobecných služeb tak, že učiní poskytování vlastními silami (102) 
závislé na jakékoliv z těchto podmínek, že: 

— příjemce musí být totožný s odesílatelem;

— služby nesmí být poskytovány třetím stranám v průběhu obchodní nebo 
podnikatelské činnosti poskytovatele služeb;

— služby nesmí být poskytovány systémem poštovních vaků nebo jinými podobnými 
metodami a

— tyto operace nesmí narušit služby vyhrazené poskytovateli všeobecných služeb.

130. Z tohoto rozhodnutí navíc vychází najevo, že služby poštovních poukázek 
(platby prostřednictvím veřejné poštovní sítě fyzickým nebo právnickým osobám) 
spadají mimo rozsah působnosti směrnice 97/67/ES. 

Kartel s grafi tovými elektrodami

131. V rozsudku vyneseném dne 29. dubna (103) snížil Soud prvního stupně pokuty 
uložené Komisí (104) účastníkům kartelu s grafi tovými elektrodami. Soud prvního 
stupně zjistil, že Komise koherentně neurčila kategorie, které používá pro výpočet 
pokut podle pokynů Komise pro pokuty (105), a Soud prvního stupně využil svou 
plnou soudní pravomoc k vytvoření nové kategorie a k úpravě výchozí částky výpočtu 
v souvislosti s některými společnostmi. Jiná snížení se týkala hlavně otázky stupně 
spolupráce společností, který měla Komise uznat v podobě snížení pokuty. Podle 

(99) Rozsudek ve spojených věcech T-25/95, T-26/95, T-30/95 až T-32/95, T-34/95 až T-39/95, T-42/95 
až T-46/95, T-48/95, T-50/95 až T-65/95, T-68/95 až T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 a T-104/95 
Cimenteries CBR a jiní, Sb. rozh. 2000, s. II-491.

(100) Věc C-240/02, Asempre a jiní, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
(101) Úř. věst. L 15, 21.1.1998.
(102) Poskytování vlastními silami spočívá (podle bodu odůvodnění 21 směrnice) v poskytování 

poštovních služeb fyzickou nebo právnickou osobou, která je původcem zásilek, nebo ve sběru 
a směrování těchto zásilek třetí stranou jednající výhradně jménem této osoby.

(103) Spojené věci T-236/01, Tokai Carbon Co. Ltd, T-239/01, SGL Carbon AG, T-244/01, Nippon Carbon 
Co. Ltd, T-245/01, Showa Denko KK, T-246/01, GrafTech International Ltd, T-251/01, SEC Corp 
a T-252/01, The Carbide/Graphite Group Inc., dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.

(104) Rozhodnutí ze dne 18. července 2001 ve věci COMP/34.490 – grafi tové elektrody.
(105) Pokyny z roku 1998 pro metodu stanovení pokut (Úř. věst. C 9, 14.1.1998).
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názoru Soudu prvního stupně se na některé důkazy poskytnuté stranami vztahovala 
výsada proti sebeobviňování, a měly být tedy považovány za dobrovolný příspěvek 
stran. 

132. Soud prvního stupně však také potvrdil, že podnikům, které v průběhu 
správního řízení výslovně připustí, že skutečnosti, které Komise proti nim vznáší (ve 
sdělení námitek) jsou v podstatných okolnostech pravdivé, a Komise jim za to udělí 
sníženou pokutu, je v podstatě zabráněno zpochybňovat tyto skutečnosti u Soudu 
prvního stupně a musí jinak očekávat zvýšení pokut Soudem prvního stupně. Dále 
Soud prvního stupně potvrdil, že Komise smí postihovat kartel, který dal vzniknout 
souběžným sankcím v soudní pravomoci mimo EU, a Komise není povinna brát tyto 
sankce při určování pokut, které ukládá, v úvahu (106). 

Kartel s bezešvými ocelovými trubkami

133. Ve svých rozsudcích ze dne 8. července (107) snížil Soud prvního stupně 
pokuty uložené Komisí (108) účastníkům kartelu s bezešvými ocelovými trubkami, aby 
zohlednil kratší trvání protiprávního jednání, protože zjistil, že Komise neprokázala 
celé trvání, na němž – mezi jinými prvky – pokuty založila. V tomto kontextu měl 
Soud prvního stupně za to, že za konkrétních okolností případu bylo na Komisi uvést 
důkazy o přesném ukončení dohod o dobrovolném omezení mezi EU a Japonskem, 
které brala Komise v úvahu při určování trvání protiprávního jednání. Pokud jde 
o dotčené japonské společnosti, Soud prvního stupně také snížil pokuty vzhledem 
k menší závažnosti jejich zapojení v kartelu, jelikož se neúčastnily jedné odnože 
protiprávního jednání (týkající se dodavatelských smluv pro společnost Corus). 
U zbytku Soud prvního stupně zamítl všechny žádosti o zrušení rozhodnutí Komise. 

Právní výsada: Akzo & Akcros

134. Dne 27. září (109) přisvědčil předseda Soudního dvora odvolání Komise proti 
předběžnému opatření předsedy Soudu prvního stupně, které byla přerušena účinnost 
rozhodnutí Komise, jimž Komise odmítla tvrzení stran o právní výsadě, ale zároveň 
předtím zamítl návrh na předběžné opatření proti rozhodnutí o kontrole, o které 
strany v těchto paralelních řízeních také usilovaly (110). 

(106) Proti rozsudku se odvolala Komise (věc C-301/04 P) a několik jiných stran, a to SGL (věc C-308/04 P), 
Showa Denko (věc C-289/04 P) a SEC Corporation (věc C-307/04 P), rozhodnuto příkazem ze dne 
24. listopadu 2004.

(107) Věci T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG, T-48/00, Corus UK Ltd, T-50/00, Dalmine SpA 
a spojené věci T-67/00, T-68/00, T-71/00 a T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE 
Steel Corp. a Sumitomo Metal Industries Ltd, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.

(108) Rozhodnutí ze dne 8. prosince 1999 ve věci COMP/35.860 B – bezešvé ocelové trubky.
(109) Věc C-7/04 P(R) Komise versus Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals, ještě nehlášeno.
(110) Příkaz ze dne 30. října 2003 ve spojených věcech T-125/03 R a T-253/03 R Akzo Nobel Chemicals 

Ltd a Akcros.
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135. Případ se týká dokumentů zabavených v průběhu kontroly nařízené 
rozhodnutím Komise (111). Otázky v tomto probíhajícím sporu – hlavní věc nebyla na 
konci roku 2004 stále vyřízena – jsou rozsah působnosti a oprávnění z právní výsady. 
Předseda ESD zrušil pozastavení účinnosti s tím, že není naléhavě nutné bránit Komisi 
v držení jakýchkoliv dokumentů. 

136. Usnesení předsedy Soudu prvního stupně naznačilo, že bude možná zapotřebí 
znovu zvážit ustálenou judikaturu, a vzneslo v této souvislosti řadu otázek: zda by se 
měl rozsah působnosti právní výsady rozšířit na připravné dokumenty, dokumenty 
shromažďující informace a souhrnné dokumenty; zda by umožnění Komisi kopírovat 
tyto dokumenty mohlo způsobit nenapravitelné narušení práv na obhajobu; a zda 
by mezi oprávněné z právní výsady měli být zahrnuty některé kategorie právníků 
v pracovním poměru ke společnostem. Vzhledem k dalekosáhlým negativním 
implikacím této změny na každodenní vynucovací práci v antimonopolních případech 
považovala Komise za nezbytné odvolat se proti tomuto příkazu s cílem získat právní 
jistotu, pokud jde o použitelnost ustálené judikatury.

Německé banky

137. Ve svých rozsudcích (112) ze dne 14. října zrušil Soud prvního stupně 
rozhodnutí (113), kterým Komise zjistila, že řada německých bank byla zapojena do 
cenového kartelu týkajícího se bankovních poplatků za výměnu měn eurozóny v období 
trvajícím do zavedení eura jako jednotné měny eurozóny. Soud prvního stupně shledal, 
že rozhodnutí Komise nebylo založeno na dostatečných důkazech.

Antidopingová pravidla

138. Ve věci dopujících plavců (114) Soud prvního stupně dne 30. září (115) rozhodl, 
že antidopingová pravidla Mezinárodního olympijského výboru jsou čistě sportovní 
pravidla bez hospodářských ohledů. Tato antidopingová pravidla úzce souvisí se 
sportem jako takovým, a nespadají tedy do rozsahu působnosti ustanovení Smlouvy 
o hospodářských svobodách a zejména článků 49, 81 a 82. Jedná se o první rozsudek, 

(111) Strany tvrdily, že na pět dokumentů se vztahuje právní výsada. Inspektoři Komise se domnívali, že 
u dvou z nich nemůžou zaujmout stanovisko na místě, a vložili je do zapečetěné obálky, kterou 
vzali zpět Komisi. U ostatních tří dokumentů se mělo za to, že se jich právní výsada podle ustálené 
judikatury netýká, byly okopírovány a zařazeny do spisu. Po kontrole Komise ofi ciálně zamítla 
tvrzení stran rozhodnutím.

(112) Věci T-44/02, Dresdner Bank AG, T-54/02, Vereins und Westbank AG, T-56/02, Bayrische Hypo- 
und Vereinsbank AG, T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG, T-61/02, Commerzbank AG, dosud 
nezveřejněno ve Sb. rozh.

(113) Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2001 ve věci COMP/37.919 (ex 37.391) – bankovní 
poplatky za výměnu měn eurozóny – Německo.

(114) COMP/38.158 – Meca-Medina a Majcen versus Mezinárodní olympijský výbor, http://europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158

(115) Věc T-313/02, Meca-Medina a Majcen versus Komise, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313
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kdy soud rozhodl o tom, zda sportovní pravidla podléhají ustanovením Smlouvy 
o hospodářské soutěži. Potvrzuje politiku Komise v oblasti sportu.

Eurovize

139. Dne 4. října zamítl (116) ESD odvolání EBU proti rozsudku ze dne 8. října 
2002 (117), kterým Soud prvního stupně shledal, že režim přístupu systému Eurovize 
pro třetí strany nesplňuje podmínku čl. 81 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, a zrušil 
příslušné rozhodnutí Komise o výjimce (118).

Microsoft

140. Dne 22. prosince předseda Soudu prvního stupně zamítl (119) v celém rozsahu 
návrh společnosti Microsoft  o pozastavení účinnosti nápravných opatření uložených 
v rozhodnutí z března 2004 ve věci Microsoft  (120). V tomto rozhodnutí Komise 
odsoudila odmítnutí společnosti Microsoft  poskytovat informace o interoperabilitě 
a svázání Windows a přehrávače Window Media Player. Kromě pokuty uložila Komise 
opatření s cílem ukončit protisoutěžní praktiky zdůrazněné v rozhodnutí. 

141. Předseda se domníval, že argumenty, které společnost Microsoft  předložila 
ohledně podstatných skutečností, nelze v řízení o přeběžném opatření považovat za 
zcela neopodstatněné. Předseda však měl za to, že společnost Microsoft  neprokázala, 
že by v důsledku provedení rozhodnutí mohla utrpět vážnou a nenapravitelnou škodu, 
a pozastavení nápravných opatření vyplývajících z rozhodnutí není tedy odůvodněné. 
Předseda shledal, že oznámení informací uchovávaných předtím v tajnosti s sebou 
nutně nenese vážnou a nenapravitelnou škodu a že tato škoda není v tomto 
případě prokázána. Domníval se také, že v souvislosti s rozvazujícím nápravným 
opatřením společnost Microsoft  konkrétně neprokázala, že by mohla utrpět vážnou 
a nenapravitelnou škodu kvůli zásahu do její podnikatelské politiky nebo újmě na její 
pověsti.

(116) Věc C-470/02.
(117) Věc T-185/00.
(118) Rozhodnutí Komise ze dne 1. května 2000 ve věci COMP/32.150 – EBU/Eurovize (Úř. věst. L 151, 

24.6.2000).
(119) Věc T-201/04 (hlavní opatření) a T-201/04 R (prozatímní opatření).
(120) Viz výše bod 36.
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Obrázek č. 2
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II – KONTROLA SPOJOVÁNÍ

Úvod

142. Tento rok byl poznamenán zvýšeným počtem spojování a akvizic oznáme-
ných Komisi v porovnání s rokem 2003. Jednalo se o první takovéto zvýšení od roku 
1999. Celkem bylo za předchozí rok učiněno 249 oznámení, což představovalo zvý-
šení o 17 %. Počet konečných rozhodnutí se také mírně zvýšil z 231 v roce 2003 na 
242 v roce 2004. Z konečných rozhodnutí přijatých v tomto období bylo 64 % přijato 
podle nového nařízení, které vstoupilo v platnost dne 1. května, a 57 % bylo přijato po  -
dle zjednodušeného postupu. Z 232 konečných rozhodnutí přijatých na konci šetření 
fáze I tvořila 220 případů rozhodnutí o schválení bez závazků. Ve zbývajících 12 přípa-
dech předložily strany závazky, které odstranily vážné pochybnosti Komise týkající se 
hospodářské soutěže.

143. V porovnání s rokem 2003 nedošlo ke změně v počtu případů vzbuzujících 
vážné pochybnosti, pokud jde o jejich účinek na hospodářskou soutěž, a vyžadujících 
tedy hloubkové šetření (fáze II), přičemž v roce 2004 bylo těchto šetření zahájeno 8. Ze 
7 šetření fáze II ukončených v roce 2004 bylo nakonec 6 transakcí schváleno a jedna 
vedla k zákazu. Ve 4 případech byl souhlas udělen na základě závazků, které odstranily 
původní soutěžní problémy, a ve 2 případech byla transakce schválena nepodmíněně.

144. Komise během tohoto roku přijala také 3 rozhodnutí o postoupení. Dva 
z těchto případů byly postoupeny v celém svém rozsahu a jeden částečně. V roce 2004 
obdržela Komise 19 odůvodněných podání požadujících, aby Komise prozkoumala 
spojení bez významu pro celé Společenství (podle čl. 4 odst. 5). Komise také obdržela 
dvě odůvodněné žádosti, aby byla spojení s významem pro celé Společenství postou-
pena – celá nebo částečně – členskému státu (podle čl. 4 odst. 4) (121).

A – LEGISLATIVNÍ A INTERPRETAČNÍ PŘEDPISY

1. Přepracované nařízení o spojování, nová oznámení a pozměněné 
prováděcí nařízení

1.1 Nové nařízení o spojování: nařízení (ES) č. 139/2004

145. Přepracované nařízení o spojování (122) bylo ofi ciálně přijato dne 20. ledna 
a účinnosti nabylo dne 1. května. Po přijetí tohoto nového nařízení o spojování byly 
dne 1. května přijaty související a jiné úpravy prováděcího nařízení. Odpovídající 

(121) Další podrobnosti o prvním roce používání těchto nových ustanovení viz box 6 o zjednodušeném 
systému postupování.

(122) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 
29.1.2004).
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změny byly provedeny také v oznámení o zjednodušeném postupu i v oznámení 
o podpůrných omezeních. S cílem poskytnout pokyny pro použití a výklad nových 
pravidel nařízení o spojování týkajících se postoupení případů přijala Komise také 
nové oznámení o rozdělení případů. A konečně byly přijaty nové pokyny týkající se 
posuzování horizontálních spojování. 

1.2 Revidované prováděcí nařízení

146. Revidované prováděcí nařízení (nové prováděcí nařízení) obsahuje hlavně 
opatření potřebná k tomu, aby se projevily změny nového nařízení o spojování. Komise 
však tuto příležitost využila, aby zlepšila jasnost znění i účinnost a spravedlnost procesu. 
Nové prováděcí nařízení přijala Komise v dubnu po veřejné konzultaci a v platnost 
vstoupilo dne 1. května (123).

Nový mechanismus postoupení

147. Nové oznámení o spojování zavádí pro oznamující strany možnost požádat ve 
fázi před oznámením, aby bylo spojení postoupeno Komisí členskému státu (čl. 4 odst. 4) 
nebo třemi či více členskými státy Komisi (čl. 4 odst. 5). Aby byl případ postoupen ve 
fázi před oznámením, musí oznamující strany předložit Komisi odůvodněné podání. 
S ohledem na zpracování a zjednodušení těchto podání zavádí nové prováděcí nařízení 
formulář pro odůvodněná podání (formulář OP), který stanoví informace, jež by toto 
podání mělo obsahovat.

Nové formuláře pro oznámení – formulář CO a zkrácený formulář CO

148. Kromě revidovaných procesních pravidel byla provedena revize formuláře 
CO a byl zaveden nový zkrácený formulář CO.

149. Nový formulář CO odráží změny provedené v novém nařízení o spojování 
a zaměřuje se také na některé otázky hospodářské soutěže vznesené v analytickém 
rámci nového oznámení Komise o posuzování horizontálních spojování (nové pokyny 
pro spojování). Hlavní inovace zahrnují požadavek uvést shrnutí specifi kující trhy, na 
které bude mít transakce dopad, a strategická a hospodářská odůvodnění transakce 
(oddíl 1), nový oddíl upozorňující na to, že navrhované spojení může podléhat 
předpisům Společenství nebo vnitrostátním předpisům upravujícím poskytování 
některých informací o navrhované transakci zaměstnancům oznamujících stran 
a jejich zástupcům (bod 1.7), a požadavek uvést hodnotu transakce (oddíl 3). 

150. Další změny se týkají: typu potřebné podpůrné dokumentace (oddíl 5); 
kategorií informací požadovaných v souvislosti s neovlivněnými trhy (oddíl 6); 
prahu pro požadavek poskytnout informace týkající se konkurentů na ovlivněných 

(123) Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 
č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 133, 30.4.2004). 
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trzích, který byl snížen z 10 % na 5 %; nové povinnosti pro společnosti poskytnout 
informace o úrovních HHI na ovlivněných trzích; typu informací požadovaných 
v souvislosti s obecnými podmínkami na trhu (oddíl 8) a požadavku na další informace 
o předvídatelném budoucím vývoji, jako jsou například výrobky ve stádiu vývoje, 
plány rozšířit kapacitu a plány vstoupit na trh. Byl zaveden nový oddíl o informacích 
týkajících se efektivnosti (oddíl 9). Oddíl uvádí, že podání informací o efektivnosti je 
dobrovolné a že strany nemusí předložit žádné odůvodnění pro nevyplnění tohoto 
oddílu. Oddíl o podpůrných omezeních byl odstraněn v souladu s novým ustanovením 
v nařízení o spojování s tím, že Komise se těmito otázkami nebude běžně zabývat. 
A konečně, nyní je stanoveno, že úplnost a přesnost oznámení mají potvrdit oznamující 
strany místo jejich právních zástupců.

151. Také v důsledku rozšíření je nutné požadovat, aby oznamující strany poskytly 
dalších 10 kopií každého oznámení, které má být předloženo Komisi, aby mohlo být 
oznámení považováno za úplné (124).

Nové lhůty

152. Nové prováděcí nařízení obsahuje také změny ustanovení o výpočtu lhůt, 
které by se měly vypočítávat, v souladu se zněním v novém nařízení o spojování, na 
základě pracovních dnů, nikoliv měsíců. Nový článek 7 stanoví, že lhůty začínají běžet 
v pracovní den následující po události, na niž odkazuje příslušné ustanovení. Článek 8 
obsahuje zjednodušená pravidla pro výpočet konce různých lhůt.

153. Čl. 19 odst. 1 stanoví, že lhůta pro předložení závazků ve fázi I by měla být 
20 pracovních dní, a čl. 19 odst. 2 stanoví, že lhůta pro předložení závazků ve fázi II by 
měla být 65 pracovních dní ode dne zahájení řízení. Je-li lhůta pro přijetí rozhodnutí 
podle čl. 8 odst. 2 prodloužena na žádost stran podle čl. 10 odst. 3, měla by být lhůta 
pro předložení závazků také prodloužena o stejný počet pracovních dní. Například: 
je-li lhůta 90 pracovních dní prodloužena o 10 pracovních dní, prodlužuje se lhůta 
65 pracovních dní pro předložení závazků na 75 pracovních dní.

154. Článek 9 nového prováděcího nařízení zavádí možnost přerušit některé lhůty. 
Lhůtu týkající se postoupení a konečných rozhodnutí v čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 1 
a čl. 10 odst. 3 nového nařízení o spojování lze přerušit za okolností, za které jsou strany 
zodpovědné, když si Komise musí nejdřív vyžádat informace rozhodnutím (nebo musí 
přijmout rozhodnutí o šetření (čl. 13 odst. 4)). 

Právo na slyšení

155. Nové prováděcí nařízení obsahuje nová ustanovení o právu na slyšení, která 
v podstatě rozšiřují kategorii fyzických nebo právnických osob, které mají tato práva, 
na spotřebitelská sdružení, dotýká-li se navrhované spojení produktů nebo služeb 
využívaných konečnými spotřebiteli.

(124) Celkový počet tedy činí jeden originál a 35 kopií formuláře CO.



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

68

Důvěrné informace

156. Nové prováděcí nařízení také zavádí povinnost pro osoby, které předkládají 
oznámení podle jeho článků 12, 13 nebo 16 nebo které poskytují informace podle 
článku 11 nového nařízení o spojování, aby zřetelně označily veškerý materiál, který 
považují za důvěrný. Tyto osoby by také měly poskytnout vysvětlení, proč považují 
tyto informace za důvěrné, a měly by poskytnout samostatné nedůvěrné znění do data 
stanoveného Komisí. 

157. Oznamující strany také musí, podle čl. 18 odst. 3 nového prováděcího nařízení, 
označit obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace v dokumentech nebo v částech 
dokumentů, které předložily. Měly by také označit podniky, vzhledem k nimž mají být 
tyto dokumenty považovány za důvěrné. Tento požadavek označit důvěrné informace 
se použije také pro jakoukoliv část prohlášení o námitkách, shrnutí případu nebo 
rozhodnutí přijatého Komisí, která podle názoru stran obsahuje obchodní tajemství. 
Stejně jako v případě třetích stran musí oznamující strany poskytnout vysvětlení svého 
požadavku na důvěrnost a nedůvěrné znění příslušného dokumentu.

Další změny

158. Článek 3 stanoví, že jazyk původního řízení je také jazykem „jakéhokoli 
dalšího řízení, které se vztahuje ke stejnému spojení“. Cílem tohoto opatření je zajistit, 
aby každé řízení, které se vztahuje ke stejnému spojení, bylo projednáno ve stejném 
jazyce. Bylo by tomu tak například tehdy, jestliže se věc musí prozkoumat znovu po 
rozhodnutí Soudního dvora nebo jestliže je zahájeno řízení podle článku 14 nového 
nařízení o spojování pro podání nesprávných informací v oznámení.

159. Článek 5 byl změněn, aby objasnil, které informace by měly být zahrnuty do 
kategorie informací, jež „musí být Komisi neprodleně sděleny“ po oznámení. Tyto 
informace zahrnují nejen, jako dříve, „podstatné změny ve skutečnostech obsažených 
v oznámení“, ale také „nové informace, které se objeví po podání oznámení, které 
oznamující strany vědí nebo by měly vědět a které by musely být oznámeny, pokud by 
byly známy v okamžiku podání.“ 

Nový zkrácený formulář CO

160. Zkrácený formulář CO byl zaveden pro oznámení spojení, u kterých není 
pravděpodobné, že by vyvolaly obavy o ohrožení hospodářské soutěže. Tento formulář 
byl co nejvíce sladěn s revidovaným oznámením Komise o zjednodušeném postupu. 
Použití zkráceného formuláře CO se předpokládá, jestliže: 

a) společný podnik nemá v Evropském hospodářském prostoru žádnou hospodářskou 
činnost nebo je tato činnost zanedbatelná;

b) žádná ze stran spojení není obchodně činná na stejném relevantním výrobkovém 
a geografi ckém trhu (žádný horizontální přesah) nebo na trhu navazujícím na trh, 
na kterém je činná jiná strana spojení (žádný vertikální vztah);
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c) společný podíl stran na trhu je menší než 15 % u horizontálních přesahů nebo 
menší než 25 % (dohromady nebo jednotlivě) u vertikálních vztahů nebo

d) strana získá výhradní kontrolu podniku, nad kterým již má společnou kontrolu (125).

161. V souladu s oznámením o zjednodušeném postupu byly označeny některé 
typy spojení, kdy by oznámení pomocí zkráceného formuláře nebylo vhodné, i když 
mohou být splněny formální podmínky. Tato situace může nastat, je-li například 
obtížné vymezit relevantní trhy; jestliže jedna strana nově vstoupila na trh nebo je 
držitelem významného patentu; není-li možné adekvátně určit podíly na trhu stran; 
existují-li velké překážky vstupu s vysokým stupněm koncentrace nebo známými 
problémy z hlediska hospodářské soutěže; nastane-li problém koordinace podle čl. 
2 odst. 4 nového nařízení o spojování; jestliže členský stát nebo třetí strana vyjádří 
v určité lhůtě odůvodněné obavy; a jestliže alespoň dvě strany spojení jsou přítomny 
na úzce souvisejících sousedních trzích. Podobně může být požadováno oznámení na 
nezkráceném formuláři CO v případě strany získávající výhradní kontrolu společného 
podniku, ve kterém v současnosti má společnou kontrolu, jestliže nabývající strana 
a společný podnik mají společně silné postavení na trhu nebo jestliže společný podnik 
a nabývající strana mají silné postavení na vertikálně souvisejících trzích.

162. Byly přidány pojistky, které zajišťují, že jestliže vyjde najevo, že se spojení 
nekvalifi kuje pro oznámení podle zkráceného formuláře, ale již bylo oznámeno, může 
pak Komise požadovat úplné nebo částečné oznámení podle formuláře CO. Tato situace 
může nastat, nejsou-li splněny podmínky pro použití zkráceného formuláře; jeví-li 
se úplné nebo částečné oznámení podle formuláře CO jako nezbytné pro adekvátní 
šetření případných obav o ohrožení hospodářské soutěže; jestliže byly předloženy 
nesprávné nebo zavádějící informace; nebo jestliže členský stát či třetí strana vyjádří 
odůvodněné obavy o hospodářskou soutěž v souvislosti s oznámeným spojením. Je 
třeba zdůraznit, že zodpovědnost za poskytnutí správných a úplných informací spočívá 
na oznamujících stranách. Tyto a jiné otázky týkající se vhodnosti použití oznámení 
na zkráceném formuláři by měly být projednány v průběhu kontaktů před podáním 
oznámení.

163. Pokud jde o informace požadované ve zkráceném formuláři CO, byly 
ponechány zkrácené, ale zároveň zajišťují, aby byly předloženy všechny příslušné 
informace, aby Komise mohla ověřit, že navrhované spojení je vhodné pro oznámení 
pomocí zkráceného formuláře CO. Zkrácený formulář CO požaduje informace o tzv. 
„oznamovaných trzích“, což mohou být horizontální nebo vertikální trhy. Podle zásady, 
která je již v oznámení o zjednodušeném postupu, je ve zkráceném formuláři CO 
vysvětleno, že musí být poskytnuty údaje na základě všech věrohodných alternativních 
defi nic trhů. 

(125) Písmeno d) bylo do kategorie případů, které se kvalifi kují pro zkrácený formulář pro oznámení, 
přidáno. Viz níže Oznámení o zjednodušeném postupu.
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164. Informace požadované o oznamovaných trzích jsou omezeny na informace 
týkající se celkové velikosti trhu, údaje o prodejích oznamujících stran a podíly na 
trhu. Tyto informace jsou omezeny pouze na fi nanční údaje za poslední rok. V případě 
horizontálních a vertikálních vztahů musí být poskytnuty podíly na trhu tří největších 
konkurentů. Tyto základní informace Komisi umožní ověřit, že se jedná o spojení, 
pro které je vhodný zkrácený formulář CO. Navíc byl ve zkráceném formuláři CO 
ponechán oddíl požadující informace o případných účincích spolupráce podle čl. 2 
odst. 4 nového nařízení o spojování.

165. V souladu s nezkráceným formulářem CO bylo přidáno ustanovení o nutnosti 
informovat zaměstnance a jejich zástupce. A konečně, bylo přidáno ustanovení 
v souladu s nezkráceným formulářem CO, které požaduje, aby oznamující strany 
poskytly shrnutí spojení.

1.3 Revidované oznámení o zjednodušeném postupu

166. Revidované oznámení o zjednodušeném postupu nahrazuje předchozí 
oznámení z roku 2000. Revize spočívala v jedné podstatné změně – zahrnutí nové 
kategorie spojení týkajících se změny společné kontroly na výhradní – a v jiných 
drobných textových změnách.

167. Zahrnutí této nové kategorie je motivováno zkušenostmi Komise, které ukázaly, 
že změny společné kontroly vykonávané dvěma nebo více společnostmi na výhradní 
kontrolu vykonávanou jednou společností obvykle nevzbuzují obavy o hospodářskou 
soutěž. Je tomu tak proto, že stažení jednoho nebo několika kontrolujících podniků 
nevyhnutelně sníží počet dotčených podniků. Může to také vést k malé nebo žádné změně 
chování společného podniku na trhu. Obvykle to tedy nepovede k posílení společného 
postavení na trhu zbývajících dotčených podniků, tj. výhradní kontrolující mateřské 
společnosti a bývalého společného podniku, v porovnání se situací před stažením. 

168. Za výjimečných okolností může změna společné kontroly na výhradní 
vzbudit obavy o hospodářskou soutěž. Obavy o hospodářskou soutěž by mohly nastat 
zejména za okolností, kdy je bývalý společný podnik integrován do skupiny nebo sítě 
svého zbývajícího akcionáře a je odstraněn omezující tlak způsobený rozdílnými cíli 
jiných kontrolujících akcionářů, čímž dojde ke zlepšení postavení na trhu zbývajícího 
akcionáře. Oddíl oznámení o ochranných opatřeních a výjimkách popisuje scénáře, kdy 
mohou změny společné kontroly na výhradní vzbudit obavy o hospodářskou soutěž, 
a stanoví, že v těchto případech může Komise upustit od použití zjednodušeného 
postupu a zahájit šetření nebo přijmout úplné rozhodnutí. V rámci dodatečné pojistky 
může Komise upustit od použití zjednodušeného postupu v případech, kdy ani Komise 
ani příslušné orgány členských států nepřezkoumaly předchozí akvizici společné 
kontroly dotyčného společného podniku. Oznámení také uvádí (bod 17), že se Komise 
bude snažit vydat rozhodnutí co nejdříve po uplynutí lhůty 15 pracovních dnů, během 
které členské státy mohou požadovat postoupení podle článku 9 nového nařízení 
o spojování. Jedná se o nejdřívější okamžik, kdy je přijetí rozhodnutí právně možné.
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169. Vzhledem ke změnám politiky Komise týkající se podpůrných omezení 
oznámení uvádí, že postup není určen pro případy, kdy dotčené podniky požadují 
rychlé posouzení podpůrných omezení.

BOX 6: MODERNIZOVANÝ SYSTÉM POSTOUPENÍ PODLE NOVÉHO 
NAŘÍZENÍ O SPOJOVÁNÍ

Odůvodnění modernizovaného systému postoupení

Celkovým účelem nového modernizovaného systému postoupení je zavést 
racionálnější mechanismus rozdělování případů mezi Komisi a členské státy 
na základě subsidiarity a zajistit, aby se případem zabývaly orgány, které jsou 
k šetření konkrétního spojení nejvhodnější. Cílem tohoto systému je zejména 
vyřešit problém „vícenásobných podání“, tj. oznamování různým orgánům 
pro hospodářskou soutěž v EU, a zároveň zachovat hlavní přínosy kontroly 
spojování EU, tj. jednorázové odbavení, osobní prospěch, právní jistotu a správní 
účinnost. Za tímto účelem byla pravidla upravující systém postoupení v novém 
nařízení o spojování (čl. 4 odst. 4, čl. 4 odst. 5 a články 9 a 22) zjednodušena 
a stala se pružnějšími. Hlavním aspektem reformy je, že k postoupení z Komise 
členským státům a naopak může nyní docházet před ofi ciálním podáním 
u jakéhokoli orgánu v rámci EU na základě dobrovolné žádosti podané 
spojujícími se společnostmi.

Oznámení o rozdělení případů

Vzhledem k novosti postupů postoupení stanovených v novém nařízení 
o spojování byly tyto změny doplněny novým oznámením o zásadách, kritériích 
a metodice, na níž by měla být rozhodnutí o postoupení založena. 

Oznámení nejdříve vysvětluje vůdčí zásady, na nichž je založen mechanismus 
přerozdělování případů mezi Komisi a členské státy, a to subsidiarita, 
jednorázové odbavení a právní jistota. Ze subsidiarity vyplývá, že soudní 
pravomoc by v zásadě měla být přisouzena úřadu pro hospodářskou soutěž, 
který je pro vyřízení spojení v nejlepším postavení, s ohledem na dopad případu 
na hospodářskou soutěž i na vyšetřovací nástroje a odborné znalosti, které má 
úřad k dispozici. Postoupení spojení nejvhodnějšímu orgánu je zvlášť naléhavé 
tehdy, pokud se zdá, že konkrétní transakce může mít významný dopad na 
hospodářskou soutěž, a může tedy zasluhovat pečlivé zkoumání. Jednorázové 
odbavení zajišťuje, že se spojením bude zabývat jeden úřad pro hospodářskou 
soutěž, čímž se zvýší správní účinnost a zabrání se zdvojování a fragmentaci 
vynucovacího úsilí mnoha orgány. Na základě této zásady by se co možná nejvíce 
mělo předcházet fragmentaci případů. Právní jistota vyžaduje, aby postoupení
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před podáním byla v zásadě svázána s těmi případy, kdy je poměrně jednoduché 
od počátku zjistit rozsah geografi ckého trhu nebo existenci případného dopadu 
na hospodářskou soutěž, aby bylo možné o těchto žádostech rychle rozhodnout.

V souvislosti se spojováním ve Společenství způsobilým k postoupení členským 
státům oznámení uvádí, že při zvažování, zda věc postoupit, by se měl brát 
ohled na konkrétní charakteristiku věci, konkrétní odborné znalosti, které má 
úřad k dispozici, i na pravděpodobné místo jakéhokoliv případného dopadu na 
hospodářskou soutěž. A konečně, oznámení stanoví, že by se měly také zvážit 
správní důsledky navrhovaného postoupení.

Oznámení navíc uvádí právní kritéria, která musí být splněna, aby postoupení 
bylo možné, a stanoví jiné faktory, které mohou být zvažovány, když se rozhoduje 
o postoupeních. Na základě výše uvedeného oznámení označuje tyto kategorie 
případů, které jsou nejlepšími kandidáty na postoupení, a to:

i) pokud jde o postoupení z Komise členským státům: spojení s významem pro 
celé Společenství, která pravděpodobně naruší hospodářskou soutěž na trzích, 
jež mají vnitrostátní nebo užší než vnitrostátní rozsah, a jejichž účinky budou 
pravděpodobně svázány s jedním členským státem nebo v něm mají hlavní 
hospodářský dopad;

ii) pokud jde o postoupení z členských států Komisi: a) případy, kdy jsou trhy, 
na kterých se může projevit případný dopad na hospodářskou soutěž, širší 
než vnitrostátní v geografi ckém rozsahu nebo kdy je některý z případně 
ovlivněných trhů širší než vnitrostátní a hlavní hospodářský dopad 
spojení s těmito trhy souvisí; b) případy, které vzbuzují případné obavy 
o hospodářskou soutěž v sérii vnitrostátních nebo užších než vnitrostátních 
trhů umístěných v řadě různých zemí v EU, a za okolností, kdy by byl žádoucí 
koherentní přístup (pokud jde o šetření, ale také pokud jde o případné 
opravné prostředky) k případu.

A konečně, oznámení stanoví praktické pokyny týkající se mechaniky systému 
postoupení, uvádí různé kroky nutné k tomu, aby byl případ postoupen z Komise 
členským státům a naopak a objasňuje řadu pojmů důležitých v kontextu 
postoupení před podáním oznámení podle čl. 4 odst. 4 a odst. 5 nového nařízení 
o spojování (události předcházející žádosti, informace, které žádající strany musí 
poskytnout, časový rámec, ve kterém jsou žádosti vyřízeny).

V tomto oddíle oznámení jsou také uvedeny pokyny pro úlohu sítě tvořené 
Komisí a členskými státy, jejímž účelem je zajistit včasnou výměnu informací 
i dialog a spolupráci mezi jejími členy.

Pokud jde o důsledky reformy, zaprvé se očekává, že by se počet případů 
podléhajících přerozdělení mezi Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou 
soutěž měl zvýšit, když byly požadavky na postoupení zjednodušeny. Zadruhé, 
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 postoupení před podáním oznámení – alespoň pokud jde o postoupení Komisi 
– by časem měla nahradit postoupení po podání. 

Na základě počtu žádostí, které byly podány od použití nových pravidel, se 
zdá, že nový systém postoupení Komisi před podáním oznámení zaznamenává 
významný úspěch. Ze 14 žádostí o postoupení Komisi podle čl. 4 odst. 5 nařízení 
o spojování, u nichž byl postup dokončen, zamítly členské státy pouze dvě. 
Velká většina žádostí se týkala se týkala ryze přeshraničních případů. Tyto 
transakce kromě toho, že musely být oznámeny velkému počtu členských 
států, měly dopad na hospodářskou soutěž mimo území jednoho členského 
státu a ovlivňovaly buď jasně trhy v celém EHP nebo řadu vnitrostátních trhů. 
V těchto případech se těmito transakcemi může lépe zabývat Komise. Podniky 
zřetelně poznají výhodu toho, když se jejich případem zabývá Komise, aby se 
vyhnuly vícenásobným požadavkům na podání, využily koordinovaného šetření 
a případně koherentních opravných prostředků. Pouze malý počet případů se 
týkal „čistých“ transakcí s vícenásobným podáním s žádným hmatatelným 
dopadem na přeshraniční hospodářskou soutěž.

Pokud jde o postoupení spojení s významem pro celé Společenství členským 
státům v průběhu fáze před podáním oznámení (čl. 4 odst. 4 nařízení 
o spojování), byly dosud podány pouze dvě žádosti. To je v souladu s očekáváním, 
že počet těchto žádostí o nové přidělení členskému státu bude omezený.

1.4 Nové oznámení o podpůrných omezeních

170. Stávající oznámení o podpůrných omezeních bylo zrevidováno, aby zohlednilo 
nové nařízení o spojování, které stanoví, že rozhodnutí prohlašující spojení za slučitelné 
„je považováno za vztahující se rovněž na omezení přímo související a nezbytné pro 
uskutečnění spojení (126)“. Strany transakce musí tedy samy posoudit, zda lze nějaké 
ustanovení považovat za podpůrné ve vztahu ke spojení, či ne. 

171. Za zvláštních okolností si však Komise ponechává zbývající funkci a měla by 
na žádost dotčených podniků výslovně posoudit podpůrnou povahu těchto omezení, 
jestliže případ představuje „nové a nevyřešené otázky vzbuzující zřetelnou nejistotu“ 
defi nované jako otázky „neupravené příslušným platným oznámením Komise nebo 
zveřejněným rozhodnutím Komise“.

172. Nové oznámení poskytuje pokyny pro výklad pojmu „podpůrná omezení“, aby 
stranám usnadnilo vlastní posouzení a zlepšilo právní jistotu. Obsahuje jasné pokyny napří-
klad pro maximální období, na něž lze omezení přijmout, a také upravuje drtivou většinu 
ustanovení, u kterých se podle zkušeností Komise tvrdí, že jsou podpůrná ke spojení. 

(126) Viz čl. 6 odst. 1 písm. b) druhý pododst., čl. 8 odst. 1 druhý pododst. a odst. 2 třetí pododst.
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173. Nové oznámení považuje konkurenční doložky za podpůrná omezení až 
na tři roky, jestliže se týkají know-how i goodwill, a na dva roky, převádí-li se pouze 
goodwill. Objasňuje také pravidla zeměpisného rozsahu omezení a konkurenčních 
doložek ve vztahu k zákazníkům původního zaměstnavatele a doložek o důvěrnosti. 
U licenčních dohod oznámení stále nepožaduje žádnou lhůtu, ale stanoví jasná pravidla 
pro územní omezení a dohody, které chrání pouze poskytovatele licence. Maximální 
období pro závazky nákupu a dodávek bylo prodlouženo ze tří na pět let vzhledem 
k vertikálnímu charakteru těchto omezení.

174. Oproti předchozímu oznámení, které stanovilo tříletou lhůtu pro konkurenční 
doložky ve společných podnicích, povoluje nové oznámení tyto doložky na dobu 
existence společného podniku. Je tomu tak proto, že potřeba konkurenčních doložek 
ve společných podnicích není obecně omezena na přechodné období. 

1.5 Oznámení o posuzování horizontálních spojování

175. Po širokém konzultačním procesu přijala Komise v lednu pokyny pro 
posuzování horizontálních spojování (pokyny pro horizontální spojování) podle 
nového nařízení o spojování, které doplňují nové nařízení o spojování a spolu s ním 
nabyly účinnosti. Pokyny pro horizontální spojování stanoví analytický přístup, který 
Komise zaujímá při posuzování pravděpodobného dopadu na hospodářskou soutěž 
u spojování mezi konkurujícími si fi rmami (tzv. horizontální spojení), a odráží nové 
znění věcněprávního kritéria pro soutěžní posouzení spojování v novém nařízení 
o spojování (127).

176. Pokyny jasně uvádějí, že spojení a akvizice budou zakázány pouze do té míry, 
kdy zvýší tržní sílu společností způsobem, který pravděpodobně bude mít nepříznivé 
důsledky pro spotřebitele, zejména v podobě vyšších cen, méně kvalitních výrobků 
nebo omezeného výběru. V této souvislosti pokyny vysvětlují, že spojení mohou vést 
k významnému poškození hospodářské soutěže dvěma obecnými způsoby, buď proto, 
že spojení odstraní z trhu významný zdroj hospodářské soutěže („nekoordinované 
účinky“), nebo proto, že v jeho důsledku bude pravděpodobnější protisoutěžní 
koordinace mezi zbývajícími fi rmami („koordinované účinky“).

177. Pokyny vysvětlují okolnosti, za jakých může Komise identifi kovat obavy 
o ohrožení hospodářské soutěže, ale také stanoví jasné množstevní ukazatele, pokud 
jde o to, kdy je zásah Komise nepravděpodobný, například když spojení vede k úrovni 

(127) Čl. 2 odst. 3 nového nařízení o spojování stanoví, že „spojení, které zásadně naruší účinnou 
hospodářskou soutěž, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení, bude 
prohlášeno za neslučitelné se společným trhem.“
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tržní koncentrace pod určitou specifi kovanou hladinou, měřeno podílem fi rem na trhu 
nebo tzv. „indexem HHI“ (128). 

178. Pokyny také uvádějí faktory, které mohou zmírnit počáteční obavu, že 
spojení pravděpodobně poškodí hospodářskou soutěž. To může být například případ, 
kdy na trh, na kterém působí spojující se fi rmy, pravděpodobně vstoupí jiné fi rmy. 
Podobně může být zohledněna skutečnost, že zákazníci spojujících se fi rem mohou 
mít významnou „kupní sílu“, takže se mohou snadno rozhodnout pro alternativní 
dodavatele. 

179. A konečně, pokyny uvádějí, že Komise pečlivě zváží ve svém celkovém 
posouzení pravděpodobného dopadu spojení na hospodářskou soutěž každé 
opodstatněné tvrzení stran, že spojení povede k vyšší efektivnosti. Aby byla tato 
efektivnost zohledněna, musí být ve prospěch spotřebitelů, musí být dosažitelná pouze 
spojením, musí být pravděpodobné její uskutečnění a musí být ověřitelná.

B – PŘÍPADY KOMISE

1. Rozhodnutí podle článku 8 

Lagardère / Natexis / VUP (129)

180. Dne 7. ledna schválila Komise navrhovanou akvizici společnosti Editis (dříve 
nazývaná Vivendi Universal Publishing neboli VUP) skupinou Lagardère v závislosti 
na prodeji přibližně 60 % jejích aktiv. Před transakcí byla společnost Editis vůdcem 
ve vydávání, uvádění na trh a distribuci francouzsky psaných knih a druhým hráčem 
v tomto odvětví byla společnost Hachette Livre, vydavatelská odnož společnosti 
Lagardère. 

181. Případ, který byl oznámen dne 14. dubna 2003, vedl k řadě rozhodnutí 
Komise: čl. 6 odst. 1 písm. c) (zahájení druhé fáze řízení) dne 5. června 2003, článek 9 
(odmítnutí postoupit případ francouzským orgánům) dne 23. července 2003 (130), dvě 
rozhodnutí podle čl. 11 odst. 5 (přerušení řízení) a konečné rozhodnutí podle čl. 8 
odst. 2 dne 7. ledna 2004. V tomto případě existovalo množství podnětů od sdružení 
čtenářů, maloobchodníků, velkoobchodníků, vydavatelů, autorů a ilustrátorů.

182. Šetření a analýza Komise odhalily, že akvizicí celého vydavatelského podniku 
Editis, jak byla plánována v transakci původně oznámené Komisi, by vznikla silně 
dominantní skupina s obratem alespoň sedmkrát vyšším, než by měl nejbližší protivník 

(128) Index HHI neboli Herfi ndahl-Hirschmanův index je mezinárodně uznávaným měřítkem tržní 
koncentrace. HHI se vypočítá jako součet čtverců jednotlivých podílů na trhu všech fi rem na 
trhu. Index dává poměrově větší váhu podílům na trhu větších fi rem, v souladu s jejich relativním 
významem v soutěžním procesu. 

(129) COMP/M.2978.
(130) Viz zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2003.



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

76

ve francouzsky hovořících zemích Evropské unie. V reakci na námitky Komise 
společnost Lagardère souhlasila, že prodá téměř celou společnost Editis s výjimkou 
některých jejích aktiv (Larousse, Dunod, Dalloz a skupina Anaya) tvořících přibližně 
40 % celosvětového obratu společnosti, zatímco si ponechá pouze méně než 25 % 
společnosti Editis ve francouzsky hovořících regionech EU (tj. na relevantních trzích). 

183. Francouzsky hovořící vydavatelské odvětví charakterizují různí aktéři: i) více 
vertikálně integrované společnosti Hachette Livre a Editis působící v celém knižním řetězci; 
ii) čtyři středně velké skupiny, Gallimard, Flammarion, Seuil a Albin Michel, částečně 
vertikálně integrované; a iii) mnoho malých vydavatelů působících obvykle pouze ve 
výrobní části a spoléhajících se v uvádění na trh a distribuci na větší společnosti. V tomto 
kontextu Komise zjistila, že k hospodářské soutěži mezi vydavateli dochází v podstatě na 
dvou úrovních: zaprvé na úrovni přístupu k „surovinám“ (tj. k vydavatelským právům) 
a zadruhé na úrovni přístupu na „trh“ (tj. do regálů distributorů). 

184. Po podrobném přezkoumání navrhované transakce zjistila Komise řadu 
soutěžních problémů, které by vyplývaly ze spojení společností Editis a Hachette Livre, 
dvou předních aktérů na trhu s nejvyšší úrovní vertikální integrace. Původní transakce 
by vytvořila nebo posílila dominantní postavení nového subjektu v celém knižním řetězci 
a zejména v industrializovanější části vydavatelského odvětví: v uvádění na trh, distribuci 
a vydávání kapesních formátů. Nový subjekt by kontroloval přístup jak k dobře známým 
autorům, jejichž prodeje jsou životní mízou vydavatelů, tak k odbytištím, která nemohou 
vstřebat, natož propagovat více než omezený podíl děl vydávaných každý rok.

185. Vzhledem k rozsahu soutěžních problémů vzniklých spojením společností 
Hachette Livre a Editis mohl být případ schválen pouze v závislosti na velmi podstatných 
opravných prostředcích. Tyto opravné prostředky musely nejen poskytnout řešení 
pro trhy (vydavatelská práva, služby uvádění na trh a distribuční služby), na nichž by 
spojení dalo dohromady tyto dva přední hráče, ale musela řešit také řadu vertikálních 
a konglomerátních vazeb mezi těmito trhy. 

186. Společnost Lagardère se následně zavázala prodat všechna aktiva společnosti 
Editis kromě vydavatelství Larousse, které působí hlavně v oblasti příruček, odborných 
a akademických vydavatelů, Dalloz a Dunod i španělské vydavatelské skupiny Anaya, která 
působí hlavně v oblasti učebnic a obecné literatury ve Španělsku a Latinské Americe. 

187. Dne 3. srpna Komise rozhodla schválit francouzskou společnost Wendel 
Investissements jako kupce všech aktiv společnosti Editis prodaných v souladu 
s opravnými prostředky v rozhodnutí o schválení.

Sony / BMG (131) 

188. Společný podnik SonyBMG spojuje podniky Sony a Bertelsmann se 
zaznamenanou hudbou po celém světě, kromě Japonska. Zahrnuje pouze tzv. „umělecké 

(131) COMP/M.3333.
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a repertoárové“ činnosti, tj. objevování a vývoj umělců (zpěváků), a uvádění na trh 
a prodej nahrávek. SonyBMG naopak nebude působit ve výrobě a fyzické distribuci 
(logistice) nahrávek. Podobně vydavatelské podniky společností Sony a Bertelsmann 
nejsou integrovány do společného podniku.

189. Komise prozkoumala dopad na hospodářskou soutěž navrhovaného spojení 
na trzích pro zaznamenanou hudbu, licence na hudbu on-line a distribuci hudby 
on-line. Jelikož obě mateřské společnosti zůstávají aktivní jako hudební vydavatelé, 
šetřila Komise také, zda společný podnik povede ke koordinaci soutěžního chování 
společností Sony a Bertelsmann na hudebním vydavatelském trhu. Jelikož vytvoření 
společného podniku SonyBMG bylo oznámeno dne 9. ledna, posuzovala Komise 
případ v rámci věcněprávního kritéria pro posuzování slučitelnosti spojení podle 
nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (132).

190. V nahrávacím odvětví disponuje celosvětovou přítomností a společně tvoří 
přibližně 80 % trhu, v Evropě i ve světě, pět „velkých společností“, a to Universal, 
Sony, EMI, Warner a Bertelsmann (BMG). V EHP se zbytek trhu skládá z velkého 
počtu „nezávislých společností“ většinou s vnitrostátními činnostmi a nízkými podíly 
na trhu. Po spojení budou mít společnosti Universal a SonyBMG obě podíly na trhu 
přibližně 25 %, před společnostmi EMI a Warner.

191. Šetření Komise se zaměřilo na otázku, zda spojení posílí nebo vytvoří 
postavení kolektivní dominance na vnitrostátních trzích pro zaznamenanou hudbu. 
Byla provedena analýza v souladu s kritérii stanovenými evropskými soudy (133), 
zejména rozsudkem Soudu prvního stupně ve věci Airtours z roku 2002 (134). Podle 
Soudu prvního stupně musí Komise dokázat pravděpodobnost společné shody mezi 
společnostmi a trhy musí být dostatečně průhledné, aby umožnily sledovat dodržování 
společné shody zainteresovanými společnostmi. Kromě toho musí existovat odstrašující 
mechanismus v případě odchylky a odběratelé a konkurenti by neměli být schopni 
ohrozit výsledky očekávané od koordinace.

192. Komise zjistila některé náznaky případného použití velkoobchodních cen 
(„zveřejněných cen pro obchodníky“) jako ústředních bodů a určitý paralelismus 
v cenovém vývoji pěti velkých společností. Tato zjištění však sama o sobě nestačila 
pro zjištění koordinace cen. Komise tedy analyzovala vývoj slev velkých společností 
a zjistila, že některé ceny nejsou zcela průhledné a lze je obtížně sledovat. Průhlednost 
trhu navíc snižoval z velké části rozlišený hudební obsah navzdory určité homogenitě 
ve formátu, cenových praktikách a uvádění nahrávek na trh. Po zralé úvaze tedy 
Komise dospěla k závěru, že neexistují žádné dostatečně silné důkazy pro zjištění 
existujícího kolektivního dominantního postavení pěti velkých společností na trzích 
pro zaznamenanou hudbu.

(132) Viz čl. 26 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 139/2004.
(133) Viz Soudní dvůr, spojené věci C-68/94 a C-30/95, Francie versus Komise („Kali & Salz“), Sb. rozh. 

1998, s. I-1375; Soud prvního stupně, věc T-102/96, Gencor versus Komise, Sb. rozh. 1999, s. II-753.
(134) Věc T-342/99, Airtours versus Komise, Sb. rozh. 2002, s. II-2585.
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193. Co se týče případného vytvoření kolektivního dominantního postavení na 
trzích pro zaznamenanou hudbu, existovaly nedostatečné důkazy, které by dokazovaly, 
že snížení z pěti velkých společností na čtyři by samo o sobě dostatečně zásadně 
změnilo strukturu trhu. Podobně Komise nenašla dostatečné důkazy, že navrhovaná 
transakce posílí nebo vytvoří postavení kolektivní dominance na velkoobchodním trhu 
pro licence na hudbu on-line. Komise také zkoumala vertikální vztahy mezi společným 
podnikem a jeho mateřskými společnostmi, ale dospěla k závěru, že navrhovaná 
transakce nepovede k dominantnímu postavení, ani na maloobchodním trhu pro 
distribuci hudby on-line, kde působí Sony, ani na trzích zaznamenané hudby v zemích, 
kde vysílá Bertelsmann. V souvislosti s případnými efekty přelévání podle čl. 2 odst. 4 
nařízení o spojování Komise zjistila, že koordinace soutěžního chování společností 
Sony a BMG na hudebních vydavatelských trzích je nepravděpodobná. Na základě 
těchto zjištění Komise spojení dne 19. července schválila. 

AREVA / Urenco / ETC JV (135) 

194. AREVA, francouzská skupina působící v odvětví jaderné energetiky, 
a Urenco, společnost vytvořená vládou Spojeného království, Nizozemska a Německa, 
jsou hlavními evropskými poskytovateli služeb obohacování uranu, které jsou potřebné 
pro výrobu paliva pro reaktory. Touto transakcí společnost AREVA získá společnou 
kontrolu nad společností Enrichment Technology Company (ETC), dceřinou 
společností společnosti Urenco působící ve vývoji a výrobě odstředivek používaných 
k obohacování uranu. Odstředivková technologie nabízí významné výhody oproti staré 
technologii difúze plynů používané v současnosti společností AREVA. ETC má dodávat 
odstředivková zařízení jak svým mateřským společnostem, tak třetím stranám.

195. Operaci v dubnu společně postoupila Komisi Francie, Švédsko a Německo. 
Šetření Komise zjistilo obavy o hospodářskou soutěž na navazujícím trhu pro 
obohacený uran. Komise se obávala, že navrhované spojení může vést k vytvoření 
společného dominantního postavení v Evropské unii, zejména vzhledem k tomu, že 
společnosti AREVA a Urenco by mohly využít ETC ke koordinaci, prostřednictvím 
výkonu svých příslušných práv veto, rozvoje své kapacity. 

196. Případ byl také zajímavý vzhledem k podrobným tvrzením o efektivnosti 
předloženým stranami. Ta se týkala podstatných úspor nákladů, kterých by společnost 
AREVA dosáhla, kdyby mohla přijmout moderní odstředivkovou technologii 
společnosti Urenco. Komise měla pochybnosti o tom, zda tato tvrzení souvisejí s tímto 
spojením. Pro účel rozhodnutí byly však obavy Komise odstraněny závazky navrženými 
stranami.

197. Těmito závazky, předloženými v počátečním stadiu ve fázi II, se společnosti 
AREVA a Urenco zaprvé zavázaly, že odstraní svá příslušná práva veto v souvislosti 
s budoucím rozšířením kapacity. Zadruhé, toku obchodně citlivých informací mezi 

(135) COMP/M.3039.



II – Kontrola spojování

79

společností ETC a jejími mateřskými společnostmi zabrání řada opatření, která 
budou přísně sledována. Zatřetí se strany zavázaly, že poskytnou Evropské zásobovací 
agentuře Euratomu další informace, které agentuře umožní přísně sledovat zásobování 
a stanovení cen u obohaceného uranu a případně reagovat. 

Sonoco / Ahlstrom / JV (136) 

198. V květnu obdržela Komise oznámení o navrhovaném spojení, kterým dva 
největší aktéři v odvětví výroby lepenky a dutinek, Sonoco (USA) a Ahlstrom (Finsko), 
hodlají vytvořit společný podnik, který seskupí jejich evropské činnosti.

199. Dutinky jsou trubice vyráběné z lepenky, která se zase vyrábí hlavně 
z recyklovaného papíru. Dutinky se používají jako základ, na který se navíjejí různé 
výrobky, např. papír, fi lm a příze. Mezi dutinkami jsou vysoce kvalitními výrobky luxusní 
papírenské dutinky používané polygrafi ckým průmyslem k navíjení papíru na časopisy. 
Dutinky nízké hodnoty jsou standardní výrobky používané ve všech výrobních odvětvích. 

200. Hloubkové šetření Komise zjistilo obavy na trzích pro luxusní papírenské 
dutinky v celé Skandinávii a pro dutinky nízké hodnoty v Norsku a Švédsku, kde by 
společný podnik měl vysoké podíly na trhu a kde by se ztratil významný soutěžní tlak 
vyvíjený společností Sonoco na vedoucí podnik na trhu, Ahlstrom. Aby napravily tyto 
obavy, navrhly strany prodej jediného norského závodu společnosti Ahlstrom na výrobu 
dutinek ve Svebergu. Nabídly také, že se spojení neuskuteční, než se najde kupec. 

201. Na tomto základě Komise spojení schválila, neboť se domnívala, že tento prodej 
umožní vstup nového dodavatele do Skandinávie a odstraní také hlavní část přesahu stran 
v ovlivněných skandinávských zemích. Koncem října Komise skutečně schválila akvizici 
Svebergu společností Abzac, francouzským výrobcem dutinek, který má významné 
činnosti v kontinentální Evropě, ale na skandinávských trzích nebyl přítomen.

Continental / Phoenix (137)

202. Akvizice společnosti Phoenix AG z Hamburku německým podnikem 
Continental AG se týkala transakce mezi dvěma gumárenskými společnostmi, které 
slouží hlavně automobilovému odvětví. Komise ji schválila v závislosti na závazcích 
spočívajících v převodu podniku. Vzhledem k dominantnímu postavení stran na trzích 
pro vzduchové pružiny pro užitková vozidla a pro profi lové ocelokordové dopravní 
pásy bylo schválení možné, pouze až Komise obdržela závazky, které mohly odstranit 
zjištěné soutěžní problémy.

203. Transakcí společnost Continental, výrobce pneumatik, brzdových soustav 
a výrobků z technické pryže, získala výhradní kontrolu nad společností Phoenix 
AG, působící také ve výrobě výrobků z technické pryže (např. systémů zavěšení, 

(136) COMP/M.3431.
(137) COMP/M.3436.
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antivibračních systémů, hadic a dopravních pásů). Společnost Phoenix společně 
kontroluje německou společnost Vibracoustic GmbH & Co KG, jejímž prostřednictvím 
distribuuje vzduchové pružiny pro nákladní a osobní automobily.
204. Akvizice by vedla k významným přesahům na různých trzích pro výrobky 
z technické pryže, zejména na trzích pro vzduchové pružiny a pro ocelokordové dopravní 
pásy. Vzduchové pružiny se používají jako díly zavěšení v užitkových vozidlech, osobních 
automobilech a kolejových vozidlech. Profi lové ocelokordové dopravní pásy se používají 
k přepravě těžkého zboží na dlouhé vzdálenosti, zejména na polích pro těžbu lignitu.
205. Spojení oznámila Komisi společnost Continental v květnu. Jelikož Komise 
zjistila případné obavy o hospodářskou soutěž na trzích pro vzduchové pružiny pro 
užitková vozidla, osobní automobily a kolejová vozidla i pro profi lové ocelokordové 
dopravní pásy a fi ltrační pásy, zahájila dne 29. června hloubkové šetření.
206. Rozsáhlé šetření trhu provedené Komisí potvrdilo její obavy na trzích 
pro vzduchové pružiny pro užitková vozidla (prodávané výrobcům a dodavatelům 
originálního vybavení) a pro profi lové ocelokordové dopravní pásy. Akvizice ve 
skutečnosti spojila dva přední aktéry na těchto dvou trzích a vedla by ke společnému 
podílu na obou trzích vysoce přesahujícímu 60 %, zůstalo by pouze několik menších 
konkurentů. Navíc Komise našla důkazy o významných překážkách vstupu na trh, 
hlavně proto, že výroba a distribuce vzduchových pružin a dopravních pásů zahrnuje 
zvláštní výrobní a zákaznické know-how. Proto musí noví dodavatelé projít zdlouhavým 
kvalifi kačním postupem, než můžou vůbec být považováni za potenciální dodavatele.
207. Aby společnost Continental odstranila obavy Komise o hospodářskou soutěž, 
zavázala se prodat 50% podíl spojený se společnou kontrolou ve společném podniku 
Vibracoustic jedinému jinému akcionáři, společnosti Freudenberg (Německo). 
208. Dále se společnost Continental zavázala přimět společnost Phoenix úplně 
prodat její výrobu vzduchových pružin pro užitková vozidla (prodávaných výrobcům 
a dodavatelům originálního vybavení) umístěnou v závodě v Maďarsku. Tyto dva 
závazky zcela odstraňují přesah činností stran v oblasti vzduchových pružin pro 
užitková vozidla (prodávaných výrobcům a dodavatelům originálního vybavení).
209. Společnost Continental se také zavázala prodat výrobní linku na široké 
ocelokordové dopravní pásy svému konkurentovi společnosti Sempertrans. Tento 
prodej umožní společnosti Sempertrans soutěžit o úplný sortiment ocelokordových 
dopravních pásů se spojeným subjektem, a tak se odstraní obavy o hospodářskou 
soutěž v oblasti ocelokordových dopravních pásů.

ENI / EDP / GDP (138)

210. Dne 9. prosince se Komise rozhodla zakázat navrhovanou akvizici společné 
kontroly nad zavedenou plynárenskou společností v Portugalsku Gás de Portugal 
(GDP) zavedenou elektrárenskou společností v Portugalsku Energias de Portugal 

(138) COMP/M.3440.
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(EDP) a italskou energetickou společností ENI. Po hloubkovém šetření dospěla Komise 
k závěru, že dohoda by posílila dominantní postavení EDP na velkoobchodních 
a maloobchodních trzích elektřiny v Portugalsku a dominantní postavení GDP na 
portugalských trzích plynu. Spojení by tedy významně snížilo účinky liberalizace trhu 
elektřiny a plynu v Portugalsku nebo by jim zabránilo a zvýšilo by ceny pro domácí 
a průmyslové odběratele. Opravné prostředky navržené EDP a ENI byly k odstranění 
obav o hospodářskou soutěž nedostatečné.
211. EDP vyrábí, distribuuje a dodává elektřinu v Portugalsku. Prostřednictvím 
svých španělských přidružených společností (Hidrocantabrico a Naturcorp) má 
EDP také podstatné elektrárenské a plynárenské činnosti ve Španělsku. ENI je italská 
společnost působící mezinárodně na všech úrovních energetického dodavatelského 
a distribučního řetězce.
212. GDP působí na všech úrovních plynárenského řetězce v Portugalsku. Má 
výlučná práva na dovoz, skladování, přepravu a velkoobchodní dodávky zemního 
plynu a kontroluje pět ze šesti portugalských místních plynárenských distribučních 
společností (šestou, Portgás, kontroluje EDP).
213. Dne 9. července společnosti EDP a ENI oznámily spojení týkající se akvizice 
společné kontroly nad společností GDP, kontrolované dříve portugalským státem 
a ENI. V tomto případě bylo použitelné bývalé nařízení o spojování, jelikož související 
závazná dohoda předcházela vstupu v platnost nového nařízení o spojování. Oznámené 
spojení bylo součástí širší operace zahrnující převod plynovodní sítě vlastněné GDP na 
REN, portugalského provozovatele elektrické rozvodné sítě, v daném časovém rámci. 
Převod sítě tvořil jiné spojení, které spadalo do kompetence portugalských orgánů.

Relevantní výrobkové trhy

214. Komise určila tyto relevantní výrobkové trhy ovlivněné operací. V elektrárenském 
odvětví: velkoobchodní dodávky elektřiny, služby pro vyvažování energie a doprovodné 
služby, maloobchodní dodávky elektřiny velkým průmyslovým odběratelům a maloob-
chodní dodávky elektřiny malým odběratelům. V plynárenství: dodávky plynu výrobcům 
energie, dodávky plynu místním distribučním společnostem, dodávky plynu velkým prů-
myslovým odběratelům a dodávky plynu malým odběratelům.
215. Od poloviny roku 2004 jsou všechny trhy elektřiny zcela otevřené hospodářské 
soutěži. Co se týče trhů plynu, kvůli jeho postavení vznikajícího trhu bude Portugalsko 
nadále těžit z odchylky od liberalizačního kalendáře stanoveného druhou směrnicí 
o plynu (2003/55/ES). Proto začne otvírání portugalských trhů plynu hospodářské 
soutěži nejpozději do roku 2007 a bude dokončeno do roku 2010. Portugalská vláda 
naznačila, že liberalizační proces možná zahájí dříve. 

Geografi cké trhy

216. Komise dospěla k závěru, že všechny relevantní trhy jsou svým rozsahem 
nejvýše vnitrostátní.
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217. Strany argumentovaly, že velkoobchodní trh elektřiny bude brzy svým 
rozsahem iberský, zejména kvůli blížícímu se spuštění iberského systému obchodování 
s elektřinou (MIBEL). Komise však zjistila, že systém MIBEL byl v posledních letech 
několikrát odložen: stále se musí odstranit mnoho významných regulačních překážek, 
než může systém MIBEL skutečně začít; soutěžní podmínky mezi Španělskem 
a Portugalskem pravděpodobně zůstanou výrazně odlišné i po spuštění systému 
MIBEL; bez ohledu na vytvoření systému MIBEL zůstane plánovaná úroveň propojení 
mezi Španělskem a Portugalskem omezená a nebylo možné dospět k závěru, že 
v časovém rámci relevantním pro posouzení spojení dojde k účinné integraci těchto 
dvou trhů. V důsledku toho dospěla Komise k závěru, že velkoobchodní trh elektřiny 
je, a v následujících letech zůstane, svým rozsahem vnitrostátní. 

218. Strany nezpochybnily zjištění, že jiné trhy, na nichž byly objeveny soutěžní 
problémy, jsou svým rozsahem vnitrostátní.

Posílení dominantního postavení EDP na portugalských trzích elektřiny

219. Komise dospěla k závěru, že EDP má dominantní postavení na všech výše 
uvedených portugalských trzích elektřiny. EDP drží zejména 70 % výrobní kapacity 
v Portugalsku a je největším dovozcem elektřiny; EDP drží téměř 100 % distribuce 
elektřiny v Portugalsku; projekty konkurentů na plynovou elektrárnu (CCGT (139)) 
jsou nejisté a EDP má vliv na jednoho z nich (Tejo Energia); a dovozy zůstanou 
nedostatečné na to, aby ohrozily dominanci EDP.

220. Spojení by posílilo dominantní postavení EDP v důsledku horizontálních 
i vertikálních účinků. Co se týče horizontálních účinků (všechny trhy elektřiny), bylo 
by bez spojení velmi pravděpodobné, že GDP postaví CCGT v Portugalsku a stane se 
jedním z hlavních konkurentů na trzích elektřiny, vezmeme-li zejména v úvahu, že mít 
přístup ke konkurenčním dodávkám plynu představuje významnou výhodu u elektřiny, 
jelikož CCGT jsou nyní nejběžnějším způsobem výroby nové elektřiny, a že společnost 
GDP by se mohla spoléhat na svou značku a základnu odběratelů plynu, kterým by 
mohla nabízet společnou dodávku plynu a elektřiny (nabídka dvojího paliva). 

221. Co se nehorizontálních účinků týče (velkoobchodní trh elektřiny), poskytlo 
by navrhované spojení spojenému subjektu výsadní a preferenční přístup k chráněným 
informacím o nákladech jeho konkurentů, což by představovalo významnou výhodu, 
přístup k portugalským zásobám zemního plynu a k infrastruktuře a schopnost 
a motivaci kontrolovat ceny plynu a zvedat náklady jeho konkurentů.

Posílení dominantního postavení GDP na portugalských trzích plynu

222. Komise dospěla k závěru, že kvůli současnému dominantnímu postavení 
zákonného monopolisty, GDP má dominantní postavení na většině trhů. Navrhovaná 
operace by posílila dominantní postavení GDP na těchto trzích, jelikož by spojenému 

(139) Z anglického combined cycle gas turbine – plynová turbína s kombinovaným cyklem.
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subjektu umožnila bránit dalšímu zavádění hospodářské soutěže jako důsledek 
liberalizačního procesu. Je tomu tak v podstatě z těchto důvodů:

223. Co se týče dodávky plynu do CCGT a místních distribučních společností, 
uzavřela by navrhovaná operace veškerou poptávku po plynu, kterou společnost GDP 
dosud nekontrolovala, jmenovitě krátkodobé požadavky CCGT, které vlastní nebo 
v nich má účast EDP, a poptávku po plynu místní distribuční společnosti Portgás. 

224. Co se týče dodávky plynu velkým průmyslovým odběratelům a malým 
odběratelům, společnost EDP by nejpravděpodobněji vstoupila na tyto trhy, až by byly 
liberalizovány, vezmeme-li zejména v úvahu, že EDP provozuje CCGT pro výrobu 
elektřiny, což představuje silnou pobídku vstoupit na trhy dodávek plynu, že by se 
mohla spoléhat na své odběratele elektřiny (EDP kontroluje téměř 100 % distribuce 
v Portugalsku), kterým by mohla nabídnout společnou dodávku plynu a elektřiny 
(dvojí palivo), a že by se také mohla spoléhat na zkušenosti, pověst a odběratelskou 
základnu plynárenské místní distribuční společnosti Portgás. Význam vstupu na trh 
plynu dokládá také nedávná akvizice druhého největšího plynárenského aktéra ve 
Španělsku (Naturcorp) provedená EDP. Tato významná potenciální soutěž by se po 
spojení ztratila.

Opravné prostředky navržené stranami

225. Dne 28. října a 17. listopadu předložily strany opravné prostředky za účelem 
vyřešení výše popsaných obav o hospodářskou soutěž. Navrhly mj. prodat jednu místní 
distribuční společnost (Setgás), převést plynovou infrastrukturu a vývozní kapacity na 
REN, provozovatele elektrické sítě, a pronajmout výrobu energie odpovídající jedné 
třetině výroby plynové elektrárny EDP. Komise otestovala tyto opravné prostředky 
na trhu a dospěla k závěru, že zdaleka neřeší všechny soutěžní problémy. Komise si 
například všimla, že společnost Setgás tvoří pouze 8 % maloobchodního trhu plynu, 
zatímco místní distribuční společnost kontrolovaná EDP, Portgás, tvoří 30 %; ačkoliv 
převod plynové infrastruktury na REN (rozvázání vlastnictví) by byl pozitivním 
krokem, nebyla zaručena dostatečná dostupná kapacita pro dovozy třetích stran; 
navrhovaný pronájem výroby energie v plynové elektrárně EDP představoval pouze 
4 % výrobní kapacity v Portugalsku a vytvořil by vysoký stupeň závislosti nájemce 
na EDP. Tento nájemce by neměl buď schopnost nebo motivaci vyvíjet na EDP silný 
soutěžní nátlak. 

226. Po určité době po uplynutí termínu pro předložení opravných prostředků 
navrhly strany revidované závazky, které však neřešily obavy o hospodářskou soutěž 
vyplývající z operace přímočaře.

Závěr

227. V důsledku toho neměla Komise na výběr a zakázala navrhovanou operaci, 
neboť by posílila dominantní postavení EDP, respektive GDP na trzích elektřiny 
a plynu v Portugalsku. Operace by zabránila příznivým účinkům probíhající nebo 



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

84

blížící se liberalizace trhů elektřiny a plynu v Portugalsku, což by vedlo k vyšším cenám 
pro průmyslové i domácí odběratele a ke ztrátě konkurenceschopnosti portugalského 
hospodářství. Odradilo by to zahraniční konkurenty od vstupu na portugalské trhy 
energie a zabránilo přeshraniční hospodářské soutěži, čímž by se omezilo vytvoření 
soutěžních paniberských trhů energie a v dlouhodobém horizontu trhů energie 
integrovaných na evropské úrovni.

2. Rozhodnutí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 2

Hoechst / Rhône-Poulenc (140)

228. Dne 9. srpna 1999 schválila Komise spojení společností Hoechst AG 
a Rhône-Poulenc SA vedoucí k vytvoření společnosti Aventis, v závislosti na závazcích 
zaměřených na odstranění množství obav o hospodářskou soutěž. Závazky zahrnovaly 
prodej podílu v chemické společnosti Rhodia, který odstranil obavy plynoucí 
z horizontálních přesahů s činnostmi dceřiné společnosti Aventis Wacker Chemie.

229. V době spojení vlastnila společnost Rhône-Poulenc 67,3 % společnosti Rhodia 
a do roku 2003 se jí podařilo prodat většinu svého podílu, ale přesto zůstala největším 
akcionářem, se zákonným vlastnictvím přibližně 15 % akcií a s hospodářským zájmem 
na dalších 10 %. S ohledem na stále se zhoršující fi nanční zdraví společnosti Rhodia 
a naléhavou potřebu odstranit nejistotu kvůli blízké fi nanční restrukturalizaci 
společnosti Komise souhlasila – svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2004 – s nahrazením 
původního závazku společnosti Rhodia jiným, kterým společnost Aventis místo toho 
prodá svůj nepřímo držený 49% podíl ve společnosti Wacker-Chemie.

GE / Amersham (141)

230. Dne 21. ledna Komise rozhodla schválit navrhovanou akvizici britské 
společnosti pro diagnostická léčiva a biologii Amersham plc provedenou americkou 
společností General Electric Company (GE). 

231. Společnost Amersham vyrábí diagnostická léčiva, která se používají, aby 
umožnila diagnostickým přístrojům, jako jsou snímací zařízení, zobrazit zdravotní 
stav těla, a vyrábí také biologické farmaceutické přípravky. GE je diverzifi kovaná 
průmyslová společnost působící v různých výrobních a technologických odvětvích 
a odvětvích služeb, včetně léčebných systémů. Společnost GE Medical Systems se 
specializuje na lékařskou diagnostickou zobrazovací technologii. 

232. Navržená akvizice nevedla k horizontálním přesahům. Ale jelikož se výrobky 
společností GE a Amersham v lékařském odvětví doplňují a nemocnice musí kupovat 
hardware i léčiva pro některé zobrazovací aplikace, zaměřila Komise svou analýzu na 

(140) COMP/M.1378.
(141) COMP/M.3304. 
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jakékoliv případné konglomerátní účinky vyplývající ze spojení. Komise měla zejména 
obavy, že společnost GE by mohla mít pobídky motivaci svazky výrobků za lepší ceny 
než součet jednotlivých výrobků nebo navrhováním svých výrobků tak, že by výrobky 
společnosti Amersham fungovaly lépe se zařízením GE než s konkurenčním zařízením 
(technické vázání). 

233. Šetření trhu však ukázalo, že tento scénář je nepravděpodobný. Bylo tomu 
tak proto, že ani GE ani společnost Amersham neměly dominantní postavení na 
svých příslušných výrobkových trzích v Evropě. Dále, odběratelé i řada konkurentů 
se shodli, že na dotčených trzích funguje silná hospodářská soutěž s životaschopnými 
výrobci zařízení jako Philips, Siemens a Toshiba a silnými výrobci léčiv jako Schering, 
Bristol Myers Squibb, Tyco/Mallinckrodt a Bracco. Komise tedy dospěla k závěru, 
že je nepravděpodobné, že tito aktéři budou vytlačeni z trhu nebo opomíjeni. Obavy 
o technické vázání také nebyly vzaty v úvahu, jelikož Komise zjistila, že mezi různými 
stávajícími zařízeními a farmaceutickými výrobky existuje dokonalá interoperabilita a že 
je nepravděpodobné, že se tato interoperabilita sníží, když přijdou na trh nové výrobky. 

Air Liquide / Messer (142)

234. Dne 15. března bylo schváleno s podmínkami spojení francouzského 
koncernu Air Liquide a německé skupiny Messer. Skupina Messer provozuje činnosti 
v Německu, Spojeném království a Spojených státech amerických. Komise měla obavy, 
že akvizice povede k vyšším cenám pro odběratele plynu – zejména v Německu. Byly 
však nabídnuty významné převody podniků, které umožnily regulační schválení bez 
potřeby hloubkového šetření.

235. Společnost Air Liquide a skupina Messer vyrábějí a distribuují průmyslové 
a lékařské plyny (jako kyslík, dusík nebo argon) i související služby. Dohoda poskytla 
společnosti Air Liquide – světovému vedoucímu představiteli v odvětví průmyslových 
plynů – opěrný bod ve Spojeném království, po kterém dlouho toužila, kde neexistovaly 
žádné přesahy. Vytvořila by však také obavy o hospodářskou soutěž na již spojeném 
celoevropském trhu tlakových plynů sloužících obvykle petrochemickým a ocelářským 
společnostem a na trhu pro plyny pro elektronickou výrobu. Na vnitrostátní úrovni 
navíc vzbudila obavy o duopol v Německu (spolu se společností Linde AG) pro plyny 
dodávané v kontejnerech a válcích a pro průmyslové a léčebné použití.

236. Za účelem vyřešení obav Komise se společnost Air Liquide zavázala odprodat 
významné součásti svých činností nebo činností společnosti Messer v Německu. Tyto 
převody zahrnovaly části potrubních sítí společnosti Messer a několik výtlakových 
závodů, zkapalňovací zařízení pro generátorové plyny a plnicí střediska pro válce 
i související odběratelské základny. Společnost Air Liquide se také zavázala odprodat 
účast společnosti Messer v jejím společném podniku se společností Nippon Sanso, 
která vyrábí plyny pro elektronickou výrobu.

(142) COMP/M.3314.
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Sanofi  Synthelabo / Aventis (143)

237. V lednu oznámila farmaceutická společnost Sanofi -Synthelabo SA nabídku 
na převzetí společnosti Aventis SA, kterou Komise schválila s podmínkami. Obě 
společnosti měly sídlo ve Francii. Společnost Aventis byla výsledkem spojení mezi 
společnostmi Hoechst a Rhône-Poulenc, které bylo, v závislosti na podmínkách, 
schváleno v srpnu 1999. Toto spojení by vytvořilo jednu z největších farmaceutických 
společností na světě a vzbudilo určité obavy o hospodářskou soutěž na trzích, kde se 
jejich činnosti překrývaly. Zdálo se, že může být ohrožena hospodářská soutěž na úkor 
pacientů trpících trombózou, rakovinou tračníku a konečníku a nespavostí.

238. Všechny překrývající se oblasti měly něco společného s humánními léčivými 
přípravky. Tyto výrobky se používaly k léčbě selhání srdce, špatného tepenného oběhu, 
infekcí uší, nosu a krku a nespavosti, přičemž k většině přesahů docházelo na trzích pro 
hepariny a heparoidy (v 11 zemích EU) a léčbu rakoviny tračníku a konečníku (v 7 zemích 
EU). Ovlivněné oblasti zahrnovaly také prodeje vitaminů, léků, které uvolňují svaly, 
a antibiotik. Aby odstranila pochybnosti Komise, společnost Sanofi  buď prodala související 
činnosti nebo na ně poskytla licence ve 14 zemích EU s většinou přesahů ve Francii.

Group 4 Falck / Securicor (144)

239. Komise udělila také regulační schválení navrhovanému spojení mezi 
společnostmi Securicor a Group 4 Falck poté, co společnosti vyřešily obavy z omezené 
hospodářské soutěže na některých trzích bezpečnostních služeb v Lucembursku, 
Nizozemsku a Spojeném království. Anglickodánské spojení by vytvořilo druhou 
největší bezpečnostní společnost na světě po společnosti Securitas ze Švédska.

240. Group 4 Falck, dánská společnost, a Securicor, společnost se sídlem ve 
Spojeném království, působí v oblasti poskytování soukromých bezpečnostních služeb. 
Obě nabízejí široký sortiment činností jako přepravu peněz, hlídací služby, poplachové 
systémy a justiční služby (např. řízení a převoz vězňů). Všechna aktiva stran se měla 
spojit do nové společnosti Group 4 Securicor, s výjimkou justičních činností společnosti 
Group 4 Falck (které měly být prodány třetí společnosti před dokončením spojení).

241. Společnost Group 4 Falck působí v 80 zemích a Securicor v 50. Po spojení 
by se staly blízkým konkurentem vedoucího podniku na světovém trhu, společnosti 
Securitas se sídlem ve Švédsku. Kvůli odlišným regulačním rámcům v každé zemi 
dochází k poskytování bezpečnostních služeb na vnitrostátní nebo regionální úrovni. 
Proto bylo spojení analyzováno zem po zemi. Navzdory celosvětovému dosahu 
společností se však jejich činnosti překrývaly pouze v šesti zemích Evropské unie: ve 
Francii, Německu, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku a Spojeném království.
242. Šetření Komise zjistilo obavy o hospodářskou soutěž ve třech zeměpisných 
oblastech: přeprava hotovosti, nepřetržitá ostraha a služby poplachového sledování 

(143) COMP/M.3354.
(144) COMP/M.3396.
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a reakce v Lucembursku, služby nepřetržité ostrahy v Nizozemsku a služby přepravy 
hotovosti ve Skotsku. Za účelem vyřešení obav Komise společnosti Group 4 Falck 
a Securicor odprodaly bezpečnostní podnikání společnosti Securicor v Lucembursku, 
podnikání společnosti Group 4 Falck v oblasti nepřetržité ostrahy v Nizozemsku a své 
činnosti přepravy hotovosti ve Skotsku. 

Owens-Illinois / BSN Glasspack (145) 

243. Komise schválila akvizici francouzského výrobce skleněných nádob BSN 
Glasspack SA provedenou jejím konkurentem se sídlem v USA, společností Owens-
Illinois Inc. Skleněné nádoby vyráběné spojujícími se fi rmami se používají k balení 
výrobků, jako jsou nealkoholické nápoje, víno, minerální voda, olivový olej, kečup 
a jiné potravinářské výrobky. 
244. Owens-Illinois je mezinárodním výrobcem skleněných nádob, strojů na 
výrobu skleněných nádob, plastových nádob a souvisejících zařízení. V Evropské 
unii má provozy na výrobu skla ve Finsku, Itálii, Španělsku a Spojeném království. 
BSN vyrábí a prodává skleněné nádoby pro nápoje a potraviny a má výrobní zařízení 
ve Francii, Belgii, Německu, Nizozemsku a Španělsku. Evropské sítě závodů těchto 
dvou společností se z velké části doplňovaly. Společnosti Owens-Illinois a BSN 
Glasspack jsou však přímými konkurenty na dvou regionálních trzích zahrnujících 
severovýchodní Španělsko / jihozápadní Francii a jihovýchodní Francii / severní 
Itálii. Skleněné nádoby jsou objemné výrobky, ale obvykle se dodávají do vzdálenosti 
300–400 km od výrobního závodu, a tak může oblast dodání zahrnovat regiony na 
obou stranách národní hranice.
245. Transakce, jak byla původně oznámena, by vedla k vysokým podílům na 
trhu v dotčených regionech a odstranila by významného konkurenta na již tak vysoce 
koncentrovaných trzích. Kromě spojujících se partnerů je jediným jiným velkým 
aktérem v těchto regionech francouzská společnost St. Gobain, jiní konkurenti 
v ovlivněných regionech jsou dost malí. Proto by se v těchto oblastech snížil počet 
významných dodavatelů ze tří na dva.
246. Aby společnost Owens-Illinois zmírnila obavy Komise, nabídla prodat 
jeden výrobní závod nezávislému životaschopnému konkurentovi v každém ze dvou 
ovlivněných regionů, v Miláně v Itálii a v Barceloně ve Španělsku. 
247. Transakce nevzbudila žádné obavy ve zbytku EHP, jelikož prodejní činnosti 
těchto dvou partnerů se buď nepřekrývají, nebo když se překrývají, bude spojený subjekt 
čelit konkurenci ze strany řady velkých konkurentů, včetně společností St. Gobain, 
Rexam, Ardagh, Weigand a Allied Glass.

(145) COMP/M.3397.
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GIMD / Socpress (146)

248. Dne 16. června schválila Komise, v závislosti na podmínkách, navrhovanou 
akvizici společnosti Socpresse provedenou skupinou Marcel Dassault Industrial (GIMD).

249. GIMD je francouzská skupina se zájmy hlavně v letectví, informatice, 
vinařství a časopisech. K titulům vydávaným GIMD patří Valeurs Actuelles, Le Journal 
des Finances, Finances Magazine a Le Spectacle du Monde. Socpresse je francouzská 
společnost produkující vnitrostátní a regionální denníky, časopisy a specializované 
publikace. Jedná se o mateřskou společnost společnosti Figaro Holding, která 
produkuje denník Le Figaro a Figaro Magazine, a společnosti Groupe L’Express-
L’Expansion, která vydává množství časopisů, včetně titulů L’Express, L’Expansion, La 
Vie Financière a Mieux Vivre Votre Argent.

250. Šetření Komise naznačilo, že skupina GIMD / Socpresse bude kontrolovat 
výrazně větší počet hospodářských a fi nančních časopisů než její konkurenti, což by jí 
dalo výsadní postavení, zejména pokud jde o inzerenty, kteří chtějí zasáhnout fi nanční 
čtenáře. Mohla by ovládnout trh pomocí mocné agentury Socpresse, která prodává 
inzertní plochu ve více než 80 časopisech a denících.

251. Operace proto vzbudila obavy o hospodářskou soutěž ve Francii na trzích pro 
prodej inzerce v hospodářských a fi nančních časopisech, jelikož ani konkurenti, ani 
kupující inzertních ploch (inzerenti) by nemohli poskytnout protiváhu spojené síle 
společností Socpresse / GIMD, které by měly podíl na trhu téměř 50 %. Obecně řečeno, 
inzerenti jednají samostatně s vydavateli nebo jejich agenturami, a nemají tedy žádnou 
skutečnou kupní sílu.

252. Aby společnost GIMD vyřešila obavy o hospodářskou soutěž, a vyhnula se tak 
hloubkovému šetření, nabídla, že se zbaví hospodářského a fi nančního časopisu La Vie 
Financière, vydávaného skupinou Express-Expansion, což, vzhledem ke kvalitě a pověsti 
publikace, považovala Komise za dostatečné k odstranění jejích pochyb. Aby však Komise 
zajistila, že většina novinářů pracujících pro La Vie Financière zůstane u časopisu poté, 
co bude prodán, a neuplatní své právo odejít podle doložky o odstoupení stanovené 
francouzskými pracovněprávními předpisy pro držitele novinářských průkazů, pokusí se 
zajistit, aby měl kupec publikace dostatečnou důvěryhodnost ve vydavatelském odvětví, 
aby zajistil kontinuitu titulu a účinnou hospodářskou soutěž na trhu.

Syngenta CP/ Advanta (147) a Fox Paine / Advanta (148)

253. Dne 17. srpna schválila Komise, v závislosti na podmínkách, navrženou 
akvizici pěstitele osiva se sídlem v Nizozemsku Advanta BV provedenou společností 
Syngenta Crop Protection AG se sídlem ve Švýcarsku. Syngenta Crop Protection AG 

(146) COMP/M.3420.
(147) COMP/M.3465.
(148) COMP/M.3506.
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je dceřinou společností společnosti Syngenta AG, která, jako Advanta BV, působí 
v oblasti šlechtění, pěstování, zpracování a prodeje různých druhů osiva. 

254. Šetření trhu provedené Komisí ukázalo na vážné obavy o hospodářskou soutěž 
na řadě vnitrostátních trhů osiva v EU. Jednalo se o semena cukrové řepy v Belgii, 
Finsku, Francii, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, Irsku a Itálii, semena 
kukuřice v Dánsku, Nizozemsku a Spojeném království, semena slunečnic v Maďarsku 
a Španělsku i o francouzský trh pro semena jarního ječmene a trh Spojeného království 
pro semena popínavého hrachu (druh semen hrachu).

255. Operace by vytvořila velmi silný podnik ovládající trh, často dvakrát nebo 
víckrát větší než další konkurent. Na trhu pro semena cukrové řepy by navrhovaná 
operace také spojila dva ze tří velkých pěstitelů semen cukrové řepy, kteří jsou také 
hlavními dodavateli semen cukrové řepy v Evropě.

256. Aby odstranila obavy Komise, nabídla společnost Syngenta, že prodá celé 
evropské odvětví osiva společnosti Advanta nezávislému kupci, a zcela tak odstraní 
přesah působení stran na všech relevantních trzích v Evropské unii. 

257. O několik dní později, dne 20. srpna, schválila Komise navrženou akvizici 
celosvětových činností společnosti Advanta v odvětví osiva pro cukrovou řepu, řepku 
olejnou, čirok, slunečnice, traviny i kukuřici a obiloviny mimo Severní Ameriku 
provedenou společností Fox Paine, americkým správcem investičních fondů. Na 
základě této transakce byly závazky poskytnuté společností Syngenta ve spojení 
společností Syngenta / Advanta splněny.

258. Přezkum Komise týkající se transakce společností Fox Paine / Advanta ukázal, že 
společnost Fox Paine má zájmy v několika odvětvích, včetně většinové držby v americkém 
pěstiteli osiva Seminis, který vyvíjí, pěstuje a prodává ovocné a zeleninové osivo i v Evropě. 
Činnosti společností Seminis a Advanta se překrývaly na trzích pro semena popínavého 
hrachu a cibule, ale šetření trhu neodhalilo žádné zvláštní obavy o hospodářskou soutěž, 
jelikož strany by nadále čelily konkurenci jiných významných aktérů. 

Cytec / UCB Surface Specialties (149)

259. Dne 17. prosince Komise schválila, v závislosti na závazcích, navrhovanou 
akvizici podniku UCB Surface Specialties (Surface Specialties) provedenou společností 
Cytec Industries Inc. (Cytec) z USA. 

260. Cytec vyrábí zvláštní chemikálie, včetně chemikálií pro těžební průmysl 
a úpravu vody, nátěrových chemikálií, lepidel a směsných materiálů a chemikálií na 
stavební kameny. Surface Specialties, součást belgické chemické a farmaceutické 
společnosti UCB, vyrábí nátěrové chemikálie, lepidla a chemikálie používané na 
umělecké grafi cké aplikace.

(149) COMP/M.3558.
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261. Šetření trhu provedené Komisí zjistilo vážné obavy o hospodářskou soutěž 
vyplývající ze spojení činností spojujících se stran na trzích pro aminové pryskyřice 
používané jako látky k zesíťování v průmyslových tekutých nátěrech a jako povlaky 
zlepšující adhezi pro zesílenou pryž. Společnost Cytec byla schopná odstranit tyto obavy, 
když nabídla prodat závod společnosti Surface Specialties ve Fechenheimu (Německo), 
který tvoří téměř veškerou evropskou výrobu společnosti Surface Specialties.

262. Komise také ověřila, zda by spojení společnosti Cytec, významného dodavatele 
akrylamidu, se společností Surface Specialties, která používá akrylamid jako vstup pro 
svou výrobu lepidel a pryskyřičných přísad, mohlo uzavřít dodávky akrylamidu pro třetí 
strany. Šetření trhu tyto obavy nepotvrdilo, neboť společnost Cytec čelí významným 
konkurentům pro dodávky akrylamidu a celkové potřeby společnosti Surface Specialties 
tvoří pravděpodobně pouze okrajovou část produkce společnosti Cytec. 

BOX 7: PRVNÍ KROK V KONSOLIDACI EVROPSKÉHO LETECTVÍ – SPOJENÍ 
SPOLEČNOSTÍ AIR FRANCE / KLM A ALIANCE SPOLEČNOSTÍ AIR FRANCE 
/ ALITALIA

Úvod

Poslední tři roky byly pro právní předpisy Společenství v oblasti letectví obzvlášť 
produktivní. Rozsudky ve věci Otevřená nebe (1) v roce 2002 a legislativní úsilí 
zahájené Komisí v předchozích letech (2) vytvořily právní východisko pro rozvoj 
opravdového vnitřního trhu pro odvětví civilního letectví. Pak byla řada na 
evropských aeroliniích zareagovat na toto nové právní prostředí, vytvořit aktéry 
pro celou EU, a ukončit tak roztříštěnost evropského letectví (3). Od roku 2002 
byly prvními evropskými dopravci, kteří se chopili této příležitosti, společnosti 
Air France a KLM. 

(1) Rozsudky ze dne 5. listopadu 2002 ve věcech C-475, 471, 467, 469, 476, 472, 468 a 466/98 proti 
Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Německu, Lucembursku, Švédsku, respektive Spojenému 
království.

(2) Viz zejména závěry Rady ve složení pro dopravu ze dne 5. června 2003 a nařízení (ES) 
č. 847/2004 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 195, 2.6.2004). Navíc pokud jde 
o pravidla hospodářské soutěže, přijala Rada dne 26. února 2004 nařízení (ES) č. 411/2004, 
kterým se mění stávající nařízení v odvětví letecké dopravy a kterým se činí nařízení (ES) 
č. 1/2003 použitelným na leteckou dopravu mezi EU a třetími zeměmi.

(3) Podle Komise v odstavci 48 jejího sdělení o důsledcích rozsudků Soudního dvora ze dne 
5. listopadu 2002 pro evropskou politiku v oblasti letecké dopravy (KOM/2002/0649 
v konečném znění) aerolinie mimo EU, zejména v USA, jsou mnohem větší než jejich 
evropské protějšky, pokud jde o počty cestujících, počet center, která obsluhují, a jejich 
letadlové parky. Proto by byla zapotřebí konsolidace, aby bylo možné celosvětově soutěžit 
s těmito aeroliniemi.
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V roce 2004 musela Komise zajistit, aby se tento konsolidační proces odehrával 
v úplném souladu s pravidly hospodářské soutěže. V druhé polovině roku 2003 
ohlásily své spojení společnosti Air France („AF“) a KLM a Komise je schválila 
dne 11. února (4). Brzy po rozhodnutí o AF/KLM byla dne 7. dubna udělena 
společnosti AF výjimka podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES pro její tradičnější 
alianci se společností Alitalia („AZ“) (5). Paralelismus, pokud jde o dobu a aktéry, 
mezi těmito dvěma případy poskytuje dobrou příležitost porovnat přístup 
k věcem v oblasti letectví podle článku 81 a nařízení o spojování.

Právní kontext těchto dvou operací a nové trendy v evropském letectví

Aby větší aerolinie pokryly větší počet destinací a zlepšily využití kapacity za 
nižší cenu, vytvářejí dostředivé systémy a soustředí dopravu ve svých příslušných 
centrech. Tento cíl je dále zajištěn uzavíráním dohod s jinými aeroliniemi, které 
mohou mít podobu strategické aliance (např. AF/AZ) nebo spojení (např. AF/
KLM). V porovnání s aliancemi umožňují spojení lepší racionalizaci a integraci 
síťové struktury spojujících se dopravců. Spojování v EU mezi dopravci různých 
státních příslušností však bývalo obtížné vzhledem k systému dvoustranných 
mezinárodních dohod regulujících dopravní práva.

Podle Mezinárodní úmluvy o letectví ze dne 7. prosince 1947 (Chicagská 
úmluva) má každý suverénní stát pravomoc udělovat dopravní práva na svůj 
vzdušný prostor. Na tomto základě byla dopravní práva udělována dopravcům 
ze třetích zemí prostřednictvím dvoustranných dohod, kterými dva podepisující 
státy často udělují dopravní práva pouze dopravcům se státní příslušností 
těchto států („doložka o státní příslušnosti“). Ačkoliv EU vytvořila vnitřní trh 
letectví do roku 1997 (6), který umožňuje dopravcům Společenství soutěžit na 
evropském trhu, mezinárodní lety do/z EU podléhaly a stále podléhají mnoha 
omezením, včetně doložky o státní příslušnosti. Jestliže tedy belgického 
dopravce získá britská aerolinie a on tak ztratí belgickou státní příslušnost, 
riskuje, že ztratí práva létat do/z Belgie do třetích zemí, jelikož třetí země by 
mohla zpochybnit jeho státní příslušnost a související dopravní práva. Riziko 
ztráty těchto dopravních práv bylo někdy považováno za příliš významné, 
a ohrozilo tak obchodní životaschopnost spojení. To je jeden z důvodů, proč se 
úspěšné projekty spojení mezi dopravci Společenství napříč EU odehrály zřídka

(4) COMP/M.3280 – Air France/KLM. Toto rozhodnutí napadla u Soudu prvního stupně třetí 
strana (věc T-177/04).

(5) COMP/38.248 – Air France/Alitalia. Toto rozhodnutí napadla u Soudu prvního stupně třetí 
strana (věc T-300/04).

(6) Nařízení (EHS) č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92.
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až do případu AF/KLM (7). V tomto právním kontextu dávali evropští dopravci 
přednost využívání strategických aliancí.

Tuto právní krajinu změnily rozsudky ve věci Otevřená nebe. Soudní dvůr 
rozhodl, že členské státy, které učinily závazky se Spojenými státy americkými, 
k tomu nejsou oprávněny a porušily výlučnou pravomoc Společenství v řadě 
oblastí. Soudní dvůr navíc rozhodl, že projednávání dvoustranných dohod 
členskými státy jménem jejich vnitrostátních dopravců a současné vyloučení 
jiných dopravců Společenství je porušováním svobody usazování stanovené 
v článku 43 Smlouvy o ES. V důsledku toho musí být doložky o státní příslušnosti 
obsažené ve dvoustranných dohodách s třetími zeměmi nahrazeny „doložkou 
Společenství“. Úprava stávajících dvoustranných dohod a uznání doložky 
Společenství třetími zeměmi jsou nutné k zajištění toho, že letecké dopravní 
linky jsou provozovány na solidním právním základě (8). Výše uvedené obchodní 
riziko pak zmizí a spojení mezi dopravci Společenství budou pravděpodobnější.

Popis těchto dvou transakcí

Pojem spojení se týká „pouze úkonů, které způsobí trvalé strukturální změny 
dotyčných (9) podniků“. Rámcová dohoda ze dne 16. října 2003 (10) podepsaná 
mezi AF a KLM stanoví, že se dva dříve samostatní dopravci spojí, aby se 
v konečném důsledku stali jedním subjektem na trhu (pod názvem Air France-
KLM). Bývalí akcionáři AF budou držet 81 % akcií společnosti Air France-KLM 
a menšinoví akcionáři KLM zbývajících 19 %. Ačkoliv nejlepším způsobem jak 
plně využít účinky synergie by bylo úplné spojení, vyžaduje postupné přijímání 
principu pojmu „dopravce Společenství“ třetími státy opatrný a postupný přístup. 
Zpočátku AF získá rozsáhlá práva veto nad společností KLM, která si ponechá 
svou nizozemskou státní příslušnost. Ve druhé fázi bude integrace mezi AF 
a KLM posílena a spojený subjekt by nakonec mohl fungovat jako jeden 
dopravce. 

(7) Některá předchozí rozhodnutí o spojeních mezi dopravci Společenství jsou: rozhodnutí ze 
dne 5. října 1992 ve věci IV/M.616, Air France/Sabena a rozhodnutí ze dne 11. srpna 1999 ve 
věci COMP/JV.19, KLM/Alitalia.

(8) Dne 5. června 2003 Komise navrhla a získala od Rady pověření vyjednat, spolu s členskými 
státy, komplexní dohodu o leteckých službách s USA a horizontální pověření k jednání 
s třetími zeměmi ve všech oblastech, které spadají do výlučné pravomoci Společenství. 
Komise ve výše uvedeném sdělení ze dne 5. listopadu 2002 o důsledcích rozsudků Soudního 
dvora pro evropskou politiku v oblasti letecké dopravy uvádí, že „jednání o doložkách 
Společenství umožní aeroliniím ze Společenství rozšířit své mezinárodní působení z letišť 
v jiných členských státech a také vydláždí cestu větší obchodní integraci mezi aeroliniemi 
v různých členských státech.“ 

(9) Bod odůvodnění 23 nařízení (EHS) č. 4064/89.
(10) Tato dohoda byla oznámena podle nařízení (EHS) č. 4064/89 dne 18. prosince 2003.
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Z akvizice klíčových práv veto AF nad KLM od počátku vyplývá, že oznámená 
transakce byla spojením ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování.

V rámci své rozsáhlé aliance se společnosti AF a AZ dohodly, že budou 
koordinovat svou provozní a obchodní politiku na řadě tras (tj. zpočátku ve 
svazku tras Francie-Itálie) prostřednictvím rozsáhlého využívání sdílení kódů, 
síťové koordinace a spolupráce na trasách, sdílení cen a společné prodejní politiky. 
Na rozdíl od případu AF / KLM však společnosti AF a AZ zůstávají dvěma 
rozdílnými a samostatnými subjekty na trhu. Aliance nevytvoří nový subjekt 
podle práva ani fakticky, ani nezměnila strukturu dotčených podniků, zejména 
pokud jde o kontrolu. Aliance navíc nemá nezávislý přístup na trh, jelikož 
veškeré obchodování se zákazníky se bude nadále odehrávat prostřednictvím 
AF a AZ. Aliance zřetelně není spojením, ale dohodu o koordinaci v rozsahu 
působnosti článku 81 Smlouvy o ES (11). Aliance však představuje možnost 
budoucího spojení mezi stranami.

Defi nice trhu a posouzení těchto dvou transakcí

Věcněprávní hodnocení těchto dvou případů je podobné. Zaprvé, Komise 
defi novala relevantní trhy v souladu se svým dobře zavedeným přístupem místo 
původu / místo určení potvrzeným judikaturou (12). Ačkoliv se rozhodnutí o AF/
KLM z velké části zabývalo významem síťové konkurence z hlediska poptávky, 
dospěla obě rozhodnutí k závěru, že z hlediska odběratele by se každé místo 
původu a místo určení mělo považovat za samostatný trh, jelikož odběratelé 
vyžadují dopravní službu mezi dvěma body. Zadruhé, za účelem posouzení 
přesného rozsahu místa původu a místa určení posuzovala Komise zastupitelnost 
mezi letišti v určité spádové oblasti. V tomto ohledu se Komise domnívala, že 
dvě hlavní letiště v Paříži, Miláně, Římě a New Yorku jsou zastupitelná. Zatřetí, 
jako v předchozích rozhodnutích o letectví rozlišuje Komise mezi odběrateli 
„citlivými na čas“ a „necitlivými na čas“ (13). Začtvrté, v obou případech byly 
za relevantní trhy považovány trasy, na kterých se činnosti stran skutečně 
překrývaly nebo na kterých byly potenciálními konkurenty.

(11) Viz bod 37 rozhodnutí o společnostech Air France / Alitalia.
(12) Viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Sb. rozh. 1989, s. 803; 

rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-2/93, Air France versus Komise (TAT), Sb. rozh. 1994, 
s. 323; rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2001 ve věci COMP/M.2041 – United Airlines/US 
Airways.

(13) Cestující citliví na čas mají vysoké náklady příležitosti na dobu cestování a v důsledku toho 
jsou méně ochotní nahrazovat přímé lety nepřímými, nejsou pružní, pokud jde o dobu 
odletu / příletu, a musí mít možnost měnit rezervaci na poslední chvíli.
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Bez ohledu na tyto podobnosti bylo šetření ve věci AF/KLM v důsledku 
rozdílné povahy a rozsahu těchto dvou transakcí širší. Zahrnovalo posouzení 
mezinárodních tras (14) a dopad partnerství AF a KLM s jinými dopravci. Na 
dálkových trasách se Komise domnívala, že nepřímé lety soutěží za určitých 
podmínek s přímými lety, například když doba spojení nepřekročí 150 minut (15). 
Posuzování ve věci AF/KLM bralo také v úvahu přítomnost – na každé relevantní 
trase – partnerů spojujících se stran (např. členy aliance AF Skyteam nebo North 
West, amerického spojence KLM). Silný hospodářský a obchodní vztah a rozsáhlá 
aliance mezi AF a AZ vedly Komisi k závěru, že po spojení již AZ nebude mít 
motivaci soutěžit s KLM v italsko-nizozemském svazku tras, a proto byly tyto 
trasy zahrnuty do soutěžního posouzení spojení. A konečně, rozhodnutí o AF/
KLM posuzovalo také jiné související trhy jako nákladní dopravu a údržbu.
Komise zjistila obavy o hospodářskou soutěž na sedmi trasách ve věci AF/AZ 
a na devíti trasách uvnitř Společenství a pěti mezikontinentálních trasách ve věci 
AF/KLM. Jedná se o trasy, na nichž mají strany vysoký spojený podíl na trhu 
a jsou zde vysoké překážky vstupu, v podstatě kvůli ucpání letišť alespoň 
v jednom ze dvou míst původu a určení.

Podobnosti a rozdíly mezi použitými opravnými prostředky

Soutěžní problémy vyplývající z aliancí a spojení v letectví, a tudíž i použité 
opravné prostředky, jsou podobné. Obavy o hospodářskou soutěž v tomto odvětví 
z povahy věci obvykle nevyplývají z omezení fyzické kapacity vyžadujících 
prodej daného podniku (např. letadel nebo dceřiných společností), ale spíše 
z překážek vstupu, zejména z přístupu k letištním časům (16). V této souvislosti 
strany v obou případech souhlasily dát letištní časy k dispozici konkurentům, 
aby mohli provozovat lety na trasách, kde Komise zjistila obavy o hospodářskou 
soutěž. Tyto opravné prostředky doprovázela jiná opatření (zmrazení frekvencí 
a povinnost uzavřít dohody o programu pro pravidelné cestující, vložených 
a intermodálních dopravních službách atd.).
Opravné prostředky by však také měly odrážet zvláštnosti vyplývající z různé 
povahy aliance a spojení. Spolupracující aliance nepředstavuje trvalou změn

(14) V době přijetí rozhodnutí o AF/AZ (podle nařízení (EHS) č. 3975/87) měla Komise vynucovací 
pravomoci pouze pro trasy uvnitř Společenství.

(15) Tento přístup byl poprvé přijat v rozhodnutí o společnostech United Airlines / US Airway.
(16) Jestliže je využití prodeje obtížné nebo nemožné, „může změna struktury trhu vyplývající 

z navrhovaného spojení vést k velkým překážkám nebo zabránění vstupu na relevantní trh. 
Tyto překážky by mohly vzniknout z kontroly nad infrastrukturou, zejména nad sítěmi…. Za 
těchto okolností může být cílem opravných prostředků usnadnění vstupu na trh zajištěním 
toho, že soutěžitelé budou mít přístup k potřebné infrastruktuře…“. Viz odstavec 28 oznámení 
Komise o opravných prostředcích přijatelných podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 a podle 
nařízení Komise (ES) č. 447/98 (Úř. věst. C 68, 2.3.2001).
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u trhu a rozhodnutí podle čl. 81 odst. 3 se uděluje na počáteční období šesti let 
v závislosti na přezkumu po tomto období. Naopak spojení (a tedy rozhodnutí 
o spojení) má trvalý dopad na strukturu společností a trhu. Proto jsou 
v případech spojení zvlášť důležité strukturální opravné prostředky vzhledem 
k tomu, že svou povahou mohou zajistit tento trvalý účinek (17). 

V tomto smyslu rozhodnutí o AF/KLM představuje inovační posun k trvalejšímu 
nebo více „strukturálnímu“ přístupu k tradičním opravným prostředkům 
týkajícím se letištních časů. Zaprvé, povinnost vzdát se letištních časů platí na 
neomezenou dobu. Zadruhé, letištní časy již uvolněné stranami, které subjekt, 
jenž vstoupil do konkrétního páru měst, již nepoužívá, budou v případech, kdy již 
neexistuje povinnost uvolnit letištní časy, odevzdány do fondu letištních časů na 
letišti. Zatřetí, byl zvolen přístup „korunovačního klenotu“ pro trasu Amsterdam-
Paříž, na kterou konkurentům připadalo obtížné vstoupit, jelikož spojuje příslušná 
centra AF a KLM. Za určitých podmínek, a když zde bude subjekt, který vstoupil 
do tohoto páru měst, působit alespoň tři roky, mohl by dokonce získat historická 
práva na letištní časy nabídnuté spojujícími se stranami.

V souvislosti s opravnými prostředky týkajícími se dálkových tras ve věci AF/KLM 
bylo zapotřebí zajistit předpoklad Komise, že nepřímé lety představují konkurenční 
omezení pro lety přímé. Za tímto účelem francouzské a nizozemské orgány 
prohlásily, že se zdrží jakéhokoliv zásahu do stanovení cen nepřímých služeb na 
velkém počtu tras (tzv. „šestá svoboda“) a že zajistí, aby třetí dopravci měli právo 
přerušit cestu v Amsterdamu nebo v Paříži, aby mohli nabízet destinace mimo EU 
(pátá svoboda). Tato prohlášení jsou součástí rozhodnutí o AF/KLM.

(17) Viz rozsudek ve věci T-102/96, Gencor, Sb. rozh. 1999, s. II-753.

3. Postoupení

Kabel Deutschland / ish (150) 

263. Dne 20. dubna obdržela Komise oznámení o navrhované akvizici podniků ish 
GmbH & Co KG z Německa a ish KS NRW GmbH & Co KG z Německa (oba „ish“) 
provedené německým podnikem Kabel Deutschland GmbH z Německa („KDG”). 

264. KDG provozuje bývalou širokopásmovou kabelovou síť společnosti Deutsche 
Telekom AG v celém Německu kromě spolkových zemí Hesensko, Bádensko-
Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko. V posledně uvedené spolkové zemi 
je provozovatelem širokopásmové kabelové sítě ish. Obě společnosti v oblasti svých 

(150) COMP/M.3271.
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příslušných sítí nabízejí přenos širokopásmových signálů (televize a rozhlas) i přístup 
k internetu. Kromě akvizice společnosti ish plánovala společnost KDG dále koupit 
také dva zbývající regionální provozovatele širokopásmového kabelového systému 
v Německu, a to ish Hessen a Kabel Baden-Württemberg. Na rozdíl od spojení 
společností KDG / ish spadala tato dvě spojení do kompetence vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž, německého Spolkového kartelového úřadu. 

265. Dne 14. května předložil Spolkový kartelový úřad Komisi žádost o postoupení, 
podle které by toto spojení mohlo vést k posílení dominantního postavení na několika 
trzích v Německu. Na trhu pro přivádění vysílacích signálů, kde stanice požadují 
přenos svých signálů přes širokopásmový kabel, by toto posílení – podle Spolkového 
kartelového úřadu – mohlo vyplynout ze zvýšení dosahu, které bude po spojení těchto 
dvou sítí následovat. Navíc na trhu pro služby pro digitální předplacené televizní 
vysílání, na trhu pro dodávání signálu z regionálního širokopásmového kabelu interním 
kabelovým systémům a na trhu pro dodávání signálu koncovým odběratelům by 
mohla být hospodářská soutěž z pohledu Spolkového kartelového úřadu dále omezena, 
kdyby byla společnost ish odstraněna jako konkurent společnosti KDG, která již byla 
na některých regionálních trzích považována za dominantní. 

266. Komise dospěla k závěru, že podmínky pro postoupení Spolkovému kartelovému 
úřadu jsou splněny vzhledem k vnitrostátnímu rozsahu trhů ovlivněných transakcí. 
Domnívala se, že Spolkový kartelový úřad může nejlépe analyzovat předběžné obavy 
o hospodářskou soutěž, jelikož tato analýza vyžadovala zkoumání místních trhů 
a konkrétních vnitrostátních okolností. Všechny tři navrhované akvizice KDG – tj. akvizice 
společností ish, iesy Hessen a Kabel Baden-Württemberg – vyvolávaly navíc podobné 
otázky, a proto by se jimi měl jednotně zabývat jeden orgán pro hospodářskou soutěž. 
Proto Komise dne 7. června rozhodla postoupit věc Spolkovému kartelovému úřadu.

Accor / Barrière / Colony (151)

267. Dne 4. června Komise rozhodla postoupit francouzským orgánům pro 
hospodářskou soutěž část navrhovaného společného podniku v odvětví kasin mezi 
společnostmi Accor, rodinnou skupinou Barrière-Desseigne a společností Colony. Toto 
částečné postoupení se týkalo posouzení soutěžního dopadu transakce na trhy řízení kasin 
ve dvou francouzských regionech, Azurové pobřeží a Baskicko a pobřeží les Landes. Ve 
stejný den Komise schválila operaci, pokud jde o zbývající výrobkové a geografi cké trhy.

268. Šetření Komise ukázalo, že trh pro provozování kasin má místní zeměpisný roz-
měr, který lze defi novat buď na základě příslušné zeměpisné obchodní oblasti vymezené 
hodinou jízdy nebo oblasti místního obyvatelstva. Na základě této defi nice by transakce 
vyvolala soutěžní problémy ve dvou výše uvedených francouzských regionech. Proto 
dospěla Komise k závěru, že účinky operace na tyto místní trhy mohou nejlépe posoudit 
francouzské orgány, a rozhodla se postoupit své soutěžní posuzování zpět Francii. 

(151) COMP/M.3373.
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269. Jiné aspekty transakce se týkaly akvizice licencí na kasina a trhu hotelů 
a byly schváleny, jelikož Komise dospěla k závěru, že neexistuje ohrožení hospodářské 
soutěže vyplývající z transakce na těchto trzích. 

270. Dne 28. července francouzské orgány pro hospodářskou soutěž schválily 
transakci v závislosti na opravných prostředcích na těchto dvou uvedených trzích. Tyto 
opravné prostředky spočívají v prodeji dvou kasin stranami, jednoho na Azurovém 
pobřeží a druhého v Baskicku a pobřeží les Landes.

4. Stažená oznámení

INA /AIG / SNFA (152)

271. Dne 22. září oznámil německý výrobce ložisek INA Holding Schaeffl  er KG 
(„INA“) a americká pojišťovací skupina AIG Komisi společnou akvizici francouzského 
výrobce přesných ložisek SNFA. INA a SNFA se specializují na výrobu přesných 
valivých ložisek. AIG je mezinárodní pojišťovací skupina bez jakýchkoliv činností 
ve výrobním odvětví ložisek. Přesná ložiska se používají hlavně v aplikacích, které 
vyžadují velmi vysoký stupeň přesnosti, zejména ve výrobním odvětví obráběcích 
strojů a v kosmonautice.

272. Dne 23. října 2003 zahájila Komise hloubkové šetření navrhované transakce 
z důvodu obav, že odstranění soutěže mezi prvním a druhým největším dodavatelem 
přesných ložisek pro obráběcí stroje v západní Evropě by dalo společnosti INA 
dominantní postavení. Předběžný pohled Komise vycházející z šetření trhu byl, že 
transakce významně omezí hospodářskou soutěž na trhu pro šikmá kontaktní kuličková 
ložiska pro obráběcí stroje v západní Evropě, jelikož by spojila dva největší aktéry 
a celkově nejsilnější ve smyslu kvality, spolehlivosti, inovace a šířky portfolia. Žádný ze 
zbývajících konkurentů, ať už švédský dodavatel SKF nebo japonská společnost NSK, 
či jiní menší aktéři by nedokázali vyvinout na společnost INA dostatečný a účinný 
soutěžní tlak. Komise také zjistila, že odběratelé by pravděpodobně neuplatňovali 
dostatečnou kontrolu nad cenovou strategií společnosti INA, neboť většina výrobců 
obráběcích strojů a čepů jsou malé podniky s omezenou vyjednávací pravomocí. 

273. Vzhledem k svým silným obavám Komise dne 19. prosince 2003 rozhodla 
poslat společnostem INA a AIG prohlášení o námitkách. Konečné rozhodnutí však 
nebylo vydáno, neboť strany od transakce v lednu 2004 upustily. 

RWA / AMI (153)

274. Dne 11. října se rakouské společnosti RWA Raiff eisen-Ware Austria 
AG („RWA“) a AMI Agro Linz Melamine International GmbH („AMI“) vzdaly 

(152) COMP/M.3093.
(153) COMP/M.3423.
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plánovaného vytvoření společného podniku Inter-Fert Düngemittel GmbH („Inter-
Fert“) a stáhly odpovídající oznámení podané Komisi. Vytvoření společného podniku 
by spojilo předního rakouského výrobce hnojiv AMI s nejvýznamnější zemědělskou 
velkoobchodní organizací v Rakousku, RWA. 

275. V rozhodnutí ze dne 29. září Komise zahájila druhou fázi řízení, neboť 
předběžným prozkoumáním zamýšleného spojení se zjistilo, že vytvoření společného 
podniku by posílilo dominantní postavení RWA na velkoobchodním trhu pro hnojiva 
v Rakousku. V sousedním Bavorsku Komise také zjistila obavy o hospodářskou soutěž 
týkající se obchodování s hnojivy.

276. Předběžným závěrem Komise bylo, že samotná společnost RWA má podíly 
na trhu v rozmezí 55 % až 65 % na trzích pro některé typy hnojiv samostatně nebo pro 
všechna hnojiva společně a že operace by odstranila AMI jako významného konkurenta 
na rakouském velkoobchodním trhu. Dominantní postavení RWA by navíc po 
spojení s AMI bylo posíleno vyplývající vertikální integrací. Hrozilo, že transakce by 
vedla k uzavření thru. Transakce také mohla posílit dominantní postavení mateřské 
společnosti RWA, BayWa, na bavorských maloobchodních trzích pro hnojiva, kde má 
podíl na trhu přibližně 70 %, a mohla vést k uzavření trhu pro konkurenty společnosti 
BayWa. To by vedlo k posílení dominantního postavení společnosti BayWa na 
bavorských maloobchodních trzích a k významnému omezení hospodářské soutěže 
v podstatné části společného trhu. 

277. Za účelem odstranění obav o hospodářskou soutěž s ohledem na Rakousko 
a Bavorsko navrhly strany závazky, které však nebyly považovány za dostatečné 
k odstranění obav o hospodářskou soutěž pro ovlivněné trhy v Rakousku a Bavorsku. 
To se potvrdilo, když byly závazky otestovány na trhu. Poté, co bylo stranám oznámeno 
zahájení druhé fáze řízení Komisí, oznámení stáhly.

C – VYBRANÉ SOUDNÍ PŘÍPADY

Portugalská republika versus Komise (Cimpor)

278. Dne 22. června vynesl Soudní dvůr (ESD) rozsudek (154) pro Komisi ve věci 
spojené s rozhodnutím Komise ze dne 22. listopadu 2000 přijatým podle čl. 21 odst. 3 
nařízení o spojování (155) v kontextu přezkoumání oznámeného spojení ve věci 
Secil / Holderbank / Cimpor (156). V rozhodnutí podle čl. 21 odst. 3 („rozhodnutí“) 
vyzvala Komise portugalskou vládu, aby přijala nezbytná opatření za účelem dodržení 
právních předpisů Společenství a stáhla dvě rozhodnutí (rozhodnutí ze dne 5. července 
2000 a 11. srpna 2000), která tato vláda přijala, aby na základě vnitrostátních právních 
předpisů o privatizaci odporovala navrženému spojení, které bylo oznámeno Komisi 
a mělo význam pro celé Společenství.

(154) Věc C-42/01, Portugalská republika versus Komise, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
(155) Čl. 21 odst. 3 nařízení rady (EHS) č. 4064/89, nyní čl. 21 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004.
(156) COMP/M.2054.
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279. V rozhodnutí a při obhajobě před Soudním dvorem Komise argumentovala, 
že struktura článku 21 je postavena na rovnováze mezi povinností členských států sdělit 
Komisi předem „jakýkoliv jiný veřejný zájem“ a zdržet se přijímání opatření na ochranu 
těchto zájmů na straně jedné a povinností Komise posoudit slučitelnost uváděného 
zájmu s obecnými zásadami a jinými ustanoveními právních předpisů Společenství 
a přijmout o ní rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce na straně druhé. Komise se 
domnívala, že čl. 21 odst. 3 by byl zbaven veškerého svého účinku, kdyby v důsledku 
neexistence sdělení Komise nebyla oprávněna posoudit, zda je opatření přijaté 
členským státem odůvodněné jedním ze zájmů, které čl. 21 odst. 3 výslovně považuje za 
oprávněné. Členské státy by se snadno vyhnuly zkoumání Komise nesdělováním těchto 
opatření.

280. Proto se Komise domnívala, že by se článek 21 měl vykládat tak, že znamená, 
že bez ohledu na to, zda je opatření sděleno, je Komise oprávněna přijmout rozhodnutí, 
které posuzuje, zda by se opatření, na které se nevztahuje jeden ze tří důvodů uvedených 
v článku 21, mělo uznat jako slučitelné se Smlouvou.

281. Komise uvedla, že argumenty spojující tato dvě rozhodnutí přijatá portugal-
skou vládou proti spojení jsou zahrnuty v textu druhého rozhodnutí, podle kterého je 
nutné „chránit rozvoj struktur držby akcií ve společnostech, které procházejí privati-
zací, s ohledem na posílení kapacity společností a účinnosti výrobního aparátu způso-
bem sjednoceným s pokyny pro hospodářskou politiku v Portugalsku“ (157).

282. Komise se domnívala, že tento cíl není jedním ze zájmů (veřejná bezpečnost, 
pluralita médií a pravidla obezřetnostního dohledu) považovaných za reálně oprávněné 
pro účely čl. 21 odst. 3 pododst. 2 nařízení o spojování. Přijetím rozhodnutí odmítajících 
schválit akvizici více než 10 % akcií ve společnosti Cimpor Portugalská republika, podle 
názoru Komise, ve skutečnosti akvizici zakázala, a vytvořila tak překážky svobody 
usazování a volného pohybu kapitálu zakotveného ve Smlouvě, což nebylo možné 
považovat za odůvodněné na základě jakýchkoliv zásadních důvodů veřejného zájmu 
uznaných v judikatuře ESD. V každém případě portugalská vláda žádné takovéto 
důvody nepředložila. Zájem spojující tato dvě rozhodnutí portugalského ministra 
fi nancí, která nebyla Komisi oznámena v rozporu s čl. 21 odst. 3 nařízení o spojování, 
byl tedy shledán neslučitelným s právními předpisy Společenství (158).

(157) Cíl nařízení vlády č. 380/93.
(158) Je třeba upozornit, že v průběhu řízení, dne 4. června 2002, vynesl Soudní dvůr rozsudek ve věci 

C-367/98. V této žalobě Komise zpochybnila na základě pravidel vnitřního trhu mj. portugalský 
zákon č. 11/90 (rámcový zákon o privatizaci) i ministerské nařízení č. 380/93 (předchozí schválení). 
Soudní dvůr shledal, že portugalské předpisy stanoví zjevně diskriminační zacházení s investory 
z jiných členských států s účinkem omezení volného pohybu kapitálu. Pokud jde o argument 
vycházející z potřeby zajistit fi nanční zájmy Portugalské republiky, Soudní dvůr zdůraznil, 
že v rámci ustálené judikatury tyto hospodářské důvody, předložené na podporu postupu 
předchozího schválení, nemohou sloužit jako odůvodnění pro omezení svobody pohybu. Přijetím 
a udržováním v platnosti zejména zákona č. 11/90 a ministerské vyhlášky č. 380/93 Portugalská 
republika nesplnila své povinnosti podle článku 73b (nyní článek 56) Smlouvy.
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283. Jednou ze základních otázek pro Komisi v tomto řízení tedy bylo, zda má 
Komise za těchto okolností pravomoc přijmout rozhodnutí podle čl. 21 odst. 3, nebo 
zda by se měla znovu uchýlit k řízení o nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy. 
Komise trvala na tom, že by se čl. 21 odst. 3 měl vykládat tak, že upravuje situaci, když 
členský stát nesdělil Komisi veřejný zájem jiný než veřejná bezpečnost, pluralita médií 
nebo pravidla obezřetnostního dohledu, má toto ustanovení chránit před přijetím 
opatření.

284. ESD souhlasil s Komisí, že Komise má pravomoc rozhodnout rozhodnutím 
o slučitelnosti těchto zájmů s obecnými zásadami a jinými ustanoveními právních 
předpisů Společenství bez ohledu na to, zda jí tyto zájmy byly sděleny či ne. Kdyby 
při neexistenci jakéhokoliv sdělení dotčeným členským státem bylo jedinou možností 
Komise podat žalobu pro neplnění povinností podle článku 226 Smlouvy, bylo by 
nemožné získat rozhodnutí Společenství v krátkých lhůtách stanovených nařízením 
o spojování. To by zase zvýšilo riziko již přijatých vnitrostátních opatření, která 
nevratně poškodí spojení s významem pro celé Společenství a učiní přezkum Komise 
podle čl. 21 odst. 3 neúčinným, protože dají členským státům možnost obcházet 
kontroly stanovené tímto ustanovením. 

285. Úkol Komise při zjišťování zájmů chráněných vnitrostátními opatřeními 
může být nejistější a složitější, kdyby jí tyto zájmy nebyly sděleny, ale Komise má vždy 
možnost požádat dotčený členský stát o informace. Soudní dvůr uznává, že v tomto 
případě tak Komise také učinila. V těchto případech musí Komise nevyhnutelně nejdřív 
prozkoumat, zda jsou tato opatření odůvodněna jedním ze zájmů uvedených v čl. 
21 odst. 3 pododst. 2 nařízení o spojování (veřejná bezpečnost / pluralita médií / pravidla 
obezřetnostního dohledu). Soudní dvůr tedy dospěl k závěru, že při přijetí napadeného 
rozhodnutí Komise nezasáhla do soudní pravomoci ESD nebo vnitrostátních soudů 
a neporušila čl. 21 odst. 1 nařízení o spojování, článek 220 Smlouvy a článek 226 
Smlouvy ani se nedopustila zneužití postupu. 

286. V tomto rozsudku Soudní dvůr zřetelně zdůraznil přesné rozdělení pra-
vomocí mezi vnitrostátní orgány a orgány Společenství a zásahy, které mohou činit 
vnitrostátní orgány a orgány Společenství s ohledem na účinnou kontrolu spojování 
respektující zdravou správu, právní jistotu a oprávněné zájmy dotčených podniků. 
A co je nejdůležitější, Soudní dvůr uznává čl. 21 odst. 3 jako lex specialis, který má 
přednost před žalobou pro neplnění povinností podle článku 226 Smlouvy.

MCI versus Komise

287. Dne 28. září vynesl Soud prvního stupně rozsudek (159), kterým se z procesních 
důvodů po odvolání MCI ruší rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2000 („rozhodnutí“) 
ve věci MCI / Sprint (160). V rozhodnutí Komise zakázala spojení mezi MCI, dříve MCI 

(159) Věc T-310/00 MCI versus Komise, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
(160) COMP/M.1741.
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WorldCom, a společností Sprint, obě světové komunikační společnosti se sídlem 
v USA, z důvodu, že by vedlo k vytvoření nebo posílení dominantního postavení na 
celosvětovém trhu pro poskytování internetového propojení na špičkové úrovni nebo 
univerzálního internetového propojení.

288. Rozsudek se nezabývá věcmi posouzení z hlediska hospodářské soutěže, ale 
omezuje se na otázky týkající se přípustnosti, zájmu na zahájení řízení a pravomoci 
Komise přijmout rozhodnutí.

289. Co se týče přípustnosti, zavádí rozsudek nový prvek, pokud jde o zájem 
prokázaný žadatelem na zrušení napadeného opatření. Bylo by možné vznést 
pochybnosti, pokud jde o zájem společnosti MCI, hlavně z důvodu, že tvrdila, že od 
spojení upustila ještě před přijetím rozhodnutí. Zatímco v předchozích případech 
soud požadoval, aby upuštění od transakce bylo možno přímo připsat napadenému 
rozhodnutí, v tomto případě považuje za dostatečné, že Komise přijala rozhodnutí 
určené MCI, které je jedinou stávající právní překážkou provedení transakce, pokud by 
se strany chtěly spojit za stejných podmínek. 

290. Společnost MCI v podstatě tvrdila, že Komise neměla pravomoc přijmout 
rozhodnutí dne 28. června 2000, když oznamující strany své oznámení ofi ciálně stáhly 
dne 27. června dopisem, který uvádí: „Strany již nenavrhují provést navrhované 
spojení v podobě uvedené v oznámení. Pokud se strany v budoucnu rozhodnou spojit 
své činnosti v upravené podobě, provedou strany tyto úpravy řádně podle platných 
právních předpisů o spojování.“ Komise svou pravomoc odůvodnila vysvětlením 
v rozhodnutí, že dopis ze dne 27. června 2000 není formálním upuštěním od dohody 
o spojení ze dne 4. října 1999, která byla předmětem oznámení, a odkazem na tiskové 
zprávy stran ze dne 27. června 2000, které uvádějí, že stále doufají, že lze v souvislosti 
se spojením dospět k rozumnému závěru. 

291. Soud uznává, že dopis stran se v zásadě netýkal upuštění od jakékoliv 
myšlenky na spojení mezi společnostmi Worldcom a Sprint, ale pouze upuštění od 
navrhovaného spojení dohodnutého mezi stranami v dohodě o spojení ze dne 4. října 
1999 a oznámeného Komisi. Soud se domnívá, že prohlášení stran ze dne 27. června 
2000 bylo možné vykládat pouze jako ukončení platnosti dohody o spojení oznámené 
podle nařízení o spojování. Upuštění od navrhované transakce „v podobě uvedené 
v oznámení“ by nutně ovlivnilo účinnost, ne-li platnost dohody o spojení samotné. 

292. Soud dospěl k závěru, že Komise neměla pravomoc přijmout rozhodnutí, 
jelikož strany dopisem ze dne 27. června upustily od dohody a nejen stáhly oznámení. 
Uvádí dále, že Komise nemohla zakládat svou pravomoc na svém subjektivním 
pohledu na záměry stran pokračovat ve spojování, a upozorňuje, že jestliže Komise 
měla pochybnosti, pokud jde o význam dopisu, mohla požádat o formální důkaz, že 
od dohody o spojení bylo skutečně upuštěno, prostřednictvím žádosti podle článku 
11 nařízení o spojování.



Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

102

D – STATISTIKA  

Obrázek č. 4
Počet konečných rozhodnutí přijatých každý rok od roku 1998 a počet oznámení
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Obrázek č. 5
Přehled podlu typu operace (1995–2004)
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III – VÝVOJ V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH

A – LIBERALIZOVANÁ ODVĚTVÍ

1. Energetika

293. Co se týče odvětví energetiky, vytvoření opravdu konkurenčních energetic-
kých trhů prospěje spotřebitelům energie i konkurenceschopnosti evropského hos-
podářství. V roce 2004 Komise nadále spolupracovala s vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž a energetickými regulátory, aby zlepšila podmínky pro hospo-
dářskou soutěž a vstup na nový trh. Komise zejména zřídila podskupinu Evropské sítě 
pro hospodářskou soutěž pro energetiku a pravidelně spolupracovala s energetickými 
regulátory (161).

294. Co se týče legislativního procesu, byl rok 2004 rokem, kdy členské státy 
měly transponovat směrnice přijaté Komisí v roce 2003 za účelem zrychlení 
vytvoření vnitřního trhu plynu a elektřiny. Většina členských států tento termín 
bohužel nedodržela. Legislativní proces pokročil také na úrovni Společenství a došlo 
k významnému pokroku přijetím společného postoje Rady k nařízení o podmínkách 
pro přístup k plynovodním sítím. Nařízení vyřeší některé zbývající překážky vytvoření 
vnitřního trhu, zejména pokud jde o obchodování s plynem.

295. Proces liberalizace podpořilo – tak jako v předchozích letech – použití 
pravidel hospodářské soutěže v řadě důležitých případů. Ve věci Gaz de France (162) 
Komise formálním rozhodnutím potvrdila, že doložky o územním omezení porušují 
článek 81 Smlouvy o ES. Tyto doložky, zahrnuté obvykle do smluv o dodávkách 
a přepravě plynu / o poskytování služeb, brání odběratelům získat dodávky plynu od 
subjektů usazených v jiných členských státech a představují velkou překážku vytvoření 
ryze konkurenčního a integrovaného trhu plynu na evropské úrovni.

296. Dne 30. dubna Komise rozhodla uzavřít své šetření ve věci Marathon (163), pokud 
jde o zbývající dva dodavatele, francouzskou společnost Gaz de France a německou 
společnost Ruhrgas (164), poté, co v roce 2001 a 2003 uzavřela řízení s německými 
společnostmi BEB (165) a Th yssengas (166) a nizozemskou společností Gasunie (167). Věc 
Marathon se týkala údajného odmítnutí pěti plynárenských společností poskytnout 
norské dceřiné společnosti americké energetické společnosti Marathon přístup k jejich 

(161) Viz výše oddíl I.C.3.
(162) Viz výše bod 81.
(163) COMP/36.246.
(164) IP/04/573.
(165) IP/03/1129.
(166) IP/01/1641.
(167) IP/03/547.
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příslušným plynovým sítím. Závazky nabídnuté společnostmi Gaz de France a Ruhrgas 
zlepšily přístup třetí strany k jejich sítím a umožnily odběratelům plně využívat otevření 
trhu plynu ve Francii a Německu.

297. Společnost Ruhrgas se zejména zavázala zavést nový režim vstupu / výstupu, 
což umožňuje objednávat kapacity pro přepravu plynu samostatně v místech vstupu 
a výstupu (není nutné objednávat kapacitu přes fi ktivní smluvní cestu mezi místem 
vstupu, kde se plyn vpustí do dopravního systému, a místem, kde se odebere). Společnost 
Gaz de France, která systém vstupu / výstupu již zavedla, a Ruhrgas se dále zavázaly 
postupně snižovat počet vyvažovacích a tarifních pásem ve svých příslušných sítích, což 
sníží náklady na dopravu spojené s překračováním několika pásem. Společnost Gaz de 
France se také zavázala provést v průběhu tří let na jihu Francie program uvolňování 
plynu, aby umožnila rozvoj hospodářské soutěže, aniž by čekala na vytvoření plánované 
nové infrastruktury v polovině roku 2007 usnadňující přístup konkurenčního plynu 
do této oblasti. Kromě těchto hlavních závazků se společnosti Gaz de France a Ruhrgas 
zavázaly přijmout řadu jiných opatření na zlepšení průhlednosti, vyřizování žádostí 
o přístup a řízení zahlcení.

298. V oblasti spojování se Komise rozhodla zablokovat předpokládané 
nabytí společné kontroly nad Gás de Portugal (GDP), přední plynárenskou 
společností v Portugalsku, provedenou Energias de Portugal (EDP), přední 
elektrárenskou společností v Portugalsku, a ENI, italskou energetickou 
společností. Tato operace by posílila dominantní postavení společnosti EDP na 
jejích příslušných trzích (velkoobchodní a maloobchodní trhy elektřiny a trhy 
plynu v Portugalsku) v důsledku horizontálních i vertikálních účinků. Zejména by 
odstranila případnou konkurenci GDP na trzích elektřiny i nejpravděpodobnější 
vstup EDP na trhy plynu. Navíc by výrobci elektřiny používající jako palivo 
plyn byli v důsledku spojení vysoce závislí na svém hlavním konkurentovi, tj. 
EDP, pokud jde o dodávky plynu. A konečně, operace by zabrala významnou 
část poptávky po plynu, kontrolovanou v současnosti EDP. Spojení by tedy 
omezilo přeshraniční hospodářskou soutěž a zabránilo účinnosti liberalizace 
trhů elektřiny a plynu v Portugalsku. To by vedlo k vyšším cenám plynu 
a elektřiny pro domácí odběratele i průmysl. Jelikož opravné prostředky 
navržené EDP a ENI, které řešily zjištěné problémy s hospodářskou soutěží, byly 
nedostatečné, neměla Komise jinou možnost než navrhované spojení zakázat. 

299. V neposlední řadě vydala Komise dopis s formálním oznámením Řecku ve 
věci týkající se řeckých trhů těžby lignitu a výroby a dodávky elektřiny. Řecko uděluje 
přednímu výrobci elektřiny výlučná důlní práva těžit lignit bez kompenzace. Tento 
výsadní přístup k lignitu, nejlevnějšímu zdroji energie pro výrobu elektřiny v Řecku, 
umožňuje vedoucí elektrárenské společnosti udržet si dominantní postavení na trzích 
výroby a dodávkách elektřiny, jelikož brání vstupu na trh případným soutěžitelům. 
Podle názoru Komise Řecko zachováváním těchto práv porušuje čl. 86 odst. 1 a článek 
82 Smlouvy o ES.
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2. Elektronické komunikace

300. Jednou ze základních změn zavedených novým regulačním rámcem pro služby 
elektronických komunikací je, že vnitrostátní regulační orgány jsou povinny defi novat 
relevantní trhy elektronických komunikací v souladu se zásadami právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže. Musí provést analýzu relevantních trhů a určit, zda jsou 
tyto trhy skutečně konkurenční, tedy, že na trhu neexistuje žádný podnik s významnou 
tržní silou (odpovídá pojmu dominance z oblasti hospodářské soutěže). Jestliže trh 
není skutečně konkurenční, musí vnitrostátní regulační orgány uložit alespoň jednu 
konkrétní regulační povinnost z povinností stanovených ve směrnici o přístupu nebo 
o všeobecné službě. Naopak jestliže je trh skutečně konkurenční, nesmí vnitrostátní 
regulační orgán podporovat nebo zavádět žádné zvláštní regulační povinnosti.
301. Po postupu analýzy trhu musí vnitrostátní regulační orgány oznámit Komisi 
předlohy regulačních opatření týkajících se defi nice relevantních trhů, zjištění nebo 
nezjištění významné tržní síly a případné navržené regulační opravné prostředky. 
Komise může buď vydat připomínky, na něž musí vnitrostátní regulační orgány brát 
nejvyšší ohled, nebo vnitrostátní regulační orgán požádat, aby předlohy opatření stáhl, 
jestliže jsou defi nice trhu nebo určení významné tržní síly neslučitelné s právními 
předpisy Společenství. V roce 2004 obdržela oddělení Komise 89 těchto oznámení 
a uzavřela 90 případů. Ve třech případech Komise vnitrostátní regulační orgán 
požádala, aby dotčenou předlohu opatření stáhl.
302. Ve spojených věcech FI/2003/0024 a FI/2003/0027 (168) týkajících se veřejně 
dostupných telefonních služeb poskytovaných na pevných linkách rezidenčním a nere-
zidenčním odběratelům ve Finsku Komise zjistila, že fi nský vnitrostátní regulační orgán, 
Ficora, neposkytl dostatečné důkazy a nebere v úvahu stávající regulaci na trhu, když 
dospěl k závěru, že na těchto trzích nejsou žádné subjekty s významnou tržní silou. Komise 
napadla zjištění orgánu Ficora, podle kterého, navzdory vysokým podílům na trhu (přes 
50 %) společnosti TeliaSonera, tato společnost nemá významnou tržní sílu v důsledku 
nízkých překážek vstupu, vysokého počtu podniků poskytujících mezinárodní telefonní 
služby a skutečnosti, že účastníci mohou snadno získat mezinárodní telefonní služby od 
jiných subjektů než od toho, který poskytuje účastnické připojení. Podle názoru Komise 
orgán Ficora neposkytl údaje o trhu související s několika faktory, které jsou významné 
pro posouzení tržní síly, jako je struktura nákladů a distribuční a prodejní síť podniků 
na trhu. Posouzení stupně tržní síly podniků na trzích provedené orgánem Ficora navíc 
nevzalo řádně v úvahu existenci regulačních opravných prostředků a jejich dopad na 
vnímanou úroveň hospodářské soutěže na trh, což značně podkopalo jeho závěry. 
Zejména tvrzení orgánu Ficora, že překážky vstupu na tyto trhy byly nízké a že zde bylo 
několik podniků poskytujících mezinárodní telefonní služby, a z toho vyplývající závěr 
o nedostatku významné tržní síly spočívala na stávající regulaci, jako je volba operá-
tora, předvolba operátora a povinnost propojovat. Komise upozornila, že hlavní zása-
dou analýzy trhu je posoudit, zda skutečná hospodářská soutěž existuje nebo neexistuje 

(168) Rozhodnutí ze dne 20. února 2004, C(2004) 527 v konečném znění, k dispozici na adrese: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home


Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

106

zcela či převážně v důsledku regulace a zda bude postavení hospodářské soutěže na defi -
novaném trhu pravděpodobně jiné, kdyby tato regulace neexistovala.
303. Ve věci FI/2004/0082 (169), týkající se trhu pro přístup k veřejným mobilním 
telefonním sítím ve Finsku a pro původ volání v nich, dospěla Komise k závěru, že 
předloha opatření oznámená orgánem Ficora postrádá důkazy, které podporují závěr, že 
společnost TeliaSonera má významnou tržní sílu na fi nském trhu pro přístup k veřejným 
mobilním telefonním sítím a pro původ volání v nich. Ačkoliv společnost TeliaSonera 
měla podíl na trhu přesahující 60 %, existovali na straně nabídky jiní dva provozovatelé 
mobilní sítě a kromě provozovatelů sítě více než deset poskytovatelů služeb na straně 
poptávky trhu. Poskytovatelé služeb mohli uzavírat velkoobchodní dohody, včetně 
dohod o provozovateli mobilní virtuální sítě, na komerční bázi – bez jakékoliv regulační 
povinnosti pro provozovatele mobilní sítě poskytovat přístup – se všemi provozovateli 
mobilních sítí na relevantním trhu. Komise zjistila, že kromě zřejmé dynamiky vyplývající 
z (navazujícího) maloobchodního trhu provozovatelé mobilních sítí soutěží a mohou 
uzavírat dohody s různými poskytovateli služeb díky jejich schopnosti poskytovat 
pružné nabídky nebo typy služeb, které jiní provozovatelé mobilních sítí neposkytují. 
Dále orgán Ficora neposkytl přesvědčivý důkaz, že náklady na přepojování významně 
omezí schopnost poskytovatele služeb změnit svého velkoobchodního poskytovatele.

304. A konečně, ve věci AT/2004/0090 (170) týkající se rakouského trhu pro tranzitní 
služby v pevné veřejné síti, Komise nesouhlasila se závěrem rakouského vnitrostátního regu-
lačního orgánu, že subjekty poskytující tranzitní služby samy sobě jsou součástí tranzitního 
trhu, a že tedy podíl na trhu společnosti Telekom Austria je nižší než 50 % a v důsledku 
toho nemá významnou tržní sílu. Rakouský vnitrostátní regulační orgán zejména dostatečně 
neodůvodnil své zjištění, že provozovatelé sítí kupující tranzitní služby mohou rychle přejít 
k vlastnímu poskytování v reakci na změnu cen, ve světle vysokých investic, podstatného plá-
nování a času souvisejícího se zavedením nové sítě. Dále Komise zjistila, že byly poskytnuty 
nedostatečné důkazy, pokud jde o schopnost a ochotu těchto subjektů skutečně začít syste-
maticky zásobovat komerční tranzitní trh, a že vlastní poskytování tedy spadá mimo rozsah 
relevantního trhu, a společnost Telekom Austria tak má podíl na trhu přibližně 90 %.

3. Doprava

3.1 Letecká doprava

Jednání mezi EU a USA o otevřeném leteckém prostoru

305. Po soudních sporech Otevřené nebe zahájily EU a USA jednání s cílem vytvořit 
otevřený letecký prostor mezi těmito dvěma velkými obchodními partnery. V červnu 

(169) Rozhodnutí ze dne 5. října 2004, C(2004) 3682 v konečném znění, k dispozici na adrese: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

(170) Rozhodnutí ze dne 20. října 2004, C(2004) 4070 v konečném znění, k dispozici na adrese: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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byla ministrům dopravy EU předložena komplexní předloha dohody, která by vyřešila 
několik právních otázek a vydláždila cestu k úplné liberalizaci leteckých služeb mezi 
EU a USA. Rada se však domnívala, že je zapotřebí další pokrok, zejména pokud jde 
o přístup na trh pro evropské dopravce ve Spojených státech. Cílem části předlohy dohody 
o hospodářské soutěži je dosáhnout větší regulační konvergence pravidel a praktik EU 
a USA a lepší spolupráce mezi Komisí a americkým ministerstvem dopravy a zároveň 
z velké části dodržovat zásady stanovené v dohodě o spolupráci v oblasti hospodářské 
soutěže mezi ES a USA z roku 1991 mezi Komisí a ministerstvem spravedlnosti. 
Členové vrcholné schůzky mezi EU a USA v červnu v Irsku požádali vyjednavače, 
aby pokračovali ve svém úsilí v souvislosti s touto důležitou dohodou, která rozšíří 
příležitosti nejen pro aerolinie, ale také pro letiště, cestovní ruch, obchodní spojení 
a nákladní dopravu. V průběhu druhé poloviny roku došlo k technickým stykům mezi 
Komisí a jejími protějšky z USA.

3.2 Železnice

306. Dne 3. března předložila Komise návrh třetího železničního balíčku, včetně 
opatření na otevření trhu pro přeshraniční osobní dopravu s účinkem od roku 2010. 
To by zahrnovalo právo pro provozovatele vlaku přepravit cestující v jakékoliv stanici 
podél trasy, včetně mezi stanicemi umístěnými v tomtéž členském státě (kabotáž). 
I když by členský stát směl omezit toto právo přístupu na místa původu a určení, na 
která se již vztahuje smlouva o veřejné službě, bylo by toto omezení přísně v poměru 
k potřebě udržet hospodářskou rovnováhu nasmlouvané služby. S účinkem od roku 
2010 by také byl zrušen pojem „mezinárodní seskupení“. Balíčkem se zabýval Parlament 
dne 23. listopadu. Na konci roku jej čekalo první čtení na plenárním zasedání.

307. Dne 29. dubna byl po smírčím jednání konečně přijat druhý železniční balíček. 
Hlavním problémem bylo otevření trhu pro železniční nákladní dopravní služby. Bylo 
dohodnuto, že všechny železniční nákladní trhy EU, včetně kabotáže, budou zcela 
otevřeny nejpozději do 1. ledna 2007.

4. Finanční služby

308. Vytvoření integrovaného a účinného evropského trhu pro fi nanční služby 
je významný a ambiciózní cíl sledovaný v lisabonském procesu a prostřednictvím 
Akčního plánu pro fi nanční služby. Doplňkovým nástrojem pro dosažení tohoto cíle je 
politika hospodářské soutěže a vnitřního trhu. Generální ředitelství pro hospodářskou 
soutěž zejména aktivně podporuje liberalizaci a správné fungování trhů cenných 
papírů, včetně obchodování, zúčtování a vypořádání. 

309. Aniž by došlo ke zlepšení, bude rozpětí mezi výnosy investorů a náklady na 
fi nance pro emitenty vyšší, než je třeba. Proto má vynucování a obhajoba hospodářské 
soutěže blahodárné účinky, jako je lepší rozdělení fi nančních zdrojů ve prospěch 
investorů i veřejnosti obecně, jelikož například návratnost investic ovlivňuje výši 
důchodů.
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310. Náklady na zpracování obchodů s cennými papíry v EU jsou podstatně 
vyšší než v USA. V USA byly náklady na vypořádání akciové transakce vypočítány 
na 0,10 EUR, zatímco náklady na vypořádání standardního přeshraničního obchodu 
v Evropě mohou být 35 EUR nebo víc. Od roku 2001 označily skupiny na vysoké 
úrovni a expertní skupiny, jako Lamfalussyho skupina moudrých a Giovanniniho 
skupina, přeshraniční zúčtování a vypořádání a zejména otázky spojené s přístupem 
a stanovením cen za hlavní zdroj neúčinnosti pro řádné fungování evropských trhů 
cenných papírů. První rozhodnutí v této oblasti bylo přijato dne 2. června ve věci 
Clearstream (uvedeno výše v oddíle I.B.1).

311. Komise zveřejnila studii s názvem Přehled současných mechanismů obchodo-
vání s cennými papíry, jejich zúčtování a vypořádání v EU s 25 členy. Studie popisuje 
infrastruktury a mechanismy v každé zemi i na panevropské úrovni, jestliže existuje. 
Tato studie potvrdila, že v EU jsou rozšířena výlučná ujednání – kdy obchody v dané 
devize musí zúčtovat a vypořádat předem určené společnosti. Zjištění studie byla roz-
šířena za účelem veřejných připomínek a byla projednána s vnitrostátními orgány.

312. Pokračuje spolupráce s generálním ředitelstvím pro vnitřní trh na platebních 
systémech i na trzích cenných papírů.

B – JINÁ ODVĚTVÍ

1. Svobodná povolání

Úvod

313. Svobodná povolání jsou povolání vyžadující zvláštní odborné vzdělání ve 
svobodných uměních nebo humanitních vědách. Toto odvětví obvykle charakterizuje 
vysoká úroveň regulace v podobě státní regulace nebo samoregulace profesními orgány. 
Práce Komise se dosud soustředila na omezený počet povolání, a to na právníky, 
notáře, účetní, architekty, inženýry a lékárníky. 

314. Odborné služby, což v tomto kontextu znamená služby poskytované 
svobodnými povoláními, hrají významnou úlohu ve zlepšování konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství. Jsou vstupem pro hospodářství a podnikání a jejich kvalita 
a konkurenceschopnost mají významné dodatečné účinky. Italský antimonopolní 
úřad odhadl, že v Itálii vzniká v průměru 6 % nákladů vývozních fi rem v důsledku 
odborných služeb. Proto by větší rozmanitost cen a kvality i větší inovace v odborných 
službách mohly zlepšit konkurenceschopnost evropských podniků a podpořit růst 
HDP v EU. Z těchto důvodů by modernizace odborných služeb měla být chápána jako 
součást lisabonské agendy. 

315. Odborné služby jsou také důležité kvůli svému přímému dopadu na 
spotřebitele. V dohledné budoucnosti bude k hospodářské soutěži pro odborné 
služby nadále docházet hlavně na místní úrovni. Větší výběr dostupných služeb a cen 
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uživatelům umožňuje vybrat si kombinaci ceny a kvality, která nejlépe vyhovuje jejich 
potřebám.

Zpráva Komise o hospodářské soutěži v odborných službách

316. Dne 9. února přijala Komise zprávu o hospodářské soutěži v odborných 
službách (171). Hlavním účelem této zprávy je uvést smýšlení Komise o rozsahu 
působnosti pro reformu nebo modernizaci konkrétních profesních pravidel. 

317. V této zprávě je označeno pět hlavních kategorií potenciálně restriktivní 
regulace v profesích EU: i) stanovení cen, ii) doporučené ceny, iii) regulace reklamy, 
iv) požadavky na vstup a vyhrazená práva a v) nařízení upravující strukturu podnikání 
a víceoborové praxe.

318. Na jednu stranu vyvozuje zpráva závěr, že podstatný soubor empirických 
výzkumů ukazuje záporné účinky, které mohou mít nadměrná nebo zastaralá 
restriktivní nařízení pro spotřebitele. Tato nařízení mohou skutečně odstranit nebo 
omezit hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb, a omezit tak pobídky pro 
odborníky pracovat hospodárně, za nižší ceny, aby zvýšili kvalitu nebo nabídli inovační 
služby. 

319. Na druhou stranu zpráva uznává, že v podstatě existují tři důvody, proč může 
být určitá regulace odborných služeb zapotřebí: zaprvé, asymetrie informací mezi 
odběrateli a poskytovateli služeb: charakteristickým znakem odborných služeb je, že 
praktici musí mít vysokou úroveň odborných znalostí, kterou spotřebitelé nemusí mít; 
zadruhé, vnějškovost, jelikož tyto služby mohou mít dopad na třetí strany; a zatřetí, 
u některých odborných služeb se má za to, že produkují „veřejné statky“, které jsou 
cenné pro společnost obecně. Proto zastánci restriktivních nařízení argumentují, 
že tato nařízení mají zachovat kvalitu odborných služeb a chránit spotřebitele před 
neodborným přístupem. 

320. I když Komise uznává, že určitá regulace v tomto odvětví je odůvodněná, 
domnívá se, že v některých případech mohou a měly by být používány více prosoutěžní 
mechanismy místo některých tradičních restriktivních předpisů. 

321. Co se týče používání pravidel hospodářské soutěže EU, rozlišuje zpráva mezi 
případnou odpovědností profesních orgánů a členských států. 

322. Když hospodářské chování svých členů reguluje profesní orgán, jsou předpisy, 
které přijímá, rozhodnutími sdružení podniků ve smyslu článku 81 Smlouvy o ES. 
Předpisy, které jsou však objektivně nutné k zaručení řádného provozování povolání, 
tak jak je uspořádáno v dotčeném členském státě, spadají mimo rozsah působnosti 
zákazu obsaženého v uvedeném článku (172).

(171) Sdělení Komise KOM(2004) 83 v konečném znění ze dne 9. února 2004, Zpráva o hospodářské 
soutěži v odborných službách.

(172) Rozsudek Soudního dvora ve věci C-309/99, Wouters, Sb. rozh. 2002, s. I-1577.
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323. Státní regulace, která ukládá nebo upřednostňuje protisoutěžní chování 
nebo posiluje jeho účinky, porušuje čl. 3 odst. 1 písm. g), čl. 10 odst. 2 a článek 81 
Smlouvy o ES. Jestliže stát deleguje svou koncepční pravomoc na profesní sdružení 
bez dostatečných pojistek – tj. aniž by zřetelně označil cíle veřejného zájmu, které mají 
být respektovány, aniž by si ponechal pravomoc přijímat rozhodnutí nejvyšší instance 
a aniž by sledoval provádění – může být tento členský stát také pohnán k odpovědnosti 
za jakékoliv vyplývající porušování.

324. Podle názoru Komise by se nakonec při veškerém zkoumání profesní regulace 
měl použít test proporcionality. Předpisy musí být objektivně nutné k dosažení 
zřetelně formulovaného a oprávněného cíle veřejného zájmu a musí být mechanismem 
nejméně omezujícím hospodářskou soutěž k dosažení uvedeného cíle. Tyto předpisy 
slouží zájmům uživatelů i odborníků. 

325. Zpráva Komise vyzývá všechny zainteresované, aby vyvinuli společné úsilí 
a reformovali nebo odstranili předpisy, které jsou neodůvodněné. Regulační orgány 
v členských státech a profesní orgány jsou vyzývány, aby přezkoumaly stávající předpisy 
a vzaly v úvahu, zda jsou tyto předpisy nutné pro veřejný zájem, zda jsou úměrné 
a zda jsou odůvodněné. Zpráva také zdůrazňuje potřebu zavést mechanismy, které jsou 
prosoutěžní a vedou k větší průhlednosti, aby posílily zmocnění spotřebitelů.

326. Z hlediska vynucování je jasné, že od května hrají vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž a vnitrostátní soudy význačnější úlohu při posuzování 
oprávněnosti předpisů a nařízení v oblasti svobodných povolání. Jelikož omezení 
hospodářské soutěže mají těžiště v jednom členském státě, bude pak správní 
vynucování pravidel hospodářské soutěže EU ve svobodných povoláních hlavně 
úkolem příslušného vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž. Komise však 
bude také tam, kde je to vhodné, nadále posuzovat jednotlivé případy. Koherentní 
používání článků 81 a 82 bude zajištěno koordinací orgánů pro hospodářskou soutěž 
v Evropské síti pro hospodářskou soutěž. 

Cesta vpřed: obhajoba hospodářské soutěže

327. Po náznacích ve zprávě pozvala Komise evropské profesní orgány právníků, 
notářů, účetních, daňových poradců, architektů a lékárníků k dvoustranným schůzkám, 
aby projednaly odůvodnění stávajících profesních pravidel. Tyto schůzky umožňují 
Komisi objasnit, která omezení se jeví jako nadměrná a mohla by být odstraněna nebo 
odůvodněna. Představují příležitost pro evropské profesní orgány vysvětlit své chápání 
cílů veřejného zájmu ve svém oboru a dospět s Komisí k dohodě na více prosoutěžních 
mechanismech k dosažení těchto cílů. Evropské profesní orgány by pak měly vyřídit 
obavy Komise příslušným vnitrostátním profesním organizacím. 

328. Obecněji, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se také zapojilo do 
procesu šíření a otevřelo dveře profesním organizacím, které chtějí diskutovat přímo 
s odděleními Komise. Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž jsou vyzvány, aby 
učinily totéž, zejména když schůzky požadují vnitrostátní organizace. 
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329. Zkušenosti s minulým modernizačním úsilím v oblasti odborných služeb 
v některých členských státech ukazují, že prosté odstranění protisoutěžních mechanismů 
nemusí stačit k větší hospodářské soutěži v tomto odvětví. Proto generální ředitelství 
pro hospodářskou soutěž a generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele 
spolupracují se spotřebitelskými organizacemi, aby získala jejich názory na omezení, 
která Komise zjistila, a na to, jak by mohla být povolání co nejlépe uspořádána a jak by 
mohla brát ohled na zájmy spotřebitelů. 

330. Bylo dohodnuto, že jsou zapotřebí prosoutěžní doprovodné mechanismy, 
které zvýší průhlednost a zlepší zmocnění spotřebitelů. Tyto mechanismy by mohly 
zahrnovat například aktivní sledování spotřebitelskými svazy, sběr a zveřejňování 
historických údajů založených na šetření nezávislými organizacemi nebo veřejná 
oznámení o zrušení tarifů. 

331. Zpráva Komise vyvolala debatu v různých členských státech a vedla již 
některé profesní orgány k opětovnému zvážení stávajících regulačních mechanismů 
a ke zlepšení informací pro uživatele.

332. V některých členských státech došlo také k určitému pohybu v legislativní 
oblasti. Komise se snažila rozšířit poselství zprávy o hospodářské soutěži v odborných 
službách regulačním orgánům v členských státech. Ty byly pozvány na schůzku 
podskupiny Evropské sítě pro hospodářskou soutěž pro svobodná povolání dne 
14. října. Schůzka do větší hloubky projednávala charakteristiku poptávky na trzích 
pro odborné služby a jak posuzovat veřejný zájem.

333. Tento vývoj se týká i nových členských států. Vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž z některých těchto států jsou v tomto odvětví zvlášť aktivní. 
Komise také rozšířila zjišťování skutečností týkající se předpisů a nařízení ovlivňujících 
svobodná povolání na nové členské státy (173).

334. O pokroku v odstraňování restriktivních a neodůvodněných předpisů podá 
Komise zprávu v roce 2005.

(173) http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html
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IV – KONTROLA STÁTNÍ PODPORY

A – LEGISLATIVNÍ A INTERPRETAČNÍ PŘEDPISY

1. Nařízení, pokyny a sdělení

335. Pokračovala reforma kontroly státní podpory s ohledem na významné 
zjednodušení pracovních metod a urychlení rozhodovacích postupů. 

336. Reforma sleduje zlepšení spolupráce s členskými státy podporou většího 
dialogu a výměny informací. Jejím cílem je zvýšit povědomí o otázkách státní podpory 
u vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a ve vnitrostátním soudnictví. 
Zároveň bylo zvýšeno úsilí situovat kontrolu státní podpory do širokého kontextu 
politik Společenství, zejména lisabonské agendy. 

337. Proces reformy by měl vyústit v jasné, předvídatelné a průhledné postupy 
a hospodářsky zdravá a právně přímočará kritéria pro posuzování opatření státní 
podpory. To by mělo usnadnit kontrolu státní podpory po rozšíření a umožnit Komisi 
vypořádat se s očekávaným podstatným zvýšením opatření státní podpory v rozšířené 
Unii. Legislativní opatření přijatá nebo připravená v roce 2004 pro tento účel jsou 
uvedena níže.

1.1 Procesní pravidla

338. Dne 21. dubna přijala Komise soubor pravidel provádějících a objasňujících 
nařízení (ES) č. 659/99 (174) (procesní nařízení), který stanoví postup ve věcech státní 
podpory. Na základě článku 27 procesního nařízení se nařízení (ES) č. 794/2004 (175) 
(prováděcí nařízení) týká podoby a obsahu oznámení a výročních zpráv i jiných 
podrobností, jako jsou lhůty a jejich výpočet a stanovení úrokové míry pro navrácení 
protiprávně poskytnuté podpory.

339. Hlavním cílem nového prováděcího nařízení je zmodernizovat a zjednodušit 
postupy pro podávání oznámení a zpráv členskými státy a zároveň zlepšit průhlednost 
a právní jistotu. Prostřednictvím komplexních formulářů oznámení mají členské státy 
zřetelné pokyny pro typ informací, které Komise potřebuje, aby mohla řádně posoudit 
různá opatření podpory. Pro výroční zprávy předkládané členskými státy musí být 
použit normovaný formát. Tato zlepšení by měla urychlit hodnoticí a přezkumný 
proces, neboť pomohou vyhnout se doplňujícím žádostem o informace určeným 
členským státům v průběhu řízení o státní podpoře. 

(174) Nařízení Rady (ES) č. 659/99 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s.1).

(175) Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).
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340. Nový povinný formulář oznámení zlepšuje účinnost posuzování plánovaných 
opatření státní podpory Komisí. Formulář obsahuje soubor otázek navržených podle 
stávajících rámců státní podpory a pokynů pro ni. 

341. Tyto formuláře oznámení jsou obsaženy v příloze I a II prováděcího nařízení 
a sestávají z: 

— obecné informační části, která musí být vyplněna v každém případě; 

— zjednodušeného formuláře oznámení pro oznámení změn opatření stávající 
podpory uvedených v čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (176). Informace poskytnuté 
v tomto formuláři umožňují Komisi sledovat stávající podporu podle čl. 88 odst. 
1 Smlouvy o ES. Změny čistě formální nebo správní povahy a zvýšení původního 
rozpočtu povoleného režimu podpor nepřesahující 20 % se nepovažují za změny 
stávající podpory, a proto nevyžadují oznámení;

— souhrnných informačních listů, které dávají členským státům přesné pokyny 
pro informace potřebné při oznamování plánovaných opatření podpory, na která 
by se mohly vztahovat rámce nebo pokyny. Souhrnné informační listy rámce ani 
pokyny žádným způsobem nemění, ale pouze je převádějí do konkrétních otázek, 
aby usnadnily vyřizování oznámení. 

342. Článek 3 prováděcího nařízení uvádí trasu odesílání z členských států Komisi 
a naopak. Generální tajemník slouží jako jediné místo vstupu pro počáteční styky, 
i když kontrola státní podpory je sdílenou povinností několika generálních ředitelství 
(generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, dopravu, zemědělství a rybolov), 
a zajišťuje, aby oznámení byla přidělena příslušnému generálnímu ředitelství. Po tomto 
přidělení si veškerou další korespondenci vyměňuje oznamující členský stát a generální 
ředitel příslušného generálního ředitelství.

343. Článek 3 zavádí také pravidla pro předávání oznámení, která napravují 
některé nedostatky z minulosti. Povinné elektronické předávání oznámení je stanoveno 
od 1. ledna 2006. Toto poměrně vzdálené datum bylo stanoveno, aby členské státy 
i Komise mohly vytvořit bezpečné technické podmínky pro toto předávání (177). Pro 
předávání před tímto datem čl. 3 odst. 5 stanoví, že faxy by se měly posílat na číslo 
označené přijímající stranou a že za den předání faxem se považuje den předání na 
papíře, pokud je podepsaný originál obdržen nejpozději deset dní poté. 

(176) Změny uvedené v čl. 4 odst. 2 jsou a) zvýšení rozpočtu povoleného režimu podpor přesahující 
20 %, b) prodloužení stávajícího povoleného režimu podpor až o šest let a c) zpřísnění kritérií 
pro uplatnění povoleného režimu podpor, snížení výše podpory nebo snížení způsobilých 
výdajů. Je potřeba oznámit zpřísnění kritérií (ačkoliv zlepšuje cíl snížit státní podporu opakovaný 
několika Evropskými radami), protože i když může vést k celkovému snížení státní podpory, může 
v jednotlivých případech změnit charakter dotyčného opatření podpory a omezit pobídkový 
charakter podpory. 

(177) Podmínky pro bezpečné a správné předávání jako takové, ale také pro důvěrné nakládání 
s předávanými informacemi. Koncem roku byla příprava elektronických formulářů hodně 
rozpracovaná, pilotní fáze se předpokládala na polovinu roku 2005.
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344. Článek 5 stanoví strukturu výročních zpráv o režimech stávající podpory. 
Prováděcí nařízení obsahuje zvláštní přílohy pro výroční zprávy v oblasti zemědělství 
a rybolovu. Datum pro předání výročních zpráv členskými státy bylo přiblíženo 
(nejpozději 30. června každý rok), aby bylo možné sestavit přehled výsledků státní 
podpory (viz níže v kapitole Průhlednost) a včas smysluplně zanalyzovat situaci pro 
dotčené Evropské rady. V některých oblastech, jako je fi skální podpora, závisí přesnost 
čísel na daňovém přiznání příjemce. Proto se v odůvodněných případech přijímají 
odhady za předpokladu, že přesná čísla budou sdělena nejpozději v následující zprávě. 

345. Článek 8 objasňuje pravidla pro výpočet lhůt (178). Žádosti o prodloužení 
lhůt musí být řádně odůvodněné, písemné a podané alespoň dva dny před uplynutím 
původní lhůty. Musí být poslány na adresu určenou stranou stanovující lhůtu.

346. Kapitola V prováděcího nařízení stanoví metodu určení úrokové míry 
a uplatnění úroku v případech navrácení. Pokud jde o navrácení protiprávní podpory, 
článek 11 stanoví, že bude uplatněn složený úrok, aby se zajistila úplná neutralizace (179) 
fi nančních výhod vyplývajících z protiprávně vyplacené podpory. Zvolený přístup 
je v souladu s nedávným sdělením Komise (180) na toto téma. Úroková míra bude 
vypočítána na základě mezibankovní swapové sazby, a když v členském státě žádná 
takováto sazba ani podobný referenční nástroj neexistuje, stanoví Komise použitelnou 
sazbu v úzké spolupráci s dotčeným členským státem. Tato možnost bude relevantní 
hlavně pro nové členské státy.

347. I když je stanoveno, že samotné prováděcí nařízení bude přezkoumáno do 
čtyř let, budou jeho přílohy neustále pozměňovány v souladu s paralelním legislativním 
procesem přezkoumání pokynů a rámců nebo přijímání nových nařízení použitelných 
na opatření státní podpory v konkrétních odvětvích. 

348. Je třeba upozornit, že se toto nařízení vztahuje také na zemědělství. Pro 
usnadnění používání formulářů oznámení členskými státy a jejich předávání Komisi 
jsou formuláře týkající se zemědělství zveřejněny na této adrese: http://europa.
eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm. Nařízení také zavádí nový 
zjednodušený formát pro výroční zprávy o státní podpoře v zemědělství. Tento formát 
je také k dispozici na výše uvedené adrese.

(178) Pravidla přidávající objasnění pro odvětví státní podpory odkazují na nařízení Rady (EHS, Euratom) 
č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

(179) Navrácení by mělo nastolit situaci existující před protiprávní podporou. Sdělení Komise ze dne 
8. května 2003 objasňuje, že účinkem protiprávní podpory je poskytnout příjemci fi nancování za 
podmínek podobných podmínkám bezúročného úvěru.

(180) Sdělení Komise o úrokových mírách, které mají být uplatňovány při navrácení protiprávně 
poskytnuté podpory (Úř. věst. C 110, 8.5.2003, s. 21; oprava v Úř. věst. C 150, 27.6.2003, s. 3).

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm
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1.2 Výzkum a vývoj

349. Dne 25. února přijala Komise nařízení (ES) č. 364/2004, kterým se pozměňuje 
nařízení (ES) č. 70/2001 a rozšiřuje rozsah působnosti blokové výjimky pro malé 
a střední podniky, která zahrnuje podporu na výzkum a vývoj (181). 

350. Podpora na výzkum a vývoj může přispět k hospodářskému růstu, posílení 
konkurenceschopnosti a podpoře zaměstnanosti. Tato podpora pro malé a střední 
podniky je nanejvýš důležitá, protože jednou ze strukturálních nevýhod malých 
a středních podniků je, že obtížně získávají přístup k novému technologickému vývoji 
a k převodu technologií. 

351. Komise se domnívala, že rámec Společenství pro státní podporu na výzkum 
a vývoj (182) podpoří malé a střední podniky ve větším provádění výzkumu a vývoje, 
neboť obecně na tyto činnosti vydávají pouze malé procento svého obratu. Za účelem 
použití rámce se Komise rozhodla vyjmout podporu na výzkum a vývoj pro malé 
a střední podniky z předchozího oznámení. 

352. Rámec se na tento typ státní podpory stále vztahuje, pokud jde o otázku, zda 
jsou některá opatření státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, i o strop, 
do kterého může být podpora vyňata. 

353. Za účelem šíření výsledků výzkumu mohou malé a střední podniky pobírat 
státní podporu na náklady na získání a potvrzení patentů a jiných práv průmyslového 
vlastnictví vyplývajících z činností výzkumu a vývoje. Aby byla tato podpora vyňata, není 
nutné, aby byl výzkum, který vedl k právům, skutečně podporován státní podporou: 
stačí, že by se tato činnost kvalifi kovala pro podporu na výzkum a vývoj. Podpora na 
studie technické proveditelnosti připravující průmyslový výzkum a předvýrobní fáze 
vývoje je za určitých podmínek také vyňata. 

354. Nařízení (ES) č. 364/2004 dále zavádí do nařízení o blokové výjimce pro 
malé a střední podniky stejné defi nice pro „základní“ výzkum, „aplikovaný výzkum“ 
a „předvýrobní vývoj“ jako v odpovídajícím rámci Společenství a slaďuje defi nici 
malého a středního podniku s doporučením o malých a středních podnicích (183). 
Zahrnuje také ustanovení o výši podpory podle toho, zda se region, kde je malý a střední 
podnik usazen, nebo odvětví, kde působí, kvalifi kuje pro regionální podporu. 

355. Podpora, která není v souladu s podmínkami nařízení o blokové výjimce 
– včetně upravených prahů pro poskytnutí velké jednotlivé podpory – musí být 
oznámena a bude posouzena podle rámce Společenství pro státní podporu na výzkum 
a vývoj. 

(181) Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22.
(182) Úř. věst. C 45, 17.2.1996.
(183) Doporučení Komise 2003/361/ES o defi nici mikro-, malých a středních podniků (bod 1.3.62). 
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1.3 Podpora na vzdělávání

356. Dne 25. února Komise také přijala změnu (184) nařízení (ES) č. 68/2001 (185), 
která zavádí novou defi nici malých a středních podniků obsaženou v doporučení 
2003/361 ze dne 6. května 2003 (186) o defi nici mikro-, malých a středních podniků. 
Nová defi nice se použije od 1. ledna 2005. 

1.4 Záchrana a restrukturalizace

357. Po důkladném přezkoumání pokynů pro záchranu a restrukturalizaci z roku 
1999 (187) přijala Komise dne 7. července nové pokyny Společenství pro státní podporu 
na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (188), s cílem přísněji kontrolovat 
státní podporu na záchranu a restrukturalizaci, jak k tomu vyzývaly závěry zasedání 
Evropské rady ve Stockholmu v roce 2001 a v Barceloně v roce 2002, které požadovaly 
snížení celkové výše státní podpory a přesměrování k horizontálním cílům. 

358. Odchod neúčinných fi rem je běžnou součástí fungování trhu. Nemělo by být 
normou, že společnost, která se dostane do obtíží, zachrání stát. Takováto podpora 
patří k nejvíce narušujícím formám státní podpory a v minulosti dala vzniknout vysoce 
kontroverzním případům státní podpory. Proto by obecná zásada zákazu státní podpory 
stanovená ve Smlouvě měla zůstat pravidlem a odchylky od pravidla by měly být omezeny. 

359. Nové pokyny tedy zavádějí poněkud přísnější pravidla, pokud jde o podporu na 
záchranu a restrukturalizaci, neboť tato kategorie je považována za nejkritičtější. Komise 
si je však dobře vědoma sociálních důsledků situací, kdy se společnosti, ať svou vlastní 
vinou nebo ne, dostanou do obtíží, které by mohly vést k tomuto druhu podpory. (189) 

360. Byla posílena zásada „poprvé a naposled“ a vyřešena otázka okolností, za 
kterých musí být podpora poskytnutá churavějící fi rmě vzata v úvahu, když společnost 
půjde do konkurzu a převezme ji jiná společnost. 

361. Nově vytvořená společnost není k podpoře na záchranu a restrukturalizaci 
způsobilá a za takovouto je považována tři roky po zahájení působení v příslušné 
oblasti činnosti. 

(184) Nařízení Komise (ES) č. 363/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (Úř. věst. L 63, 28.2.2004).

(185) Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20.
(186) Úř. věst. L 124, 20.5.2003.
(187) Úř. věst. C 288, 9.10.1999.
(188) Sdělení Komise – Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích (Úř. věst. C 244, 1.10.1999).
(189) Poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci fi rmám v obtížích může být odůvodněno 

například sociálními ohledy nebo ohledy na regionální politiku, potřebou vzít v úvahu blahodárnou 
úlohu malých a středních podniků v hospodářství nebo výjimečně potřebností zachování soutěžní 
struktury trhu, kdy by zánik fi rem mohl vést k monopolu nebo k těsné oligopolní situaci. Na druhou 
stranu by nebylo odůvodněné udržovat fi rmu uměle naživu v odvětví s dlouhodobou strukturální 
nadměrnou kapacitou, nebo když může přežít pouze v důsledku opakovaných státních zásahů.
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362. Na rozdíl od předchozích pokynů, které dělaly striktní a problematický (190) 
rozdíl mezi podporou na záchranu a podporou na restrukturalizaci, umožňují nové 
pokyny, aby byla podpora na naléhavá strukturální opatření zahrnuta do částky na 
udržení fi rmy funkční v průběhu období, na které je poskytnuta podpora na záchranu. 
Členské státy mají příležitost zvolit zjednodušený postup pro schválení podpory na 
záchranu. Přechod z podpory na záchranu na podporu na restrukturalizaci se tedy 
určí snáze: když již byl plán restrukturalizace vytvořen a provádí se, bude veškerá další 
podpora považována za podporu na restrukturalizaci. 

363. Byl posílen a objasněn požadavek na podstatný příspěvek na proces 
restrukturalizace od příjemce. Dvojím účelem tohoto vlastního příspěvku je 
prokázat, že trhy věří v proveditelnost návratu k životaschopnosti restrukturalizující 
se společnosti v přiměřené době, a zaručit, že se podpora omezí na minimum nutné 
k obnově životaschopnosti a zároveň se omezí narušení hospodářské soutěže. Za tímto 
účelem bude Komise také požadovat kompenzační opatření, aby se minimalizoval 
účinek na soutěžitele. 

364. Pokyny nové Komise pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 
podniků v obtížích jsou použitelné od 10. října 2004 do 9. října 2009. 

365. Nesou s sebou významné zjednodušení pro pravidla použitelná na zemědělství:

• V budoucnu budou pravidla podpory na restrukturalizaci pro společnosti 
zpracovávající a uvádějící na trh zemědělské produkty úplně stejná jako pro jiná 
odvětví. To umožní členským státům mít konzistentní režimy restrukturalizace pro 
malé a střední podniky působící ve všech odvětvích. Upustilo se od dřívější zásady, 
že i malé podniky musí za podporu na restrukturalizaci nabídnout protihodnotu. 
Zásada poprvé a naposled bude platit deset let místo pěti.

• Některá zvláštní pravidla jsou zachována pouze pro zemědělce. Především jsou 
zjednodušena, protože členským státům umožňují ve všech případech (a nejen, 
když je restrukturalizace omezena na malé zemědělské podniky) provádět snížení 
kapacity na úrovni odvětví, nikoliv na úrovni hospodářství pobírajícího podporu na 
restrukturalizaci.

• Je vysvětleno, že uzavírky kapacity musí být trvalé (a ne pouze na pět let). Otevřená 
zemědělská půda může být znovu využita po 15 letech.

• Jsou zjednodušeny minimální požadavky na uzavírky kapacity.

• Je-li uzavírka kapacity provedena na úrovni odvětví, musí k ní dojít do roka od 
poskytnutí podpory. Aby se zajistilo, že se uzavírka neobejde, musí se členský stát 
zavázat, že pět let neposkytne podporu na investice na zvýšení kapacit.

(190) Podle pokynů z roku 1999 bylo současné poskytování podpory na záchranu a na restrukturalizaci 
nemožné, ačkoliv je tato možnost v některých případech žádoucí, aby se zavedla některá 
restrukturalizační opatření na počátku procesu.
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• Je zjednodušen a přeformulován práh de minimis, pod nímž se nevyžaduje uzavírka 
kapacity. Pokud během nepřetržitého období dvanácti měsíců není podpora na 
restrukturalizaci poskytnuta v úhrnu na více než 1 % produkční kapacity daného 
odvětví, nebudou požadovány uzavírky kapacity.

366. Oznámení podpory na záchranu a restrukturalizaci zaregistrovaná před 
10. říjnem 2004 budou prozkoumána podle kritérií platných v době podání oznámení. 
Slučitelnost podpory poskytnuté bez schválení Komise však bude prozkoumána na 
základě nových pokynů, jestliže některá nebo veškerá podpora bude poskytnuta po 
jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, tj. po 1. říjnu 2004.

2. Stavba lodí

367. Po narušení hospodářské soutěže na světovém trhu podepsala Komise 
a korejská vláda dne 22. června 2000 dohodu s cílem znovu nastolit spravedlivé 
a průhledné soutěžní podmínky na uvedeném trhu. Tuto dohodu korejská vláda 
řádně neprováděla. V roce 2002 přijala Rada dočasný obranný mechanismus (191) 
jako výjimečné a dočasné opatření a Komise se rozhodla zahájit řízení na urovnání 
sporu (192) a požádat o konzultace podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). 
Konzultace nedospěly k žádnému uspokojivému řešení. Proto Společenství požádalo 
orgán WTO pro urovnání sporů o vytvoření panelu pro nekalé korejské praktiky 
v odvětví stavby lodí. Mezitím, jelikož dočasný obranný mechanismus měl skončit dne 
31. března 2004, prodloužila Rada mechanismus do 31. března 2005 (193). 

Režimy dočasného obranného mechanismu

368. V roce 2003 přijalo pět členských států (Německo, Dánsko, Nizozemsko, Francie 
a Španělsko) vnitrostátní režimy podpor vycházející z nařízení o dočasném obranném 
mechanismu z roku 2002, které podléhaly schválení Komise. Tyto režimy skončily dne 
31. března. V roce 2004 Komise schválila podle pozměněného dočasného obranného 
mechanismu prodloužení nizozemského (194), francouzského (195) a španělského (196) 
režimu do 31. března 2005 i nový režim navržený Itálií (197).

(191) Nařízení Rady (ES) č. 1177/2002 (Úř. věst. L 172, 2.7.2002).
(192) Rozhodnutí Komise 2002/818/ES ze dne 8. října 2002 na základě nařízení Rady (ES) č. 386/94 

o obchodních praktikách podporovaných Koreou, které mají nepříznivé účinky na obchod 
s obchodními plavidly (Úř. věst. L 281, 19.10.2002, s. 15).

(193) Nařízení Rady (ES) č. 502/2004 ze dne 11. března 2004 (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 6).
(194) N 242/2004, rozhodnutí o státní podpoře ze dne 14. července 2004, C(2004) 2832, ještě 

nezveřejněno.
(195) N 138/2004, rozhodnutí o státní podpoře ze dne 19. května 2004, C(2004) 1808, ještě 

nezveřejněno.
(196) N 333/2004, rozhodnutí o státní podpoře ze dne 21. ledna 2004, C(2004) 4207, ještě 

nezveřejněno.
(197) N 59/2004; rozhodnutí o státní podpoře ze dne 19. května 2004, C(2004) 1807, ještě 

nezveřejněno.
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369. Režimy poskytují přímou provozní podporu loděnicím až do výše 6 % smluvní 
hodnoty před podporou na výrobu kontejnerových lodí, ropných tankerů, tankerů na 
chemikálie a tankerů na zemní plyn. Aby se kvalifi kovaly pro tuto omezenou podporu, 
musely loděnice uzavřít konečné smlouvy na stavbu lodí do 31. března 2005.

3. Zemědělství: Vývoj politiky a legislativní iniciativy v roce 2004

Nařízení de minimis

370. Dne 6. října přijala Komise nařízení (ES) č. 1860/2004 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu (198). 
Nařízení osvobozuje vnitrostátní podporu až do výše 3 000 EUR na zemědělce 
nebo rybáře za tři roky od požadavku na předchozí oznámení. Tato iniciativa bude 
užitečným nástrojem, který pomůže zemědělcům v krizi. Aby se předešlo narušení 
hospodářské soutěže, budou muset členské státy poskytující takovouto podporu 
respektovat celkový strop na tři roky, který zhruba odpovídá 0,3 % objemu výroby 
zemědělství nebo rybolovu. Členské státy mohou poskytovat podporu splňující všechny 
podmínky nařízení bez předchozího schválení Komisí. Ale budou muset vést registry, 
aby dokázaly, že respektovaly oba stropy.

371. Jestliže tuto možnost plně využijí všechny členské státy, tvořila by průměrná 
výše podpory de minimis přibližně 317 milionů EUR ročně pro zemědělství a přibližně 
27 milionů EUR ročně pro rybolov pro celou EU. Aby nařízení nabídlo členským 
státům větší pružnost, stanoví částky, které se mají respektovat v tříletém období 
(a ne na rok). Částky, které může každý členský stát poskytovat na tříleté období, 
byly vypočítány Komisí a jsou stanoveny v příloze. Tříletá období jsou mobilní, takže 
pro každé nové poskytnutí podpory de minimis se musí určit celková výše takovéto 
podpory poskytnuté v průběhu předchozích tří let.

372. Členské státy mohou poskytnout podporu de minimis jakýmkoliv způsobem. 
Nařízení však stanoví několik omezení, aby se předešlo narušení: nesmí být poskytnuta 
podpora vývozu; podpora nesmí být spojena s cenou nebo množstvím produktů 
uvedených na trh ani nesmí záviset na použití domácích výrobků.

373. Nové nařízení se použije od 1. ledna 2005 do konce roku 2008. 

374. Avšak již před přijetím nařízení – a vzhledem k omezené výši podpory na 
příjemce, metodě poskytování a celkové úrovni poskytnuté podpory – použila Komise 
přístup de minimis na zemědělství v těchto případech:

• Podpora pro producenty mléka (Parmalat) – Francie (199). Dne 14. července Komise 
rozhodla, že podpora ve výši přibližně 200 000 EUR asi pro 120 producentů mléka, 
kteří nedostali zaplaceno za své dodávky společnosti Parmalat, je de minimis, 

(198) Úř. věst. L 352, 28.10.2004, s. 4.
(199) N 145/2004.
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a nevztahuje se na ni tedy čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Výše podpory v žádném případě 
nepřesahovala 2 000 EUR na producenta. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím 
částečného převzetí plateb úroku a splácení kapitálu za nesplacené půjčky do 10 % 
anuity a nikdy nepřesáhla 2 000 EUR na příjemce.

• Naléhavé poskytnutí pro zemědělství (Parmalat) – Itálie (200). Dne 14. července Komise 
rozhodla, že podpora přibližně 995 EUR na příjemce (celková výše 1,327 milionu 
EUR na rok a celkem 3,98 milionu EUR) je de minimis, a nevztahuje se na ni tedy 
čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím 12timěsíčního 
přerušení plateb sociálního pojištění pro zemědělce, kteří zásobovali společnost 
Parmalat, aniž by jim za dodané mléko bylo zaplaceno. Komise také dospěla 
k závěru, že vedlejší záruka za úvěry nabídnutá těmto zemědělcům prostřednictvím 
zvláštního bankovního záručního fondu neobsahuje státní podporu, protože záruka 
je nabídnuta v souladu s tržními zásadami.

• Podpora pro organizace producentů – Španělsko (201). Dne 7. května přijala Komise 
konečné rozhodnutí, kterým shledala, že státní podpora, kterou Španělsko hodlá 
poskytnout organizacím producentů olivového oleje v Extremaduře, není státní 
podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Podpora se poskytuje na fi nancování 
nákladů na žádost o podporu Společenství pro producenty olivového oleje a tvoří 
přibližně 12 EUR na žádost. Rozhodnutí zjistilo, že organizace producentů, příjemců 
podpory, provádějí svou činnost ve prospěch producentů olivového oleje. Podpora tedy 
umožňuje snížit, nebo dokonce zrušit členské příspěvky organizaci pobírající podporu. 
Z tohoto důvodu jsou skutečnými příjemci podpory producenti, kteří využívají nižší 
roční příspěvky. Jelikož celkový rozpočet režimu podpory je 120 200 EUR ročně 
a producentů, kteří režim využívají, je údajně 11 500, tvoří částka podpory na příjemce 
na rok 10,4 EUR.

• Kompenzace za sucho v roce 2003 – Francie (202). Dne 20. října Komise rozhodla 
nevznášet námitky proti státní podpoře pro zemědělce zasažené suchem v roce 2003. 
Subvenční složka v převzetí úroku z nesplacených půjček (20 milionů EUR) byla 
považována za de minimis (203).

• Podpora na krizi s BSE – Itálie (204). Dne 1. prosince Komise se zpětnou platností 
povolila Itálii poskytnout státní podporu na náklady na povinné zneškodnění 
rizikového materiálu a na skladování málo nebezpečného materiálu i podporu příjmů 
pro odvětví producentů hovězího na kompenzaci účinků krize s BSE v roce 2001. 
Podpora příjmů pro navazující odvětví, na které se toto rozhodnutí vztahuje, tvoří 
přibližně 103,25 EUR na zemědělský podnik a byla považována za de minimis (205).

(200) N 33/2004.
(201) C 50/02 (ex N 371/2001).
(202) NN 154/2003.
(203) Podrobnosti viz níže v kapitole Případy.
(204) NN 151/2002 (ex N 113/2001).
(205) Podrobnosti viz níže v kapitole Případy.
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Nařízení o blokové výjimce

375. Nové nařízení Komise (ES) č. 1/2004, které poskytuje výjimku pro některé 
typy státní podpory poskytnuté malým a středním zemědělským podnikům (206), 
vstoupilo v platnost dne 24. ledna 2004. Členské státy již nemusí oznamovat tato 
opatření podpory Komisi předem ke schválení.

376. Podle článků 3 a 19 nařízení musí členské státy pro to, aby byly jednotlivá 
podpora nebo režim podpory vyňaty, „nejpozději deset pracovních dní před vstupem 
režimu podpory v platnost nebo poskytnutím jednotlivé podpory mimo jakýkoli režim 
podpory vyňatý tímto nařízením zaslat … Komisi za účelem zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie souhrn údajů týkajících se takového režimu podpory nebo 
jednotlivé podpory ve formě stanovené v příloze I.“

377. V souladu s tímto postupem členské státy oddělením Komise již sdělily 
souhrny přibližně 70 různých opatření, které Komise zveřejnila na internetu (207). 

Použití stávajících pokynů: Podpora a propagace kvalitních výrobků

378. Komise rozhodla několik případů státní podpory týkajících se podpory 
a propagace zemědělských produktů. Tyto případy Komisi umožnily:

— objasnit a rozvinout použití pokynů pro propagaci zemědělských produktů na 
označení kvality a na stanovení kritéria pro kvalifi kaci toho, co lze považovat za 
„kvalitní výrobek“, odkazem na podmínky čl. 24b odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 
ve znění nařízení (ES) č. 1783/2003 (208);

— stanovit hranice pro poskytování státní podpory na tzv. „společnou propagaci“, např. 
hranice pro přímé spojení mezi marketingovou organizací a jednotlivými společnostmi. 
(Ve smyslu bodu 29 pokynů pro reklamu musí být reklamní činnosti, které jsou 
společně fi nancovány prostřednictvím veřejných fondů a jednou nebo více konkrétními 
fi rmami, považovány za neslučitelné s pravidly vzhledem k tomu, že cílová skupina – 
např. spotřebitel – nemusí být schopna rozlišit, zda je reklamní opatření pro jednu nebo 
více konkrétních fi rem součástí veřejně podporované kampaně, či ne) (209);

(206) Nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES 
na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění 
zemědělských produktů na trh (Úř. věst. L 1, 3.1.2004).

(207) Viz: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
(208) NN 34/A/2000, Programy kvality a označení kvality AMA Biosiegel a AMA Gütesiegel – Rakousko, 

N 195/2003-MLC, propagace kvalitního hovězího a skopového masa a NN 196/2003 MLC, 
propagace kvalitního vepřového masa – Spojené království.

(209) N 571/02-CMA zákon o propagačním fondu – Německo.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
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— potvrdit její postoj k podpoře na označení odkazující na původ výrobků (210) 
a k některým obecným požadavkům pokynů (211).

4. Rybolov

379. Dne 1. listopadu 2004 vstoupil v platnost nový soubor pravidel státní podpory 
na odvětví rybolovu. Tato pravidla slaďují politiku státní podpory s reformovanou 
společnou politikou rybolovu přijatou v prosinci 2002. Nová pravidla stanoví 
blokovou výjimku pro některé typy podpory, které se již nebudou muset oznamovat 
Komisi a nebudou muset jí být schváleny, než je členské státy budou moci provést. 
Státní podpora v odvětví rybolovu, která nespadá pod nařízení o blokové výjimce (212), 
bude stále muset být Komisi oznamována. Tato státní podpora bude podléhat novým 
pokynům pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (213), které 
také vstoupily v platnost dne 1. listopadu 2004.

380. Opatření, na která se bloková výjimka vztahuje, se týkají podpory, která 
pravděpodobně neohrozí zachování ani nenaruší hospodářskou soutěž způsobem, 
který není v souladu se společným zájmem, a která tedy nikdy nevyvolala vyšetřovací 
řízení Komise. Dotčená podpora musí být také striktně v souladu s kritérii stanovenými 
v nařízení o blokové výjimce, která jsou totožná s kritérii, jež upravují rozdělení fondů 
EU v rámci fi nančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR).

381. Bloková výjimka se použije na podporu poskytnutou malým a středním 
podnikům nepřesahující 1 milion EUR nebo na podporu určenou k fi nancování 
opatření s maximální způsobilou částkou 2 miliony EUR. 

382. Aby se zajistilo řádné rozdělení této podpory, bude sledování probíhat 
prostřednictvím zjednodušených informací ex ante pro Komisi o podpoře, která 
má být poskytnuta, zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie 
a povinností podávat zprávu ex post. 

(210) N 195/2003-MLC, propagace kvalitního hovězího a skopového masa a věc N 196/2003 MLC, 
propagace kvalitního vepřového masa – Spojené království.

(211) N 175/03, režim reklamy Komise pro maso a hospodářská zvířata týkající se generického masa 
– Spojené království a C 78/2003 (ex NN 36/98, ex N 610/97), Propagace sicilských výrobků (článek 
4 regionálního zákona 27/1997) – Itálie (Sicílie).

(212) Nařízení Komise (ES) č. 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění 
produktů rybolovu na trh (Úř. věst. L 291, 14.9.2004).

(213) Úř. věst. C 229, 14.9.2004.
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5. Uhlí a doprava

Uhlí

383. Rozšířením Unie se zvýšil počet zemí produkujících uhlí z tří (Německo, 
Spojené království a Španělsko) na sedm, když přibylo Polsko, Česká republika, 
Slovensko a Maďarsko. Navzdory nedávnému dramatickému zvýšení ceny uhlí na 
pohotovém trhu zůstávají velké části evropského uhelného průmyslu bez mocných 
státních subvencí nekonkurenceschopné. Německo, Polsko a Maďarsko oznámily 
Komisi své plány restrukturalizace na nadcházející roky. Komise zahájila formální 
řízení týkající se plánu restrukturalizace španělského uhelného průmyslu.

Doprava

384. Komise zachovala příznivý přístup k veřejnému fi nancování, které podporuje 
ekologické druhy dopravy za účelem omezení silniční dopravy. Proto je železnice 
považována za klíčovou složku společné dopravní politiky Společenství, která se 
snaží vyvinout udržitelný dopravní systém přesouváním rovnováhy mezi různými 
druhy dopravy. Jedním z hlavních cílů je oživení železnice. Železniční doprava musí 
být, ještě jednou, dostatečně konkurenceschopná, aby zůstala jedním z předních 
aktérů v dopravním systému v rozšířené Evropě. Otevření železničního trhu je pro 
oživení železnic zásadní. Do roku 2008 bude úplně otevřena celá evropská nákladní 
síť, v mezinárodním i vnitrostátním měřítku. Příchod nových železničních podniků 
musí učinit odvětví konkurenceschopnějším a přimět vnitrostátní společnosti 
restrukturalizovat. 

385. V odvětví kombinované dopravy byla použita zavedená praxe. Komise 
zejména schválila různé režimy podpory, jejichž cílem je kompenzovat dodatečné 
náklady na kombinovanou dopravu.

386. Pokud jde o silniční dopravu, byly prozkoumány plány restrukturalizace 
velkých společností.

387. V námořním odvětví byly poprvé použity nové pokyny Společenství pro státní 
podporu námořní dopravy (214). Komise zejména zajistila, že členské státy přijmou 
příslušná opatření navržená v těchto pokynech.

388. V letecké dopravě došlo v tomto roce k významnému rozhodnutí Komise ve 
věci Ryanair-Charleroi. Komise uznala, že mohou být odůvodněné omezené částky 
státní podpory, aby se zajistilo lepší využívání sekundárních letišť s cílem vytvořit 
nová dopravní spojení poskytující regionální výhody a omezující zahlcení vzduchu. 
Bude následováno pokyny pro fi nancování letišť a vytvoření nových tras; ty by měly 
objasnit potenciál regionálních letišť expandovat na trhu a zároveň dodržovat pravidla 
Společenství.

(214) Úř. věst. C 13, 17.1.2004, s. 3.
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6. Veřejné služby / služby obecného (hospodářského) zájmu

389. Význam veřejných služeb pro členské státy vyzdvihuje nedávná široká 
veřejná diskuse o všech aspektech těchto služeb, včetně způsobu, jakým by měly být 
poskytovány, i skutečnost, že je výslovně zmiňuje předloha ústavy pro EU. 

390. Co se týče politiky hospodářské soutěže, zabývala se Komise otázkou, jak 
dalece by kompenzace za služby obecného hospodářského zájmu mohla narušit 
hospodářskou soutěž z hlediska státní podpory. Po rozsudku ve věci Altmark (215) 
týkajícím se popisu kompenzace jako státní podpory vypracovala Komise soubor tří 
návrhů s cílem zavést kritéria stanovená ESD do praxe: 

Rámec Společenství pro kompenzaci za veřejné služby

391. Rámec Společenství pro státní podporu v podobě kompenzace za veřejné 
služby objasňuje kritéria, podle kterých Komise hodlá posuzovat kompenzace za 
veřejné služby členskými státy v rámci pravidel státní podpory. 

392. ESD uvedl, že tato kompenzace není státní podporou, jestliže, mezi jinými 
podmínkami, byla částka stanovena v rámci skutečného a účinného soutěžního 
nabídkového řízení nebo na základě nákladů, které by při poskytování těchto služeb vznikly 
dobře řízenému střednímu podniku. Takto by se měla zvýšit účinnost poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu, aniž by došlo k jejich provozování. Jinak kompenzace 
představuje státní podporu a musí být oznámena. Takováto oznámená podpora by 
mohla být prohlášena za slučitelnou se Smlouvou podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES za 
předpokladu, že je potřebná k provozování služby obecného hospodářského zájmu 
a neovlivňuje rozvoj obchodu v míře, která je v rozporu se zájmy Společenství. 

393. V souladu s článkem 86 Smlouvy o ES a s odpovídající judikaturou mají 
členské státy při defi nování služeb obecného hospodářského zájmu široké rozpětí 
vlastního uvážení. Pokud však jde o posouzení podle pravidel státní podpory, je 
nutné, aby dotčený členský stát podnikům poskytujícím službu obecného veřejného 
zájmu tento úkol konkrétně svěřil. Proto je zapotřebí přidělení veřejné služby, aby se 
defi novaly příslušné povinnosti podniku a státu (vnitrostátního, regionálního nebo 
místního orgánu). Toto přidělení musí uvádět:

— přesnou povahu závazků veřejné služby;

— dotčený(é) podnik(y) a území;

— jakákoliv výlučná práva přidělená podnikům;

— výpočet a přezkum kompenzace, včetně přiměřeného zisku;

— mechanismy splacení nadměrné kompenzace a jakéhokoliv zásahu státu v případě 
nedostatečné kompenzace.

(215) Věc C-280/99 z 24. července 2004. Viz bod 621 a násl. Zprávy o politice hospodářské soutěže za 
rok 2003.
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394. Předloha rámce obsahuje podrobná pravidla složek, které by mohly být 
zahrnuty do výpočtu kompenzace, a objasňuje, že jakákoliv kompenzace poskytnutá 
podniku za poskytování veřejných služeb by měla být před vyplacením oznámena 
Komisi. 

Rozhodnutí o výjimce

395. Navržené rozhodnutí podle článku 86 Smlouvy o ES by vyňalo některá 
kompenzační opatření z požadavku předchozího oznámení. To by byl případ 
kompenzace pod určitými prahy i kompenzace poskytované za zvláštní veřejné 
služby, zejména nemocnice a sociální bydlení, ale také za námořní spojení na ostrovy 
poskytované v souladu s odvětvovými pravidly s ročním provozem nepřesahujícím 
100 000 cestujících. 

396. Navrhovaná výjimka vychází z předpokladu, že riziko narušení hospodářské 
soutěže kompenzací vyplacenou za tyto služby je zanedbatelné nebo neexistuje. 

397. Podle tohoto návrhu by členské státy byly povinny – jak je obvyklé u nařízení 
o výjimkách – splnit pojistky Komise, pokud jde o všechny informace potřebné 
k posouzení slučitelnosti kompenzace s pravidly státní podpory. Tyto informace by 
však musely být poskytnuty pouze v reakci na písemnou žádost Komise.

Změna směrnice o průhlednosti

398. Třetí prvek se týká změny směrnice o průhlednosti (216). Ta se snaží objasnit, 
že i když kompenzace za poskytování veřejných služeb není státní podporou, musí 
dotčené podniky vést oddělené účty, když provádějí činnosti mimo rozsah služeb 
obecného hospodářského zájmu. Tyto oddělené účty jsou nutné, aby se určily částky 
přisuzovatelné službám obecného hospodářského zájmu a aby se vypočítala správná 
výše kompenzace.

399. Předlohy těchto tří dokumentů byly zveřejněny za účelem veřejné konzultace 
a projednány s ostatními institucemi s cílem přijmout je v blízké budoucnosti (217). 
Umožní Komisi splnit její úkol zajistit, že služby obecného hospodářského zájmu 
mohou v EU řádně fungovat a pobírat státní kompenzaci pouze v míře nezbytné 
pro jejich poskytování. Na druhou stranu správní břemeno kontroly, zda nadměrné 
kompenzace nenarušují hospodářskou soutěž na trzích, je zachováno na minimu.

7. Průhlednost

400. Informace o všech stávajících opatřeních státní podpory shromažďované 
každoročně od členských států, spolu s vhodnými hospodářskými ukazateli, které 
popisují situaci státní podpory v EU, tvoří východisko pro přehled výsledků státní 

(216) Směrnice 80/723/EHS, naposledy pozměněná směrnicí 2000/52/EHS (Úř. věst. L 193, 29.7.2000).
(217) Viz http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/ 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
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podpory zavedený v červenci 2001 (218). Každý rok jsou vytvořena dvě vydání přehledu 
výsledků. 

401. Jarní aktualizace přehledu výsledků se dosud týkala údajů za období t–2, 
tj. údajů za rok 2002 v roce 2004. V rámci nových mechanismů podávání výročních 
zpráv se Komise a členské státy zavázaly snížit toto zpoždění s výsledkem, že údaje 
za rok 2004 by měly být zveřejněny v aktualizaci na podzim 2005. Podzimní přehled 
výsledků bude tedy každý rok zahrnovat nejnovější údaje, zatímco jarní přehled 
výsledků bude poskytovat analytičtější pokrytí vybraného tématu. Předchozí přehledy 
výsledků zahrnovaly charakteristické rysy podpory podporovaných regionů, podpory 
na záchranu a restrukturalizaci, podpory na výzkum a vývoj a podpory malých 
a středních podniků.

402. Aktualizace přehledu výsledků z podzimu 2004 byla přijata dne 16. listopadu (219). 
Hlavním zaměřením této aktualizace je situace státní podpory v deseti nových členských 
státech ve čtyřech letech před přistoupením (2000–2003). Část dvě zahrnuje přezkum 
kroků podniknutých členskými státy za účelem provedení lisabonské agendy a kontrolu 
po závěrech Rady o státní podpoře. Konkrétněji řečeno sem patří snížení podpory, 
přesměrování podpory na horizontální cíle a posouzení účinnosti podpory. Závěrečná 
část, jako ve všech aktualizacích přehledu výsledků, zahrnuje shrnutí úsilí Komise 
o zjednodušení a modernizaci kontroly státní podpory.

B – PŘÍPADY

1. Liberalizované trhy

Belgie: Převod důchodových závazků prvního pilíře ze společnosti Belgacom na 
belgický stát (220)

403. V říjnu 2003 belgické orgány informovaly Komisi o dohodě mezi společností 
Belgacom, belgickým státem a soukromými akcionáři převést tzv. důchodové závazky 
„prvního pilíře“ vůči státním zaměstnancům společnosti ze společnosti Belgacom na 
belgický stát (důchody „prvního pilíře“ jsou důchody, které jsou běžně poskytovány 
v rámci obecného systému sociálního zabezpečení každého státu). 

404. V kontextu vytvoření společnosti Belgacom jako společnosti s ručením 
omezeným v roce 1999 byla společnost Belgacom povinna spravovat a fi nancovat práva 
na důchod „prvního pilíře“ bývalých státních zaměstnanců (to znamenalo, že důchody 

(218) Tabulka nahrazuje šetření státní podpory, která byla ukončena po devátém šetření v roce 2001. 
Tabulka on-line dostupná na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž 
zahrnuje kromě informací poskytnutých v papírové podobě hlavní ukazatele a statistické tabulky.

(219) http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. 
K dispozici je francouzské a německé znění shrnutí. Viz také tiskovou zprávu IP/04/1356.

(220) N 567/2003.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html
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bývalým státním zaměstnancům ve skutečnosti vyplácela společnost a společnost 
musela zajistit plné fi nancování získaných i budoucích práv na důchod). Z oznámené 
dohody vyplývalo, že od 1. ledna 2004 je společnost Belgacom zbavena břemene 
plynoucího ze zvláštního důchodového režimu použitelného na státní zaměstnance. 
Belgický stát zase získal od společnosti Belgacom jednorázovou platbu ve výši 5 miliard 
EUR i každoroční trvalé příspěvky zaručující fi nancování budoucích důchodových 
závazků. 

405. Ve svém rozhodnutí ze dne 21. ledna Komise dospěla k závěru, že převod 
je fi nančně neutrální, protože společnost Belgacom, výměnou za převod svých 
důchodových závazků na belgický stát, mu zaplatí částku odpovídající čisté současné 
hodnotě závazků převzatých belgickým státem. Proto se Komise domnívala, že tato 
transakce neposkytla společnosti Belgacom výhodu, která by byla k dispozici za 
běžných tržních podmínek, a nejednalo se tedy o státní podporu. 

Podpora poskytnutá Francií společnosti Coopérative d’exportation 
du livre français (Celf) (221) 

406. Dne 20. dubna Komise schválila podporu poskytnutou Francií v letech 1980 
až 2001 společnosti Coopérative d’exportation du livre français (Celf). Komise se 
domnívala, že podpora společnosti Celf na zpracování drobných objednávek knih ve 
francouzském jazyce, ačkoliv byla poskytnuta protiprávně, je slučitelná se společným 
trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy, jelikož je přiměřená sledovanému 
kulturnímu cíli. Komise zjistila, že podpora neovlivnila obchod a hospodářskou 
soutěž ve Společenství v míře, která je v rozporu se společným zájmem. Účelem 
podpory je zachovat nevýdělečnou činnost společnosti Celf. Společnost Celf musela 
přijmout jakýkoliv typ objednávky od knihkupců (ne konečných spotřebitelů) 
usazených v zahraničí v oblastech, kde se nehovoří francouzsky, bez ohledu na částku 
objednávky, ziskovost a místo určení. V rámci podpory pobírala provozní grant, který 
měl vykompenzovat mimořádné náklady na vyřizování objednávek pod 500 FRF 
(tj. přibližně 76 EUR). Toto rozhodnutí vzalo řádně v úvahu rozhodnutí Soudu prvního 
stupně ze dne 28. února 2002, které částečně zrušilo starší rozhodnutí Komise ze dne 
10. června 1998 z důvodu, že Komise měla odlišit trh zastoupení pro vývoz od trhu pro 
vývoz francouzsky psaných knih obecně. 

Úprava licenčního poplatku za UMTS, Francie (222)

407. V říjnu 2002 obdržela Komise podnět proti rozhodnutí francouzské vlády 
snížit licenční poplatky za UMTS původně splatné společnostmi Orange a SFR. 

408. Komise se domnívala, že za současného stavu právních předpisů Společenství 
je na členských státech stanovit podmínky pro udělování licencí UMTS za předpokladu, 

(221) C 39/1996 (ex NN 127/92); kladné rozhodnutí: 20.4.2004.
(222) NN 42/2004; rozhodnutí: 20.7.2004.
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že splní podmínky stanovené ve směrnici 97/13/ES, zejména že použité postupy 
a kritéria jsou objektivní, průhledné a nediskriminační. 

409. Ve sporném případě si Komise povšimla, že francouzská vláda použila na 
všechny subjekty stejné podmínky pro poskytování licencí UMTS (trvání, poplatky, 
technické podmínky) a že tyto podmínky jsou objektivní a nediskriminační. Jelikož 
vláda žádný subjekt nediskriminovala, nebyly společnostem Orange a SFR poskytnuty 
žádné výhody. Komise tedy dne 20. července 2004 rozhodla, že se nejedná o státní 
podporu, a podnět zamítla.

Uvízlé náklady

410. V rámci postupného dokončování vnitřního trhu elektřiny schválila Komise 
dva nové případy státní podpory na kompenzaci uvízlých nákladů, v Itálii (223) 
a v Portugalsku (224). Uvízlé náklady jsou náklady, které vznikly úřadujícím 
společnostem na trhu elektřiny, když toto odvětví nebylo liberalizováno, a které je 
v důsledku liberalizace obtížné, ne-li nemožné splatit.

411. Komise má nyní dobře zavedenou praxi v oblasti kompenzací za uvízlé 
náklady. V červenci 2001 přijala sdělení, jež vysvětluje metodiku, kterou by použila 
k posouzení této podpory (225). Použila tuto metodiku na kompenzaci za uvízlé náklady 
v Rakousku, Belgii, Řecku, Nizozemsku a Španělsku.

412. V Itálii se rozhodnutí týká zejména dvou aspektů: nákladů na elektrárny 
postavené před rokem 1997 a nákladů spojených se smlouvou „ber, nebo plať“ 
na nigerijský plyn, podepsanou společností ENEL v roce 1992 na část použitou 
k výrobě elektřiny. Část související s elektrárnami se bude týkat pouze období v letech 
2000–2003, po němž generátoři již nebudou oprávněni pobírat kompenzace za své 
uvízlé náklady. Celková poskytnutá kompenzace bude nanejvýš 850 milionů EUR. Bude 
poskytnuta společnosti ENEL a společnostem, které zdědily uvízlá aktiva společnosti 
ENEL.

413. Část týkající se nákladů spojených se smlouvou „ber, nebo plať“ má 
kompenzovat náklady vzniklé společnosti ENEL, protože nemohla zpracovávat plyn 
v Itálii, jak původně plánovala. Pokryje náklady na přeložení zpracování plynu mimo 
Itálii do roku 2009. Kompenzace bude činit nanejvýš 1 465 milionů EUR. Kompenzace 
však bude poskytnuta výhradně za plyn používaný pro účely výroby elektřiny.

414. Portugalský případ se od toho italského i od předchozích případů mírně 
lišil. Portugalský nedobrovolný trh byl původně strukturován na základě řady 
dlouhodobých smluv mezi provozovatelem sítě vlastněné státem a třemi skupinami 
vyrábějícími elektřinu místo obecného zákona, který by stanovil cenová pravidla pro 

(223) N 490/2000.
(224) N 161/2004.
(225) SG (2001) D/290869, 6.8.2001.
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odvětví elektřiny jako v členských státech, jejichž případy již Komise analyzovala. 
Portugalsko tyto dlouhodobé smlouvy zrušilo a nahradilo je státní kompenzací.

415. Jelikož v souladu s metodikou Komise musí být kompenzace uvízlých 
nákladů zachována na „nezbytném minimu“, musela Komise zkontrolovat, aby ani 
v této konkrétní situaci kompenzace neobsahovala více než splacení prvotních investic, 
včetně, bude-li to nutné, přiměřeného ziskového rozpětí. V úvahu byla vzata také 
schopnost skupin kompenzovat ztráty z některých závodů zisky z jiných. Komise 
zajistila, že byl zaveden řádný mechanismus pro pravidelnou úpravu kompenzace, aby 
se předešlo nadměrné kompenzaci, i kdyby se hospodářská soutěž nevyvíjela tak, jak se 
očekávalo.

2. Podpora na záchranu a restrukturalizaci

Alstom (226) 

416. Dne 7. července přijala Komise podmíněné rozhodnutí, kterým schválila 
balíček podpory na restrukturalizaci ve výši 3 miliardy EUR pro společnost Alstom 
v podobě záruk, investice do navýšení kapitálu a z menší části úvěrů. Podmínky 
stanovené rozhodnutím vycházejí z pokynů pro záchranu a restrukturalizaci podniků 
v obtížích. Tyto pokyny stanovily tři hlavní podmínky, aby mohla být podpora na 
restrukturalizaci schválena. 

417. Zaprvé, podpora a společný plán restrukturalizace musí vést k obnovení 
dlouhodobé životaschopnosti bez dalších státních zásahů. Komise zjistila, že poslední 
verze fi nančních a provozních plánů restrukturalizace předložená Francií by měla 
společnosti umožnit přežít a být opět konkurenceschopná. Rozhodnutí požaduje, 
aby byl zcela dodržen provozní plán, který zahrnuje uzavírky závodů, propouštění 
a reorganizaci. Dále bylo požadováno doplňkové úsilí v námořním odvětví a uzavření 
průmyslových partnerství týkajících se významné části činností společnosti, aby se 
posílila dlouhodobá životaschopnost a vyhlídky společnosti. 

418. Zadruhé, státní podpora musí být omezena na nejnutnější minimum. 
Komise zjistila, že tato podmínka je splněna, neboť plán restrukturalizace schválený 
rozhodnutím Komise je založen na velmi podstatném fi nančním příspěvku od 
fi nančních institucí, soukromých investorů a společnosti samotné. Podpora je navíc 
omezena v čase, protože, na prvním místě, nové státní záruky mohou být vydány ve 
dvouletém období následujícím po přijetí rozhodnutí; a na druhém místě, stát musí 
do čtyř let prodat celou svou držbu akcií ve společnosti Alstom vyplývající z výše 
uvedeného navýšení kapitálu.

419. Zatřetí, narušení hospodářské soutěže musí být omezeno na nejnutnější 
minimum. Pro splnění tohoto kritéria požaduje rozhodnutí tato opatření na obnovení 

(226) C 58/2003, rozhodnutí ze dne 7. července 2004, C(2004) 2352.
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soutěžní situace a na odškodnění soutěžitelů: i) určitý prodej kromě podstatných 
prodejů, které již společnost Alstom provedla v roce 2003, ii) vytvoření společného 
podniku a průmyslových partnerství týkajících se některých stávajících činností, 
iii) kontrola cenové politiky a akvizic společností v průběhu čtyř let, iv) prodej státní 
držby akcií ve společnosti a v) přijetí opatření na podporu otevření francouzského trhu 
vozového parku. 

420. Komise bude dodržování tohoto rozhodnutí sledovat v příštích čtyřech letech.

MobilCom (227)

421. Dne 14. července schválila Komise podporu na restrukturalizaci společnosti 
MobilCom. Schválení podpory bylo spojeno s podmínkou, že společnost MobilCom 
a její přidružení členové musí na sedm měsíců zastavit svůj přímý on-line prodej smluv 
společnosti MobilCom na mobilní telefonii, aby se vykompenzovalo narušení trhu 
způsobené podporou.

422. MobilCom je německý poskytovatel mobilních telefonních služeb.V roce 2002 
se dostal do obtíží. Německo poskytlo v září 2002 první záruku při schodku za úvěr 
50 milionů EUR, aby společnosti zajistilo bezprostřední likviditu. Tato podpora byla 
schválena jako podpora na záchranu v lednu 2003 (228) a nebyla součástí konečného 
podmíněného rozhodnutí v červenci 2004 (229). 

423. Za účelem zajištění dalšího fi nancování, které bylo zapotřebí na nutná 
restrukturalizační opatření v tomto segmentu, poskytlo Německo a spolková země 
Šlesvicko-Holštýnsko v listopadu 2002 další 80% záruku při schodku za úvěr ve 
výši 112 milionů EUR. Komise se domnívala, že toto opatření je podporou na 
restrukturalizaci. 

424. Hlavním problémem v oblasti hospodářské soutěže vnímaným Komisí bylo, že 
díky záruce může společnost MobilCom rychle restrukturalizovat své činnosti. V tomto 
kontextu byla podpora využita nejen k fyzické restrukturalizaci společnosti, ale také 
k přeorientování její marketingové strategie a k zaměření na ziskovější odběratelské 
segmenty v jejím hlavním podnikání. Podpora měla tedy zvlášť škodlivý účinek na 
soutěžitele, jelikož také museli zacílit své podnikatelské strategie na ziskovější skupiny 
odběratelů. 

425. Řešení přijaté nakonec bylo podporu schválit, ale v závislosti na podmínkách. 
Komise považovala v tomto konkrétním případě kompenzační opatření, jehož cílem 
je kompenzace v oblasti, kde podpora vyvolala nepatřičné účinky, zejména v oblasti 
prodejnosti služeb, za to nejvhodnější opatření, které vyváží narušení hospodářské 
soutěže. Proto byla společnost MobilCom povinna přerušit na stanovené období 
internetovou nabídku některých služeb.

(227) C 5/2003.
(228) Úř. věst. C 80, 3.4.2003, s. 5; viz také Úř. věst. C 210, 5.9.2003, s. 4.
(229) Dosud nezveřejněno.
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Bankgesellschaft Berlin AG 

426. Dne 18. února (230) schválila Komise podporu na restrukturalizaci pro 
skupinu Bankgesellschaft  Berlin AG („BGB“) v hodnotě téměř 10 miliard EUR (231). 
Tento balíček podpory by mohl být schválen pouze výměnou za významná omezení 
přítomnosti banky na trhu, aby se zmírnil narušující účinek tohoto velkého objemu 
podpory na hospodářskou soutěž. Po dlouhých a rozsáhlých jednáních německé orgány 
konečně nabídly řadu závazků prodeje, které významně upravily původně předložený 
plán restrukturalizace. Tyto závazky zahrnovaly závazky prodat Berliner Bank, jednu 
ze dvou maloobchodních značek BGB, odprodat dceřiné společnosti poskytující 
realitní služby, které byly hlavní příčinou krize, a konečně, prodat BGB do konce roku 
2007. Plán restrukturalizace také stanoví řadu jiných opatření, jako je prodej banky 
Weberbank se sídlem v Berlíně a prodej nebo uzavírka vnitrostátních a zahraničních 
poboček a dceřiných společností. V kontextu celkového prodeje BGB se navíc zamýšlí 
prodat dceřinou společnost fi nancující reality BerlinHyp, buď samostatně nebo spolu 
se zbytkem BGB.

427. Výše popsané prodeje, uzavírky a jiná opatření celkově sníží bilanční 
zůstatek zhruba ze 189 miliard EUR v roce 2001 přibližně na 124 miliard EUR v letech 
2006–2007, až bude uzavřeno období restrukturalizace a opatření prodeje. Toto snížení 
je nejen adekvátní s ohledem na velmi vysokou částku podpory, ale také v souladu 
s praxí Komise týkající se podpory na restrukturalizaci pro banky (232). Prodej 
společnosti Berliner Bank však zůstal sporným bodem mezi Komisí a německými 
orgány až do závěrečné fáze šetření. Vzhledem k vedoucímu postavení BGB v Berlíně 
musela Komise na tomto opatření trvat, aby se účinně zmírnil narušující účinek velmi 
vysoké částky podpory na hospodářskou soutěž v oblasti drobného bankovnictví 
v Berlíně. Dalším opatřením podpory, které muselo být u kompenzačních opatření 
bráno v úvahu, byla navíc dohoda o splacení podporující BGB v případě tehdy 
nerozhodnutého, ale možného inkasního příkazu v řízení ve věci Landesbank Berlin. 
Prodej společnosti Berliner Bank sníží podíl na trhu BGB v jednotlivých segmentech 
berlínského maloobchodního podnikání zhruba o jednu třetinu na jednu šestinu.

428. Komise také musela analyzovat otázku dlouhodobé životaschopnosti 
BGB ve spojení s nadcházejícím zrušením stávajících státních záruk (Anstaltslast & 

(230) C 28/2002, zahájení řízení, Úř. věst. C 141, 14.6.2002, s. 2.
(231) Ta zahrnovala zaprvé kapitál ve výši 1,8 miliardy EUR poskytnutý spolkovou zemí Berlín v roce 

2001, zadruhé poskytnutí záruk na pokrytí rizik BGB vyplývajících ze starého podnikání s realitními 
službami s ekonomickou hodnotou 6,1 miliardy EUR (teoretická maximální nominální částka 
21,6 miliardy EUR vychází z právních ustanovení a pravidel dozoru, ale podle pesimistických 
předpokladů je nerealistická) a zatřetí dohodu o splacení mezi spolkovou zemí Berlín a BGB týkající 
se případného inkasního příkazu do výše 1,8 miliardy EUR po rozhodnutí Komise o v tehdejší 
době stále otevřeném řízení vztahujícím se na převod kapitálu do společnosti Landesbank Berlin, 
součást skupiny BGB od roku 1994, které tvořilo součást skupiny C 48/2002 (dne 20. října 2004 
Komise rozhodla, že Německo musí navrátit podporu ve výši 810 milionů EUR, viz bod 454 této 
zprávy).

(232) Crédit Lyonnais, Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 72. 



IV – Kontrola státní podpory

133

Gewährträgerhaft ung). Tato otázka musela být znovu prozkoumána s pomocí externích 
poradců, když první postup prodat akcie této spolkové země v BGB v březnu 2003 
selhal. Komise nakonec dospěla k závěru, že restrukturalizační opatření již provedená 
i plánovaná do budoucna jsou přiměřená, logická a v zásadě vhodná, aby BGB umožnila 
obnovit její životaschopnost.

France Télécom

429. V prosinci 2002 oznámily francouzské orgány Komisi opatření, která měla 
vyvést společnost France Télécom (FT) z fi nanční krize. Tato opatření zahrnovala 
zejména vytvoření akcionářské zálohy veřejným orgánem ERAP ve výši 9 miliard 
EUR v podobě úvěrové facility. Tato záloha byla součástí plánu restrukturalizace 
nazvaného Ambice 2005, který představilo nové vedení podniku dne 4. prosince 2002. 
Vzhledem k pochybnostem, pokud jde o slučitelnost oznámených opatření s pravidly 
státní podpory, zahájila Komise v lednu 2003 formální šetření týkající se projektu 
úvěru akcionářů (233). Formální šetření se týkalo také režimu živnostenské daně (taxe 
professionnelle) použitelného na FT. Dne 2. srpna 2004 Komise uzavřela své šetření 
obou aspektů. 

Režim živnostenské daně („taxe professionnelle“) (234)

430. Dotyčný režim daně zahrnuje státní podporu, která je neslučitelná se Smlouvou 
o ES a musí být navrácena. 

431. V letech 1994 až 2002 se společnost FT těšila zvláštním podmínkám týkajícím 
se místních daní. Komise se domnívala, že když stát v průběhu tohoto období nevybíral 
plnou výši živnostenské daně, dal FT výhodu, která je opatřením státní podpory. 
V souladu s judikaturou Soudního dvora (235) Komise zamítla argument vznesený 
francouzskými orgány, že tuto podporu lze považovat za „vykompenzovanou“ jinými 
poplatky, kterým FT podléhá v jiných souvislostech. Podle informací poskytnutých 
francouzskými orgány tvoří odhadované úspory pro FT spojené s tímto zvláštním 
režimem živnostenské daně 800 milionů EUR až 1,1 miliardy EUR. Přesnou výši 
podpory určí Komise ve spolupráci s francouzskými orgány v průběhu postupu 
navrácení.

(233) Viz Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2003, bod 526 a násl.
(234) Rozhodnutí ze dne 2. srpna 2004, C(2004) 13.
(235) Věc C-173/73, Itálie versus Komise, Sb. rozh., 2. července 1974, s. 709.
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Akcionářská záloha (236)

432. Hlavním prvkem posuzování Komise je věcný kontext: v předchozích letech 
společnost FT nahromadila podstatný dluh (63 miliard EUR na konci roku 2001) 
a v roce 2002 trh předpokládal, že by společnost FT měla s refi nancováním tohoto 
dluhu obtíže. V červenci 2002, když bylo hodnocení FT na prahu dalšího snižování 
na zbytkové postavení, oznámila vláda veřejně svůj záměr společnost podpořit. 
Jakékoliv snížení FT na zbytkové postavení by mělo pro společnost vážné následky. 
Stát veřejně potvrdil svou podporu podniku v září, říjnu a prosinci 2002 a hodnocení 
nikdy nedosáhlo zbytkového postavení. Při této poslední příležitosti tisková zpráva 
ministerstva pro hospodářské věci oznámila, že FT vydá nové akcie, a předpokládala 
státní účast na emisi akcií nabídnutím řečené akcionářské zálohy.

433. Akcionářská záloha nabídnutá FT v prosinci 2002 obsahuje složky podpory. 
Nabídka akcionářské zálohy významně zlepšila fi nanční situaci subjektu. Tato výhoda 
byla poskytnuta s využitím státních zdrojů, jelikož vytvořila případnou doplňkovou 
odpovědnost za tyto zdroje. Stát učinil pevnou nabídku a prostým podepsáním smlouvy 
o půjčce s akcionáři si mohla společnost FT zajistit právo na platbu 9 miliard EUR.

434. Nabídku akcionářské zálohy nelze chápat izolovaně, ale musí být vnímána 
na pozadí vládních prohlášení od července do prosince 2002. Prohlášení vytvořila 
na fi nančních trzích očekávání a důvěru a pomohla udržet investiční hodnocení FT. 
Kdyby prohlášení nebyla učiněna, žádný rozumný investor by za těchto okolností 
nenabídl akcionářskou zálohu a sám by převzal velmi vysoké fi nanční riziko.

435. Komise však uznala, že nedokáže překonat obtíže při přesném určování 
hospodářských účinků dotyčné podpory, a tedy při vyčíslení částky, která má být 
navrácena. Přikázat navrácení v této situaci může být porušením práva členského 
státu na obhajobu. Komise navíc upozornila, že tentokrát podpora poprvé vyplývá 
z událostí, které předcházely oznámení samotné podpory. Jelikož Francie toto opatření 
oznámila, mohl hospodářský subjekt oprávněně očekávat, že stát dodrží svou povinnost 
podle Smlouvy. Proto přikázání navrácení může v této situaci být porušením zásady 
oprávněného očekávání. Vzhledem k tomu všemu Komise nepřikázala navrácení 
podpory.

Bull (237) 

436. Dne 16. března se Komise rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 
v souvislosti s novou podporou na restrukturalizaci ve prospěch společnosti Bull. Bull 
vyrábí počítačové servery a působí na trzích souvisejících služeb. Oznámená podpora 
tvoří 517 milionů EUR a odpovídá podpoře na záchranu poskytnuté v roce 2002 
s nahromaděným úrokem. V závislosti na skutečných ziscích by bylo francouzským 
orgánům postoupeno na základě doložky ve smlouvě o podpoře 50 až 60 milionů 

(236) Rozhodnutí ze dne 2. srpna 2004, C(2004) 13.
(237) C 10/04 (ex N 94/2004).
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EUR. Ve svém rozhodnutí ze dne 1. prosince se Komise domnívala, že za konkrétních 
okolností případu podpora neporušuje zásadu „poprvé a naposled“, a poznamenala, že 
bude zaplacena až po nahrazení dřívější podpory na záchranu. 

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH (238)

437. Dne 8. září Komise rozhodla nevznášet námitky proti Německem poskytnuté 
podpoře na záchranu německé loděnice Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH. 

438. Společnost vyhlásila platební neschopnost poté, co jí jeden odběratel odmítl 
zaplatit poslední splátku za přestavbové práce na výletní lodi. Loď se potopila dne 
14. ledna v doku společnosti po silné bouři. Aby mohla pokračovat v provozu, 
potřebovala společnost překlenovací úvěr 10 milionů EUR. Úvěr byl poskytnut v dubnu 
rovným dílem jednou veřejnou a dvěma soukromými fi nančními institucemi, přičemž 
soukromé úvěry byly částečně kryty veřejnou zárukou. 

439. Komise akceptovala podle bodu 23 pokynů pro záchranu a restrukturalizaci 
z roku 1999, aby úvěr byl poskytnut na období 6 měsíců a nahrazen v dalším období 
nepřesahujícím 12 měsíců po zaplacení poslední splátky společnosti. Komise souhlasila 
s tímto trváním vzhledem k tomu, že půjčka měla výhradně napravit nepříznivé 
důsledky vnější události, a zdálo se, že není míněna jako injekce likvidity do společnosti, 
která by byla v obtížích i bez bouře. Komise vzala zejména v úvahu závazek německé 
vlády podat zprávu o fi nanční situaci společnosti. Podpora byla splacena do 6 měsíců.

Španělské veřejné loděnice (239) 

440. Dne 12. května Komise rozhodla, že podpora poskytnutá španělským 
veřejným loděnicím není v souladu s pravidly státní podpory EU. Komise zjistila, 
že v letech 1999 a 2000 poskytla státní holdingová společnost Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) podporu v hodnotě 500 milionů EUR veřejným 
civilním loděnicím, které dnes všechny vlastní IZAR. Podpora měla podobu vložení 
kapitálu ve výši 252,4 milionu EUR v roce 2000, úvěrů tvořících 192,1 milionu EUR 
a kupní ceny 55,9 milionu EUR nad tržní hodnotou, když společnost SEPI koupila 
v roce 1999 tři loděnice. Komise dospěla k závěru, že výše uvedená opatření tvoří další 
státní podporu, kterou po schválení konečného restrukturalizačního balíčku v roce 
1997 již nelze schválit podle pravidel podpory EU na stavbu lodí. Jelikož společnost 
IZAR již splatila úvěry ve výši 192,1 milionu EUR, tvoří částka, kterou má IZAR 
navrátit, 308,3 miliony EUR, plus úroky.

441. Dne 20. října Komise přijala jiné rozhodnutí, které zjistilo, že společnost SEPI 
poskytla v roce 2000 dalších 556 milionů EUR veřejným civilním loděnicím. 

(238) NN 37/2004 (ex N 106/2004), rozhodnutí ze dne 8. září 2004.
(239) C 40/2000.
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442. Podpora měla podobu vložení kapitálu ve výši 1 477 milionu EUR do 
společnosti IZAR v roce 2000. Část vložení kapitálu nepovažovaná za státní podporu 
(921 milionu EUR) byla použita na pokrytí sociálních nákladů spojených s minulými 
a nedávnými vojenskými činnostmi společnosti IZAR a jejího předchůdce, společnosti 
Bazán. Na fi nanční prostředky na vojenské činnosti se pravidla státní podpory EU 
v zásadě nevztahují. Podpora ve výši 556 milionů EUR poskytnutá na civilní činnosti 
společnosti IZAR nebyla v souladu s pravidly státní podpory EU, a proto Komise 
dospěla k závěru, že také tuto částku musí IZAR navrátit. 

Nizozemská podpora na vyrovnání (240)

443. V roce 2003 oznámilo Nizozemsko plány na poskytnutí podpory na šest smluv 
o stavbě lodí čtyřem nizozemským loděnicím. Účelem bylo vyrovnat se s protiprávní 
a neslučitelnou podporou nabídnutou údajně jiným členským státem loděnicím 
v uvedené zemi, které soutěžily o smlouvy na stavbu lodí.

444. Dne 30. června Komise rozhodla, že Nizozemsko tuto podporu poskytnout 
nemůže. Komise zdůraznila, že Soudní dvůr zřetelně stanovil zásadu, že by členský 
stát neměl jednat sám, aby vyrovnal účinky protiprávní podpory od jiného členského 
státu. Soudní dvůr měl konkrétně za to, že není možné odůvodnit opatření podpory na 
základě toho, že jiný členský stát poskytl protiprávní podporu. 

445. Komise dále dospěla k závěru, že vyrovnání údajně protiprávní podpory 
z jiného členského státu EU je v rozporu s obecnými zásadami Smlouvy o ES. Komise 
také měla pochybnosti týkající se údajných důkazů, že je k dispozici podpora v jiném 
členském státě.

Huta Częstochowa SA (241)

446. Dne 19. května přijala Komise své první rozhodnutí mimo prozatímní postup 
zahájit hloubkové šetření možné podpory poskytnuté společnosti v novém členském 
státě. Dotčenou společností je polský výrobce oceli Huta Częstochowa SA. Polský stát 
uvažuje o fi nančních opatřeních s cílem restrukturalizovat společnost. Komise nyní 
hledá vysvětlení, zda, a pokud ano, jaký druh podpory na restrukturalizaci byl nebo 
bude společnosti poskytnut.

(240) C 66/2003.
(241) C 20/2004 (ex NN 25/2004), rozhodnutí ze dne 12. srpna 2004.
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BOX 8: PODPORA NA RESTRUKTURALIZACI A POJEM 
„NOVÁ SPOLEČNOST“

Ve dvou zamítavých rozhodnutích ze dne 20. dubna a 22. září (1) o francouzských 
společnostech opravujících lodě použila Komise bod odůvodnění 7 pokynů 
Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 
v obtížích (2), který ze způsobilosti k podpoře na záchranu a restrukturalizaci 
vylučuje nově založené společnosti.

Důvodem tohoto ustanovení je vyloučit společnosti, které, ačkoliv možná 
zažívají počáteční problémy, nejsou podniky v obtížích, jak popisují pokyny. 
Rozhodnutí objasňují, že zjištění, že jsou společnosti nově založené, musí být 
charakterizováno právními i hospodářskými problémy. 

V projednávaných případech byly obě společnosti novými právnickými 
osobami, převzaly aktiva a zaměstnance předchozích opravářů lodí a zahájily 
svůj provoz bez dluhů a závazků souvisejících s předchozími činnostmi. Proto 
měly být považovány za nové hospodářské subjekty, které měly být vytvořeny, 
pouze pokud byly životaschopné za stávajících tržních podmínek. Na základě 
této analýzy dospěla Komise k závěru, že podpora na restrukturalizaci pro tyto 
dvě společnosti je neslučitelná se společným trhem. 

Komise však schválila část na regionální investiční podporu a podporu na 
vzdělávání. U zbývající podpory nařídila Komise navrácení.

(1) C 55/2002 (ex NN 53/2002), Podpora na opravu lodí pro společnost SORENI, Le Havre, 
rozhodnutí ze dne 20. dubna 2004; C 34/2003 (ex NN 728/2002), Podpora na opravu lodí pro 
společnost CMR, Le Havre, rozhodnutí ze dne 22. září 2004.

(2) Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.

Španělské a německé režimy fi nancování lodí

447. V březnu, respektive v červenci schválila Komise španělské a německé režimy 
fi nancování lodí (242). U těchto režimů se mělo za to, že jsou v souladu s Ujednáním 
OECD o úředně podporovaných vývozních úvěrech. V souladu s tímto ujednáním 
vychází úrok účtovaný vlastníkům lodí z příslušné obchodní úrokové referenční sazby. 
Systémy neupravují úvěrové riziko kupujícího.

(242) N 811/a/2002 a N 20/2004.
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Dodatky k plánu investic řeckých loděnic

448. Dne 23. dubna Komise rozhodla zahájit formální vyšetřovací řízení podle 
čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (243) s ohledem na řadu dodatků k plánu restrukturalizace 
řeckých loděnic. V roce 1997 na základě schválení provést odpisy dluhů řeckých loděnic 
podle nařízení Rady (ES) č. 1013/97, které upravuje pomoc pro loděnice procházející 
restrukturalizací (244), schválila Komise investiční pomoc za účelem restrukturalizace 
loděnic ve smyslu plánu investic dodaného Komisi podle ustanovení 7. směrnice 
lodního stavitelství (245). Následné dodatky k tomuto plánu investic nebyly Komisi 
oznámeny. Řecké orgány tedy nedodržely podmínky 7. směrnice lodního stavitelství, 
podle kterých Komise schválila plán investic v roce 1997, jenž stanoví, že Komisi 
musí být oznámeny všechny dodatky k stávajícímu opatření podpory upravenému 
směrnicí (246). Nedodržely také podmínky pokynů pro záchranu a restrukturalizaci 
podniků v obtížích, které povolují dodatky k plánu restrukturalizace po oznámení 
a v závislosti na některých podmínkách.

449. Při zahájení formálního vyšetřovacího řízení vyjádřila Komise také vážné 
pochybnosti, že byly splněny podmínky v jejím rozhodnutí z roku 1997, podle kterých 
byla podpora schválena, a že na plán investic nebyla poskytnuta žádná nová podpora. 
Tato podpora by nebyla slučitelná se společným trhem vzhledem k zásadě „poprvé 
a naposled“ a k výslovnému požadavku nařízení Rady (ES) č. 1013/97, který zakazuje 
podporu pro všechny loděnice, jež využily ustanovení tohoto nařízení.

Podpora pro řecké loděnice (247)

450. Dne 20. října přijala Komise zamítavé rozhodnutí, kterým uzavřela formální 
vyšetřovací řízení čl. 88 odst. 2 zahájené v roce 2002 (248) s ohledem na dvě opatření na 
podporu pro řecké loděnice.

451. Rozhodnutí nařizuje řeckým orgánům zrušit ustanovení čl. 5 odst. 20 a čl. 6 
odst. 4 zákona 2941/2001, která stanoví, že by stát měl krýt budoucí náklady na důchody 
zaměstnanců řeckých loděnic a že jsou řecké loděnice osvobozeny od všech daňových 
nebo jiných celních závazků s ohledem na rezervy, které jsou ze zákona osvobozené 
od daní, zvláštní rezervy a částky na zvýšení akciového kapitálu, pokud byly použity 
na kompenzaci ztrát z předchozích let. Komise shledala tato opatření neslučitelnými 
se Smlouvou, jelikož představují provozní podporu nestanovenou nařízením Rady 
(ES) č. 1540/98 ze dne 29. června 1998, kterým se zavádí nová pravidla podpory pro 

(243) C 16/2004, Dodatky k plánu investic řeckých loděnic (Úř. věst. C 202, 10.8.2004, s. 3).
(244) Nařízení Rady (ES) č. 1013/97 ze dne 2. června 1997 o podpoře pro loděnice procházející 

restrukturalizací (Úř. věst. L 148, 6.6.1997, s. 1).
(245) Čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 90/684/EHS ze dne 21. prosince 1990 o podpoře na stavbu lodí 

(Úř. věst. L 380, 31.12.1990, s. 27).
(246) Čl. 11 odst. 1.
(247) C 40/2002.
(248) C 40/2002 (ex N 513/01) Podpora pro řecké loděnice (Úř. věst. C 186, 6.8.2002).
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stavbu lodí (249), jež bylo v platnosti v době jejich přijetí. Řeckým orgánům bylo také 
nařízeno získat zpět jakoukoliv podporu, která již mohla být podle těchto ustanovení 
poskytnuta.

Postabank / Erste Bank Hungary Rt. 

452. Maďarská republika oznámila Komisi v roce 2003 a 2004 řadu opatření ve 
prospěch společnosti Postabank és Takarékpénztár (Postabank) v rámci tzv. postupu 
dočasného mechanismu stanoveného v příloze IV.3 Aktu o přistoupení. Oznámená 
opatření byla přijata maďarskými orgány v období od roku 1995 do roku 2003, aby 
pomohla restrukturalizaci společnosti Postabank a usnadnila její privatizaci. Komise 
zahájila formální šetření dne 20. října 2004 (250). Společnost Postabank byla nakonec 
privatizována v říjnu 2003, když vláda prodala svůj 99,9% podíl společnosti Erste Bank 
z Rakouska. Dne 1. září 2004 byla společnost Postabank spojena s maďarskou dceřinou 
společností Erste Bank. 

453. Komise schválila řadu restrukturalizačních opatření poskytnutých 
v minulosti maďarskými orgány ve prospěch společnosti Postabank, ale zahájila 
formální vyšetřovací řízení týkající se tzv. „náhrady škody za neznámé pohledávky“, 
které by banka, která byla v roce 2003 prodána společnosti Erste Bank, mohla čelit od 
května, kdy se Maďarsko stalo členem Evropské unie. „Náhrada škody za neznámé 
pohledávky“ může vést k dalším pohledávkám kromě těch, které byly zřetelně 
vymezeny do data přistoupení. V této fázi se Komise domnívá, že rozsah a výši fi nanční 
podpory poskytnuté společnosti Postabank v budoucnu nelze určit. Komise posuzuje 
„náhradu škody za neznámé pohledávky“ podle pokynů EU pro podporu na záchranu 
a restrukturalizaci (251). 

Německé zemské banky

454. Dne 20. října uzavřela Komise svá dlouholetá šetření převodu veřejných aktiv 
na počátku 90. let na sedm německých zemských bank a nařídila Německu, aby si 
nechalo navrátit přibližně 3 miliardy EUR plus úrok.

455. Na počátku 90. let převedly německé státní samosprávy (spolkové země), které 
částečně nebo plně vlastní banky, státní byty a jiná aktiva, aby zvýšily vlastní zdroje 
bank. Hlavním důvodem těchto převodů bylo zavedení směrnic o vlastních zdrojích 
a solventnosti, které požadovaly, aby německé veřejné banky přijaly velké množství 
nového kapitálu, aby si zachovaly svou úroveň činností.

(249) Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 1.
(250) C(2004) 3932, běžné č. C 35/2004.
(251) http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII. Zahájení formálního 

řízení nepředjímá konečný výsledek šetření.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII
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456. Finanční převody byly impulsem k podnětu Svazu německých soukromých 
bank (BdB) týkajícího se sedmi bank (252): Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
(WestLB) (1991), tehdy největší německá veřejná banka, ale také Landesbank 
Berlin (1993), Norddeutsche Landesbank (1991), Bayerische Landesbank 
(1994 a 1995), Hamburgische Landesbank (1993), Landesbank Schleswig-Holstein 
(1991) a Landesbank Hessen-Th üringen (1998).

457. V roce 1999 přijala Komise první zamítavé rozhodnutí o převodu na WestLB. 
V roce 2003 Soud prvního stupně rozhodnutí zrušil s ohledem na to, že Komise 
dostatečně nevysvětlila své výpočty, ale potvrdil podstatu rozhodnutí.

458. Posouzení Komise ukázalo, že odměna dohodnutá spolkovými zeměmi za 
převod aktiv je velmi nízká (v průměru méně než 1 %) a neodpovídá běžnému výnosu, 
který by soukromý investor očekával u srovnatelné bezhotovostní investice (jenž byl 
odhadnut přibližně na 6–7 % po zdanění, kromě společnosti Landesbank Hessen-
Th üringen, kde je úroková sazba u jiného nástroje – tiché účasti – podstatně nižší). 

459. Komise tedy stanovila, že snížená odměna je státní podporou ve smyslu čl. 87 
odst. 1 Smlouvy o ES, a nařídila Německu přijmout opatření na navrácení rozdílu 
od zemských bank (WestLB: 979 milionů EUR, Landesbank Berlin: 810 milionů 
EUR, Norddeutsche Landesbank: 472 milionů EUR, Landesbank Schleswig-
Holstein: 432 milionů EUR, Hamburgische Landesbank: 91 milionů EUR, Bayerische 
Landesbank: 260 milionů EUR, Landesbank Hessen-Th üringen: 6 milionů EUR, ve 
všech případech plus úrok).

3. Regionální podpora

Podpora pro španělského výrobce oceli Siderúrgica Añón SA (253)

460. Dne 14. června vydala Komise konečné zamítavé rozhodnutí proti několika 
fi nančním opatřením ve prospěch španělského výrobce oceli Siderúrgica Añón SA. 
Opatření se týkala subvence ve výši přibližně 2 miliony EUR, bezúročné půjčky ve 
výši přibližně 2 miliony EUR, dotací, které činily 25 bazických bodů úrokové sazby, 
i formalizačního poplatku za úvěr v řádu 10 milionů EUR, záruky u 30 % totožného úvěru 
na prémie mimo tržní podmínky a poskytnutí kapitálu ve výši přibližně 2 milionů EUR. 

461. Komise se domnívala, že posledně uvedené poskytnutí vlastních zdrojů musí 
z hospodářského hlediska být považováno za ekvivalentní podřízené participační 
půjčce a že daná výnosnost investic neodpovídá běžným úrokovým sazbám placeným 
za takovouto půjčku. Komise dospěla k závěru, že všechna opatření jsou státní 
podporou. Ačkoliv je společnost považována za střední podnik a investiční podpora 
pro střední podniky může i v ocelářském odvětví být vyňata, neplatí to pro poskytnutí 
velké jednotlivé podpory, jako je tato. 

(252) V závorkách data převodu kapitálu.
(253) C 95/2001 (ex CP 38/2001 – ex NN 71/2001), rozhodnutí ze dne 14. července 2004.
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Podpora na dopravu pro výrobní odvětví motorových vozidel v nejvzdálenějších 
regionech a v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva (254)

462. Dne 8. září vydala Komise rozhodnutí o nesdělení stížností, kterým povolila 
poskytnutí podpory společnosti Volvo v souvislosti s přepravou kabin nákladních 
automobilů vyráběných v závodě Volvo v regionu Umeå, který se kvalifi kuje jako 
oblast s nízkou hustotou obyvatelstva na severu Švédska. 

463. Do 31. prosince 2002 rámec Společenství pro státní podporu pro výrobní 
odvětví motorových vozidel (255) výslovně zakazoval poskytování podpory na dopravu 
tomuto výrobnímu odvětví, které se kvalifi kovalo jako citlivé odvětví. Od vypršení 
rámce dne 1. ledna 2003 byla věc Volvo prvním oznámením o podpoře na dopravu pro 
výrobce motorových vozidel. Podpora byla schválena, protože neexistuje žádný platný 
předpis pro toto výrobní odvětví, který by zakazoval nebo jinak omezoval poskytování 
podpory na dopravu v regionech, jež se kvalifi kují jako nejvzdálenější regiony nebo 
regiony s nízkou hustotou obyvatelstva ve smyslu pokynů pro vnitrostátní regionální 
podporu (256).

Mnohaodvětvový rámec, prodloužení map stávající regionální podpory

464. V roce 2004 všechny přistupující státy předložily, v rámci dočasného postupu 
pro stávající podporu uvedeného v příloze IV odst. 3 pododst. 1 písm. c) Smlouvy 
o přistoupení, prodloužení svých stávajících map regionální podpory na období od 
1. května 2004 do 31. prosince 2006. Mezi jiným byly členské státy požádány, aby 
zajistily soulad se sníženými stropy regionální podpory pro podporu na velké projekty 
investic, jak stanoví mnohaodvětvový rámec z roku 2002 (257). Komise tato opatření 
prozkoumala a vydala rozhodnutí nevznášet žádné námitky pro všechny nové členské 
státy. Ve skutečnosti je prakticky celé území každého nového členského státu způsobilé 
k postavení podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jediné výjimky tvoří území Kypru a hlavní 
města Praha a Bratislava. 

465. V červnu 2004 francouzské orgány oznámily podle požadavku na samostatné 
oznámení stanoveného mnohaodvětvovým rámcem z roku 2002 pro regionální podporu 
na velké projekty investic platbu podpory ve výši 48 milionů EUR na projekt investic 
společnosti Total France (258). Cílem projektu je základní změna výrobního procesu 
v rafi nérii v Gonfreville l’Orcher a představuje celkovou investici 547 milionů EUR. 

(254) N 203/2004, Volvo Lastvagnar AB, rozhodnutí ze dne 8. září 2004. 
(255) Úř. věst. C 279, 15.9.1997, s. 1.
(256) Úř. věst. C 258, 9.9.2000, s. 5.
(257) Úř. věst. C 70, 19.3.2002, pozměněno sdělením Komise o úpravě mnohaodvětvového rámce pro 

regionální podporu na velké projekty investic (2002) s ohledem na vytvoření seznamu odvětví, 
která se potýkají se strukturálními problémy, a o návrhu příslušných opatření podle čl. 88 odst. 1 
Smlouvy o ES, která se týkají odvětví motorových vozidel a odvětví chemických vláken (Úř. věst. 
C 263, 1.11.2003, s. 3 a 4).

(258) N 283/2004.
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Zajistí dlouhodobou životaschopnost závodu, který představuje 1 000 pracovních míst 
a vytvoří 60 pracovních míst nových.

466. Gonfreville l’Orcher se nachází ve francouzském regionu způsobilém 
k regionální podpoře a oznámenou podporu poskytují místní orgány v souladu 
s režimem podpory schváleným Komisí. V regionech způsobilých k regionální podpoře 
považuje Komise za slučitelná se společným trhem opatření podpory, která podporují 
investice spojené s vytvořením nového zařízení, s rozšířením stávajícího zařízení nebo 
se zahájením činnosti zahrnující základní změnu výrobku nebo výrobního procesu.

467. Podle mnohaodvětvového rámce z roku 2002 musí členské státy oznamovat 
jednotlivou podporu přesahující určitý práh, který závisí na standardním stropu 
regionální podpory použitelném v dotčeném regionu. Za účelem posouzení 
slučitelnosti opatření podpory se společným trhem musí Komise prozkoumat, zda 
účinky narušení hospodářské soutěže podporou nejsou větší než její příznivé účinky 
na regionální rozvoj. V tomto kontextu Komise upozornila, že navrhovaná výše 
podpory 4,9 % je nižší než maximální výše podpory 8,4 %, která může být schválena 
podle pravidel mnohaodvětvového rámce pro velké projekty investic v tomto rozsahu, 
že podíl příjemce na trhu EHP pro dotčené výrobky nepřesahuje 25 % a že investice 
nezvýší výrobní kapacitu v EHP o více než 5 %. Komise tedy shledala podporu 
slučitelnou se společným trhem. Tato věc byla prvním rozhodnutím Komise podle 
mnohaodvětvového rámce z roku 2002. 

Západní Cumbria, Spojené království

468. Dne 4. srpna schválila Komise zvýšení výše stropu podpory z 10 % čistého 
grantového ekvivalentu na 20 % čistého grantového ekvivalentu na mapě regionální 
podpory Spojeného království pro dvě pásma pracovních příležitostí, pásma 22 a 23, 
která tvoří západní Cumbrii, jelikož je slučitelné se smlouvou o ES (259). Úprava nabývá 
účinku po vstoupení v platnost rozhodnutí Komise a platí do 31. prosince 2006.

469. V počátečních pásmech mapy regionální podpory 22 a 23 jsou tzv. 10 % 
pásma podle bodu 4.8 pokynů pro regionální podporu (260). Odstavec 5.6 pokynů 
pro vnitrostátní regionální podporu umožňuje Komisi schválit úpravy map stávající 
regionální podpory v průběhu období jejich platnosti, jestliže lze prokázat, že se 
významně změnily sociálně-ekonomické podmínky. Jestliže se usiluje o úpravu ve 
vztahu k výši podpor pro tzv. regiony c, musí členský stát prokázat, že se sociálně-
ekonomické ukazatele, které byly zvoleny členským státem pro výběr regionů c, 
zhoršily na vnitrostátní bázi. 

470. Dostupné údaje o HDP a nezaměstnanosti potvrdily významné zhoršení 
sociálně-ekonomické situace dvou dotčených pásem pracovních příležitostí.

(259) N 177/2004.
(260) Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 31.
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Region Molise

471. Dne 8. září schválila Komise dodatky navržené italskými orgány k mapě 
regionální podpory s ohledem na region Molise (261). Podle rozhodnutí Komise z roku 
2000 o italské mapě regionální pomoci na období 2000–2006 jsou některé oblasti regionu 
Molise způsobilé k postavení podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES s výší podpory 
20 % čistého grantového ekvivalentu, plus 10 hrubých procentních bodů pro malé 
a střední podniky. Dodatky se týkají zahrnutí některých dříve nepodporovaných oblastí 
regionu Molise do italské mapy regionální podpory. Toto zahrnutí je vykompenzováno 
vyloučením jiných v současnosti způsobilých oblastí regionu Molise se stejným počtem 
obyvatel. Druhý dodatek se týká zvýšení výše podpory s ohledem na malé a střední 
podniky pouze ve způsobilých oblastech c regionu Molise. Toto zvýšení respektuje strop 
výše podpory stanovený v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o státní podpoře malým 
a středním podnikům (262), tj. 30 % čistého v případě regionů podle čl. 87 odst. 3 písm. 
c). Tyto pozměňovací návrhy byly shledány odůvodněnými vzhledem k významnému 
zhoršení sociálně-ekonomických podmínek (zvýšení míry nezaměstnanosti, celkové 
snížení hospodářské činnosti, pokles HDP / standardu kupní síly na hlavu) v příslušných 
oblastech regionu Molise, které byly také postiženy dvěma po sobě jdoucími přírodními 
katastrofami v krátkém časovém období (zemětřesení v říjnu 2002 a záplavy v lednu 
2003). Komise tedy měla za to, že pozměňovací návrhy jsou v souladu s pokyny pro 
vnitrostátní podporu, a tedy slučitelné se Smlouvou o ES. Úprava nabývá účinku po 
vstupu v platnost rozhodnutí Komise a platí do 31. prosince 2006.

Režim podniku v Severním Irsku

472. Dne 20. října uzavřela Komise formální vyšetřovací řízení zahájené v listopadu 
2003 a schválila režim investičního podniku Severního Irska 2003 (263). Cílem režimu 
je podporovat fi nancování rizikového kapitálu pro malé a střední podniky v Severním 
Irsku. Staví na rámcovém režimu pro fi nancování rizikového kapitálu pro malé 
a střední podniky ve Spojeném království, na rizikovém kapitálovém a zápůjčkovém 
fondu pro malé a střední podniky, což je opatření, které bylo schváleno Komisí 
v roce 2003. Odchyluje se však od něj v jednom významném ohledu, protože nabízí 
malým a středním podnikům získat rizikový kapitál až do výše 1,5 milionu GBP 
(2,2 milionu EUR). Tento nový prvek – jelikož původně schválený režim rizikového 
kapitálového a zápůjčkového fondu stanoví pro oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. c), 
jako je Severní Irsko, maximální částku 750 000 EUR – Spojené království odůvodnilo 
prostřednictvím studie trhu. Tato studie ukazuje, že existuje mezera v poskytování 
rizikového kapitálu v rozmezí 250 000 GBP až 1,5 milionu GBP. V listopadu 2003 
zahájila Komise formální vyšetřovací řízení, aby umožnila zainteresovaným stranám 
vyjádřit se k návrhu Spojeného království. Všechny připomínky byly příznivé 
a potvrdily potřebu a proporcionalitu opatření. Vzhledem k příznivým prvkům režimu 

(261) N 147/2004.
(262) Nařízení (ES) č. 70/2001, Úř. věst. L 10, 13.1.2001.
(263) C 72/2003 (ex-N 134/2003).
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dospěla Komise k závěru, že investiční režim Severního Irska 2003 splňuje podmínky 
stanovené ve sdělení Komise o státní podpoře a rizikovém kapitálu (264). Shledala tedy 
opatření slučitelným se společným trhem.

Tremonti bis 

473. Dne 20. října Komise rozhodla, že režim podpory vyplývající z prodloužení 
období platnosti do roku 2002 italského zákona z roku 2001 (zákon č. 383/2001, 
„Tremonti bis“), který zvýhodňuje fi rmy provádějící v roce 2002 investice v obcích 
postižených přírodními katastrofami, je neslučitelný s pravidly státní podpory Smlouvy 
o ES (265). 

474. Podpora na nápravu škod způsobených přírodními katastrofami nebo 
výjimečnými událostmi je se společným trhem slučitelná (čl. 87 odst. 2 písm. b) 
Smlouvy o ES). Jelikož Komise měla pochybnosti týkající se záruk s cílem zajistit, aby 
byly odškodněny pouze oběti katastrof, zahájila dne 17. září 2003 formální vyšetřovací 
řízení. Podrobné šetření však tyto pochybnosti nerozptýlilo. Neexistovala souvislost 
mezi mechanismy podpory zavedenými režimem a skutečně utrpěnou škodu. Výše 
podpory závisela na objemu investic uskutečněných v určitém období, na výši investic 
uskutečněných v předchozích letech a na existenci zdanitelného příjmu. Proto 
i v případech, kdy příjemce skutečně utrpěl škodu v důsledku přírodních katastrof, by 
mohla částka podpory převýšit náklady na škodu.

475. Komise však uznala, že některé platby jednotlivé podpory poskytnuté na 
základě režimu mohou splnit podmínky pro slučitelnost, i když bude režim prohlášen 
za protiprávní. 

476. Jelikož prodloužení zákona č. 383/2001 nebylo oznámeno před poskytnutím 
podpory a jelikož Komise prohlásila režim podpory jako takový za neslučitelný 
s vnitřním trhem, bude muset Itálie přijmout všechna potřebná opatření k navrácení 
podpory od příjemců, s výjimkou některých jednotlivých plateb podpory poskytnutých 
na základě čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES.

4. Rozhodnutí o neposkytnutí podpory

Belgické odvětvové fondy

477. V Belgii v řadě oblastí činnosti poskytují sociální partneři na základě 
dobrovolného rozhodnutí příspěvek zaměstnavatelů v odvětví na fi nancování některých 
sociálních opatření podle potřeb odvětví (hlavně na odborné vzdělávání pracovníků 
v odvětví) a zahrnují míru příspěvku do své odvětvové kolektivní smlouvy. Kolektivní 
smlouvy uzavřené na úrovni oblastí činnosti (a následně příspěvky, které jsou 

(264) Úř. věst. C 235, 21.8.2001.
(265) C 57/2003 (ex-NN 58/2003).
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předpokládány) jsou nařízeny královským dekretem všem společnostem náležejícím do 
odvětví. Takto vytvořené sociální odvětvové fondy jsou úplně fi nancovány z příspěvků 
od společností z oblastí dotčené činnosti a samy zcela hospodaří s vybranými penězi. 
Všechny společnosti přispívající do fondu mohou využívat programy částečně 
fi nancované uvedeným fondem. 

478. Komise se soustředila na otázku, zda tento systém zahrnuje prvky státní 
podpory (266). Při rozhodování o existenci, či neexistenci státní podpory založila svůj 
posudek na čtyřech kumulativních kritériích, která stanovil Soudní dvůr ve svém 
rozsudku ve věci Pearle (267), ve kterém bylo upozorněno na absenci státních zdrojů 
a na přisuzovatelnost státu. Použijí-li se na dotyčný případ, jsou tato čtyři kritéria 
následující: 

1. O opatřeních fi nancovaných odvětvovými fondy zcela rozhodují sociální partneři 
v odvětví a ne stát;

2. Financování 100% pochází z příspěvků od společností v odvětví: stát fondy částečně 
nefi nancuje (kdyby stát některá opatření fondů částečně fi nancoval, bylo by toto 
spolufi nancování ze strany státu – a to samotné – charakterizováno jako státní 
zdroj); 

3. Metody fi nancování a sazby také určují sociální partneři v odvětví; 

4. Do používání vybraných zdrojů nezasahuje stát.

Jelikož tyto čtyři podmínky byly v případě belgických odvětvových fondů splněny, 
zaznamenala Komise – analogicky podle rozsudku ve věci Pearle – neexistenci státních 
zdrojů a přisuzovatelnosti státu, a tedy neexistenci státní podpory. V rozhodnutí 
Komise vycházejícím z judikatury ve věci Pearle je důležité všimnout si některých 
omezení pojmů státní zdroje a přisuzovatelnost státu. 

5. Fiskální podpora

Režim fi skální podpory pro odvětví restaurací

479. Dne 1. prosince Komise rozhodla nevznášet námitky proti režimu zahrnujícímu 
podporu na zaměstnanost pro odvětví hotelů, kaváren a restaurací ve Francii. (268) 

480. Za účelem zlepšení pracovních podmínek a podmínek odměňování v odvětví 
vyjednaly francouzské orgány dohodu s příslušnými organizacemi zaměstnanců 
a zaměstnavatelů, která mj. stanoví zvýšení platů a další placenou dovolenou. Jednou 
ze zvláštností odvětví hotelů, kaváren a restaurací je, že minimální zákonná mzda je 
nižší než minimální zákonná mzda pro jiné oblasti hospodářské činnosti.

(266) NN 136/03.
(267) Rozsudek ze dne 15. července 2004 ve věci C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV 

a Rinck Opticiëns BV versus Hoofdbedrijfschap Ambachten, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
(268) N 330/2004.
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481. Aby vykompenzovaly dodatečné náklady, které ponesou zaměstnavatelé, 
rozhodly francouzské orgány poskytovat měsíční granty společnostem, jejichž 
zaměstnanci jsou placeni alespoň ve výši minimální zákonné mzdy použitelné v jiných 
odvětvích činnosti. Opatření je zavedeno na období 18 měsíců od 1. července 2004 do 
31. prosince 2005. 

482. Jelikož neexistuje žádné právní východisko Společenství obsahující výslovná 
ustanovení pro vynětí těchto případů, bylo nezbytné posouzení vycházející přímo 
z čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy. Komise tedy musela zvážit příspěvek podpory ke 
společnému zájmu EU proti jeho dopadu na obchodní podmínky a hospodářskou 
soutěž na společném trhu. 

483. Podpora zaměstnanosti a zlepšení pracovních podmínek jsou zřetelně prioritní 
cíle společného zájmu EU, které jsou pevně zakotveny ve Smlouvě a v evropské strategii 
zaměstnanosti. S ohledem na dopad režimu na obchodní podmínky a hospodářskou 
soutěž Komise zjistila, že bude poměrně omezený z řady důvodů, zejména proto, že 
restauratérské služby jsou v zásadě místní neobchodovatelnou činností, a proto, že 
náklady vzniklé zaměstnavatelům přesahují výši státní podpory a na rozdíl od podpory 
jsou trvalé povahy. Komise tedy dospěla k závěru, že opatření je slučitelné se společným 
trhem.

484. Toto rozhodnutí je ve shodě s celkovou politikou státní podpory Komise 
a zejména s cílem přesměrovat podporu na horizontální cíle společného zájmu, který 
uznala po sobě jdoucí zasedání Evropské rady.

Fiskální hospodářská zájmová sdružení

485. Dne 14. prosince Komise rozhodla zahájit formální šetření, aby zjistila, zda 
je francouzský daňový režim pro „fi skální hospodářská zájmová sdružení“ slučitelný 
s předpisy Společenství pro státní podporu. 

486. Článek 39 C francouzského obecného daňového zákoníku stanoví, že daňově 
odečitatelný odpis aktiv pronajatých hospodářským zájmovým sdružením nesmí 
překročit částku účtovanou za leasingovou operaci. Článek 39 CA obecného daňového 
zákoníku (269) však stanoví výjimku z tohoto pravidla. Podle tohoto článku fi nanční 
operace významného hospodářského a sociálního zájmu nepodléhají omezení odpisů. 
Existenci významného hospodářského a sociálního zájmu posuzuje ministr pro 
rozpočet, který pak udělí společnosti provádějící investici souhlas. 

487. Musí být splněno několik dalších podmínek, aby bylo možné využít 
odstranění horní hranice odpisů. Pronajatý majetek musí být odpisovatelný alespoň 
osm let. Pořizovací cena musí odpovídat tržní ceně. Koncovým uživatelem musí být 
společnost, která používá majetek jako součást svých každodenních činností a která 

(269) Výjimka podle článku 39 C obecného daňového zákoníku byla zavedena článkem 77 zákona 
č. 98-546 ze dne 2. července 1998, který vytváří systém odpisů ve prospěch některých společností 
schválený ministrem pro rozpočet.
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musí mít právo majetek úplně koupit na konci dohody o pronájmu / koupi. Způsobilá 
aktiva, s výjimkou lodí, musí být získána jako nové zboží: 

• jelikož je daň pro hospodářská zájmová sdružení fi skálně průhledným nástrojem, 
využívají odstranění horní hranice odpisů přímo členové tvořící hospodářské 
zájmové sdružení. Ujednání však výslovně stanoví, že dvě třetiny takto získané 
výhody musí přejít na koncového uživatele v podobě snížení leasingového poplatku 
nebo ceny předkupního práva. Zpětný prodej majetku koncovému uživateli je navíc 
osvobozen od daně ze zisku. 

• hospodářské zájmové sdružení, které obvykle tvoří fi nanční instituce, koupí majetek, 
který má být fi nancován, a pronajme jej koncovému uživateli. Jelikož snižující se odpis 
a fi nanční poplatky nesené hospodářským zájmovým sdružením jsou soustředěny 
do prvních několika let leasingové operace, vykazují výsledky hospodářského 
zájmového sdružení výjimečnou ztrátu v průběhu tohoto období a kladnými se 
stanou až v průběhu pozdějšího období, kdy výše vybraných leasingových poplatků 
převýší celkové náklady. Jelikož podléhají daňovým mechanismům použitelným na 
partnerství, mohou hospodářská zájmová sdružení odečítat ztráty takto zaknihované 
v průběhu prvních několika let operace ze zdanitelných zisků vydělaných jejich členy 
z jejich běžných činností. To umožňuje členům hospodářských zájmových sdružení 
snižovat výši svého zdanitelného příjmu. 

488. Komise se ve svém zahajovacím rozhodnutí domnívala, že ujednání je 
neslučitelnou podporou. Domnívala se, že členové fi skálního hospodářského sdružení 
i uživatelé aktiv pronajatých hospodářským zájmovým sdružením využívají selektivní 
výhody v rámci tohoto mechanismu. Komise zejména zdůraznila, že mechanismus 
platí hlavně pro odvětví lodní dopravy. Zainteresované třetí strany a zejména příjemci 
mechanismu a osoby, které mohly získat souhlas v rámci mechanismu, byli vyzváni 
k předložení připomínek.

Fiskální pobídky k účasti na veletrzích

489. Dne 22. září Komise rozhodla, že zvláštní daňové pobídky pro společnosti, 
které se účastní obchodních veletrhů v zahraničí (dostupné podle čl. 1 odst. 1 písm. b) 
italského rozpočtového zákona z roku 2004), jsou neslučitelné se společným trhem (270). 
Čl. 1 odst. 1 písm. b) stanoví dvojité vyloučení výdajů vzniklých přímo v roce 2004 
podnikům v souvislosti s jejich účastí na obchodních veletrzích v zahraničí z jejich 
zdanitelného příjmu pro účely daně z příjmu právnických osob v Itálii. Toto vyloučení 
příjmů se odchyluje od běžných předpisů, protože je dalším odečtem v souvislosti 
s běžným odečtem obchodních výdajů povolených italským daňovým zákoníkem. 
Rozhodnutí následuje po hloubkovém šetření zahájeném v březnu 2004.

490. Komise se domnívala, že režim narušuje hospodářskou soutěž, protože poskytuje 
daňové zvýhodnění s cílem zlepšit obchodní podmínky italských společností působících 

(270) C 12/2004.
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v zámoří. Ukázalo se tedy, že jej může využít pouze omezená skupina příjemců zabývajících 
se činnostmi, které souvisí s vývozem, a proto šlo o podporu, která přímo ovlivňuje 
přeshraniční hospodářskou soutěž a obchod, včetně obchodování s jinými členskými státy. 
Itálie si musí nechat navrátit podporu neoprávněně vyplacenou příjemcům, s výjimkou té 
části podpory, která se týká 50 % nákladů vzniklých z první účasti malého a středního 
podniku na konkrétním veletrhu nebo výstavě v souvislosti s novým trhem.

Osvobození od daně z nemovitosti

491. Dne 1. prosince Komise částečně schválila režim, který dočasně osvobozuje 
bytové společnosti od daně z převodu nemovitosti v případě spojení zahrnujících 
nemovitosti v nových německých spolkových zemích (271). Podle současné mapy regio-
nální podpory (2000–2006) pro Německo jsou velké části Braniborska, Meklenburska-
Západních Pomořan, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska podporovanými oblastmi 
podle čl. 87 odst. 3 písm. a), kdežto region trhu práce Berlín (včetně Berlína a okolních 
částí Braniborska) se kvalifi kuje pro pomoc podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 
Trh nemovitostí v nových spolkových zemích se vyznačuje značným poklesem oby-
vatelstva v důsledku nízké míry porodnosti a masivního vystěhování, vysokou mírou 
neobsazenosti doprovázenou významnými ztrátami v důsledku ušlého nájemného 
a nejistotou v důsledku nevyřízených restitučních žalob. Osvobození od daně z pře-
vodu nemovitosti má bytovým společnostem umožnit spojit síly a vypořádat se s těmito 
četnými problémy.

492. U částí opatření, které jsou omezeny na oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. a), 
dospěla Komise k závěru, že opatření může být schváleno vzhledem ke konkrétním 
znevýhodněním, omezenému stupni narušení hospodářské soutěže, omezenému 
časovému rámci a očekávaným příznivým účinkům opatření na trh s byty a sociálně-
ekonomický rozvoj. Pro region trhu práce Berlín, kde jsou míra neobsazenosti 
a vylidnění méně výrazné a obvyklé částky podpory jsou vyšší, zahájila Komise formální 
vyšetřovací řízení za účelem sběru informací od jiných zainteresovaných stran (272).

6. Podpora na výzkum a vývoj

Program výzkumu vodíku: Projekty Micro CHP a CELCO

493. Dne 30. listopadu Komise schválila podle pokynů pro výzkum a vývoj (273) dva 
„ad hoc“ projekty podpory (274) na podporu řady výzkumných projektů nazvané „vývoj 

(271) N 42/2004.
(272) C 40/2004.
(273) Rámec Společenství pro státní podporu na výzkum a vývoj zveřejněný v Úř. věst. C 45, 17.2.1996, 

s. 5 (dále jen „rámec“), naposledy potvrzen a prodloužen sdělením Komise 2002/C111/03 (Úř. věst. 
C 111, 8.5.2002).

(274) Oznámeno v dubnu 2004 jako N184a-184b/2004.
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mikrojednotky CHP z palivových článků“ a „vývoj palubního pomocného nouzového 
zdroje na základě palivových článků a pohonného systému pro výletní lodě“. 

494. Oba projekty se odehrávaly v rámci vodíkového systému Piemonte (SPH2), 
regionálního výzkumného programu zahájeného a prováděného regionem Piemont 
v Itálii, který byl inspirován prací skupiny na vysoké úrovni – na úrovni Společenství 
– pro „vodíkovou energii a palivové články“ (275).

495. Cílem projektů je rozvinout zjištění základního výzkumu přenašeče vodíku 
a lze jej rozdělit na tyto hlavní oblasti: vývoj palivových článků pro stacionární i dopravní 
použití, rozvoj produkce vodíku z obnovitelných i šedých zdrojů – zejména v souvislosti 
s otázkou odloučení CO2 – a skladování a distribuce vodíku. Podle Itálie byla zahrnuta 
pouze průmyslová fáze výzkumu, což vedlo k povolení 50% výše podpory.

496. Vodíkové a palivové články jsou pevně zavedeny jako strategické technologie, 
které plní protikladné požadavky na vyšší dodávky energie a bezpečnost a zároveň na 
zachování cenové konkurenceschopnosti, omezení změn klimatu a zlepšení kvality 
ovzduší. Výsledné výhody bohužel začnou skutečně plynout, až budou použity veřejné 
pobídky a soukromé úsilí o stimulaci a rozvoj hlavních trhů, jelikož evropská cestovní 
mapa pro vodíkové a palivové články má k trhu opravdu ještě daleko.

497. Proto se Komise domnívala, že oznámené projekty, které mají povahu 
střednědobého a dlouhodobého výzkumu i technologického vývoje, spadají do defi nice 
průmyslového výzkumu, a schválila je podle bodu 5.3 rámce. 

Podpora na výzkum a vývoj pro společnost Bell Laboratories v Dublinu

498. Dne 1. října Komise rozhodla nevznášet žádné námitky proti podpoře 
poskytnuté irskými orgány společnosti Bell Laboratories z důvodu, že je slučitelná se 
Smlouvou o ES. (276) Poskytnutí jednotlivé podpory se uskutečňuje v rámci grantového 
režimu pro schopnosti výzkumu a vývoje, který byl Komisí uznán za režim stávající 
podpory a který byl schválen k použití v rámci současného produktivního odvětvového 
provozního programu 2000–2006.

499. Příjemce, Bell Laboratories (BLRI), je součástí společnosti Lucent Technologies 
– celosvětového vedoucího představitele v odvětví telekomunikací. Cílem podpory 
je vytvoření výzkumného střediska světové úrovně v Dublinu v oblasti výzkumu 
poháněného hodnotovým řetězcem zaměřeného na příští generaci telekomunikačních 
systémů. Středisko významně přispěje k výzkumným schopnostem Evropského 

(275) Skupina na vysoké úrovni pro technologie vodíkových a palivových článků byla zřízena v říjnu 
2002 místopředsedkyní Evropské komise, Loyolou de Palacio, komisařkou pro energetiku 
a dopravu, a Philippem Busquinem, komisařem pro výzkum. Skupina byla vyzvána, aby formulovala 
kolektivní vizi příspěvku vodíkových a palivových článků k uskutečnění systémů udržitelné energie 
v budoucnu. Skládá se z 19 zainteresovaných stran, které zastupují výzkumnou obec, výrobní 
odvětví, orgány veřejné moci a koncové uživatele.

(276) N 214/2004.
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společenství jako celku v oblasti technologií spojených s počítači a telekomunikacemi 
ve shodě s lisabonským cílem vytvořit z Evropy přední ekonomiku založenou 
na znalostech na světě. Projekt se bude rozvíjet pět let a obdrží prostřednictvím 
nerefundovatelného grantu celkovou podporu ve výši 21,66 milionu EUR na celkové 
způsobilé výdaje 43,32 milionu EUR. Bude také zahrnovat značný objem spolupráce 
s univerzitami prostřednictvím konsorcia univerzitních výzkumníků vedeného Trinity 
College Dublin.

500. Komise měla za to, že opatření spadá do rozsahu působnosti čl. 87 odst. 1 
Smlouvy o ES; závěr posouzení slučitelnosti byl však příznivý na základě těchto 
skutečností: 

a) projekty jsou omezeny na činnosti průmyslového výzkumu a předvýrobního vývoje 
defi nované v souladu s přílohou I rámce pro výzkum a vývoj;

b) způsobilé náklady jsou v souladu s přílohou II rámce pro výzkum a vývoj;

c) výše podpory omezená na 50 % je v souladu s body 5.3, 5.5, 5.10.2 a 5.10.3 rámce 
pro výzkum a vývoj a

d) v navrhovaném projektu je zřetelný účinek pobídky, jak požaduje bod 6.2 rámce 
pro výzkum a vývoj.

501. Proto Komise rozhodla považovat poskytnutou podporu za slučitelnou se 
Smlouvou o ES podle čl. 87 odst. 3 písm. c) této Smlouvy. 

Účast na navýšení kapitálu společnosti OCAS

502. Dne 20. října Komise schválila vlámskému regionu podílet se na navýšení 
kapitálu oddělení pro výzkum a vývoj společnosti Arcelor, OCAS, který plánuje 
přeměnu na samostatnější a ziskovější společnost na trhu služeb výzkumu a vývoje (277). 
Belgie tento projekt oznámila za účelem právní jistoty. Ve skutečnosti se domnívala, že 
se projekt jeví dostatečně ziskový, aby přilákal investice soukromých společností. V této 
souvislosti upozornila, že Arcelor, současný akcionář oddělení OCAS, se také podílí 
na navýšení kapitálu stejnou částkou. Po podrobné analýze případu dospělo generální 
ředitelství pro hospodářskou soutěž k závěru, že výhled zisku není přesný a dostatečně 
vysoký, aby bylo možno mít za to, že očekávaný výnos postačí ke kompenzaci vysokého 
rizika projektu. Upozornilo, že některá ustanovení dohody se jeví jako příliš příznivá 
pro Arcelor. Po zjištění, že se jedná o potenciální podporu ve prospěch společnosti 
Arcelor, dospělo generální ředitelství pro hospodářskou soutěž k závěru, že ji lze 
schválit na základě pokynů pro výzkum a vývoj. Veřejná podpora opravdu zřetelně 
pobízí Arcelor podniknout další výzkum v porovnání s běžně prováděným výzkumem 
a výše podpory zůstane pod úrovní schválenou pro průmyslový výzkum.

(277) N 315/2004.
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Schiefergruben Magog

503. Dne 6. října Komise zahájila formální šetření státní podpory pro Schiefergruben 
Magog, německého producenta břidlice (278). Případ začal podnětem, který Komise 
obdržela od německého konkurenta společnosti Schiefergruben Magog. 

504. V letech 2002 a 2003 obdržela společnost Schiefergruben Magog grant 
od regionálních orgánů ve výši přibližně 0,7 milionu EUR na podporu vývoje nové 
technologie pro řezání střešní břidlice. Německo argumentovalo, že grant není státní 
podporou, jelikož neposkytuje společnosti výhodu: cílem projektu bylo vyvinout 
inovační technologii na úpravu střešní břidlice, aby se snížila zdravotní rizika pro 
zaměstnance, investice nebyla pro společnost zisková. Německo dále argumentovalo, 
že obchod mezi členskými státy není ovlivněn, jelikož společnost Schiefergruben 
Magog vyrábí zvláštní vysoce kvalitní střešní břidlici, která se z historických důvodů 
vyrábí pouze v Německu. 

505. Ve svém rozhodnutí zahajujícím ofi ciální šetření se Komise domnívala, že 
grant poskytuje společnosti Schiefergruben Magog výhodu. Podle internetové stránky 
společnosti měl projekt zautomatizovat proces řezání, což by společnosti umožnilo 
vyrábět vysoce kvalitní břidlici za nižší náklady, a zvýšilo by to tak konkurenceschopnost 
společnosti. Komise byla také názoru, že je ovlivněn obchod mezi členskými státy, 
a že grant tedy je státní podporou. Komise pochybovala, zda lze podporu shledat 
slučitelnou na základě nařízení o blokové výjimce pro malé a střední podniky nebo 
rámce Společenství pro výzkum a vývoj nebo jakýchkoliv jiných výjimek stanovených 
v čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy (279).

7. Podpora na ochranu životního prostředí

Podpora pro společnost Akzo Nobel na minimalizaci přepravy chlóru (280) 

506. Dne 16. června schválila Komise podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES 
grant ve výši 32,5 milionu EUR pro společnost Akzo Nobel v souvislosti s přemístěním 
dvou závodů produkujících chlór a kyselinu monochloroctovou. Přemístěním se 
významně sníží nutnost přepravy chlóru.

(278) C 31/2004 (ex NN 53/2004).
(279) Tato výše podpory je v souladu s pokyny pro podporu na ochranu životního prostředí (Úř. věst. 

C 37, 3.2.2001), což se však netýká podpory na zvýšení bezpečnosti občanů.
(280) N 304/2004.
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Podpora na etylenové potrubí mezi Stade a Teutschentalem (281) a na propylenové 
potrubí mezi Rotterdamem přes Antverpy do Porúří (282)

507. Podle pokynů pro vnitrostátní regionální podporu mohou být investiční 
náklady na tyto části potrubí umístěné v podporovaných oblastech způsobilé k podpoře. 
To byl případ etylenového potrubí vlastněného a provozovaného společností DOW 
Olefi nverband GmbH, pro které Komise dne 8. září schválila poskytnutí podpory ve 
výši 13,6 milionu EUR. 

508. Nebylo tomu tak u propylenového potrubí z Rotterdamu přes Antverpy do 
Kolína a německého Porúří, neboť je většinou mimo podporované oblasti. Nicméně 
dne 16. června Komise schválila subvence ve výši 27 milionů EUR, které měly být 
poskytnuty německými, nizozemskými a belgickými orgány na podporu tohoto 
potrubí. Příjemcem je společnost European Pipeline Company, v níž mají účast hlavní 
dotčení výrobci propylenu. Na rozdíl od výše uvedeného etylenového potrubí bude 
toto potrubí provozováno v souladu se zásadami „otevřeného přístupu / veřejného 
přepravce“ a „nízkého zisku“.

509. Podpora na toto propylenové potrubí spadá do defi nice státní podpory 
a neměla by být považována za podporu na obecnou infrastrukturu. Komise však uznala 
ekologické, bezpečnostní a průmyslové výhody projektu. Když ověřila, že podpora je 
přiměřená a omezená na nezbytné minimum a zda se zabránilo nepřípustnému narušení 
hospodářské soutěže, domnívala se, že podpora je slučitelná se společným trhem. 
Jelikož nebyly použitelné ani pokyny pro podporu na ochranu životního prostředí, ani 
pokyny pro vnitrostátní regionální podporu, založila Komise své rozhodnutí přímo na 
čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy.

Podpora na investice do ochrany životního prostředí pro společnost Stora Enso 
Langerbrugge (283)

510. Dne 8. září schválila Komise 23,5 milionu EUR podpory na životní prostředí 
pro papírny Stora Enso v Langerbrugge v Belgii. Cílem podporované investice je 
snížit spotřebu energie při výrobě novinového papíru, vyrábět energii spalováním 
zesvětlovacího kalu v kombinované teplárně a přepravovat starý papír a hotové výrobky 
železnicí místo nákladními automobily.

511. Další podpora na zvýšení používání recyklovaných vláken při výrobě papíru, 
dalších 11,5 milionu EUR, nebyla schválena. Komise zjistila, že spadá mimo rozsah 
působnosti bodu 29 pokynů pro podporu na ochranu životního prostředí (284), neboť 
investice nesnižují odpad produkovaný vlastní výrobou a prodejem společnosti Stora 
Enso, ale papír prodávaný jakýmkoliv výrobcem papíru. Komise se domnívá, že 

(281) N 598/2004.
(282) C 67/2003, C 68/2003 a C 69/2003.
(283) C 73/2003.
(284) Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3.
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analogicky podle bodu 29 pokynů může být tato podpora na investice do recyklace 
podpořena do výše 30 % způsobilých nákladů, pouze jestliže je v souladu s těmito 
dalšími kritérii: i) projekty investic by měly být inovační a jít za „současný stav 
vývoje“, ii) podpora by neměla nepřímo zbavovat společnosti, které vyprodukovaly 
odpad, břemene, jež by mělo být zahrnuto do jejich rozpočtu podle právních předpisů 
Společenství, a iii) měly by být uloženy podmínky, které zajistí, že jsou recyklovány 
materiály, které by jinak skončily jako odpad, s ohledem na to, že podpora na investice, 
které pouze zvyšují hospodářskou soutěž o materiály, jež mají být recyklovány, nemůže 
být schválena.

Aspekty státní podpory při provádění systému pro obchodování s emisemi

512. Systém pro obchodování s emisemi zavedený směrnicí 2003/87/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 13. října 2000 (285) hraje hlavní roli v politice Komise v oblasti 
změn klimatu. Jejím cílem je pomoci členským státům EU dosáhnout souladu s jejich 
závazky podle Kjótského protokolu pomocí nástroje založeného na trhu, který pomáhá 
dosáhnout snížení emisí s minimálními náklady. 

513. Systém pro obchodování s emisemi je prvním mezinárodním systémem 
obchodování pro emise CO2 na světě. Bude se týkat celkově více než 12 000 zařízení 
v EU s 25 členy (spaloven, rafi nérií ropy, koksárenských pecí, železáren, oceláren 
a továren vyrábějících cement, sklo, vápno, cihly, keramiku, celulózu a papír), která 
tvoří téměř polovinu evropských emisí CO2. 

514. Úhelným kamenem provedení systému pro obchodování s emisemi jsou 
tzv. národní alokační plány. Tyto plány stanoví celkový počet povolenek na emise, 
které členské státy plánují přidělit pro obchodní období 2005–2007, a metody jejich 
přidělování různým odvětvím nebo zařízením. 

515. Směrnice o obchodování s emisemi požaduje, aby Komise posoudila shodu 
těchto plánů s článkem 10 směrnice o sytému pro obchodování s emisemi a s jedenácti 
kritérii stanovenými v příloze III této směrnice. Komise může plán celý nebo částečně 
zamítnout do tří měsíců od jeho oznámení, je-li plán shledán neslučitelným. Do konce 
roku 2004 přijala Komise rozhodnutí o 21 národních alokačních plánech (286).

(285) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
(286) Dne 7. července Komise rozhodla o národních alokačních plánech Dánska, Irska, Nizozemska, 

Slovinska a Švédska; dne 20. října byla přijata rozhodnutí o národních alokačních plánech Belgie, 
Estonska, Lotyšska, Lucemburska, Slovenské republiky a Portugalska; koncem prosince byla přijata 
rozhodnutí o národních alokačních plánech Kypru, Maďarska, Litvy, Malty a Španělska. Sdělení 
o těchto rozhodnutích jsou dostupná na adrese http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.
htm. Rozhodnutí jsou dostupná na adrese http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/
emission_plans.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm


Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004 – Svazek 1

154

Posuzování národních alokačních plánů

516. Kritérium 5 přílohy III směrnice o systému pro obchodování s emisemi 
požaduje, aby národní alokační plán „v souladu s požadavky Smlouvy, a zejména 
s články 87 a 88, nerozlišoval mezi společnostmi nebo odvětvími tak, aby neoprávněně 
upřednostňoval některé podniky nebo činnosti.“

517. Ve svém orientačním dokumentu Komise uvedla, že „se použijí běžné 
předpisy pro státní podporu.“

518. Článek 10 směrnice členské státy zavazuje, aby pro první obchodní období od 
roku 2005 do roku 2007 přidělily alespoň 95 % povolenek zdarma. To členským státům 
umožňuje prodat maximálně 5 % povolenek. Dosud členské státy tuto možnost využily 
jen málo. Pouze Dánsko se rozhodlo vydražit 5 % povolenek. Některé jiné členské státy 
předpokládají vydražení nevyužitých povolenek ze zásoby pro nové účastníky na trhu 
na konci obchodního období nebo vydražení velmi omezeného počtu povolenek na 
pokrytí správních nákladů na provádění systému. Jestliže členský stát nevyužije svou 
možnost prodat povolenky za tržní cenu, zdá se, že opatření lze přisoudit členským 
státům a že s sebou nese využití státních zdrojů.

519. Opatření může také obsahovat státní zdroje a může být přisuzovatelné člen-
skému státu, když členský stát umožní bankovní převod povolenek z prvního do druhého 
období. Dosud všechny členské státy s výjimkou Francie bankovní převody vyloučily.

520. S výjimkou Dánska tedy Komise nemohla vyloučit možnost, že národní alokační 
plány zahrnují státní podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Komise dále posuzovala, 
zda je jakákoliv případná podpora konzistentní s celkovým ekologickým cílem směrnice 
o systému pro obchodování s emisemi a zda se jeví jako nutná pro jeho dosažení.

521. Komise usilovala o kontakty s členskými státy zejména tam, kde se zdálo, že 
národní alokační plán obsahuje jeden z těchto prvků:

522. Když členský stát přidělí celkový počet povolenek, který není konzistentní 
s předpokládanými emisemi, nebo když je nekonzistentní s jeho cestou k cílům 
Kjótského protokolu (kritéria 1 a 2 v příloze III směrnice) a příjemci neposkytnou 
dostatečné ekologické protiplnění, mohlo by toto nadměrné přidělení s sebou nést 
případnou podporu (když příjemci obdrží více, než jsou realisticky předpokládané 
emise, jelikož pak by podpora neměla účinek pobídky změnit chování); když plán vede 
k diskriminaci obchodních odvětví nebo zařízení, např. použitím neodůvodněných 
různých metod přidělování pro různá odvětví nebo jiným použitím metody přidělování 
na některé podniky; a když se novým účastníkům trhu dostane neodůvodněného 
jiného zacházení než úřadujícím subjektům.

523. Při posuzování národních alokačních plánů se Komise setkala s omezeným 
počtem těchto situací. Většinu případných hrozeb pro nenarušenou hospodářskou 
soutěž bylo dosud možno vyřešit v diskusi s dotčeným členským státem. V několika 
případech členské státy snížily celkový počet povolenek, aby byla splněna kritéria 1, 
2 a 5 směrnice o systému pro obchodování s emisemi. V některých případech členské 
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státy upustily od zásob vytvořených pro konkrétní odvětví. Použití různých metod 
přidělování pro konkrétní odvětví se v mnoha případech jevilo jako odůvodněné. 
Komise tedy u většiny národních alokačních plánů dospěla k závěru, že se na základě 
informací poskytnutých členskými státy domnívá, že jakákoliv případná podpora je 
pravděpodobně slučitelná se společným trhem, bude-li posuzována v souladu s čl. 88 
odst. 3 Smlouvy.

524. Je třeba upozornit, že Komise dosud prozkoumala všechny národní alokační 
plány v kontextu směrnice o systému pro obchodování s emisemi, aby zjistila očividné 
problémy státní podpory, která je pravděpodobně neslučitelná. Komise dosud nepřijala 
žádné formální rozhodnutí o státní podpoře pro národní alokační plány. 

8. Rozšíření

Stávající podpora v nových členských státech

525. Smlouva o přistoupení stanoví, že tato opatření podpory mají být považována 
za stávající podporu ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES od data přistoupení:

— opatření podpory zavedená do 10. prosince 1994;

— opatření podpory uvedená v příloze Smlouvy o přistoupení („seznam Smlouvy“);

— opatření podpory, které bylo před datem přistoupení posouzeno orgánem nového 
členského státu pro státní podporu a shledáno slučitelným s acquis a proti kterému 
Komise nevznesla žádné námitky z důvodu vážných pochybností, pokud jde 
o slučitelnost opatření se společným trhem („dočasný postup“).

526. Všechna opatření, která tvoří státní podporu a která nesplňují podmínky 
stanovené výše, jsou po přistoupení považována za novou podporu pro účely použití 
čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.

527. V rámci dočasného postupu měly nové členské státy možnost předložit 
opatření v období od začátku roku 2003 do data přistoupení. Celkově bylo před-
loženo 559 opatření, z toho 201 v roce 2003 a 358 v roce 2004. Do konce roku 2004 
bylo 323 opatření (58 % z celkového počtu) navrženo jako stávající podpora, z čehož 
76 v roce 2003 a 247 v roce 2004. V průběhu roku 2004 zahájila Komise ofi ciální vyšet-
řovací postup s ohledem na 3 opatření. Celkově bylo 207 opatření (37 % z celkového 
počtu) novými členskými státy staženo nebo bylo předmětem rozhodnutí Komise, 
které mělo za to, že po přistoupení nejsou použitelná. Do konce roku 2004 bylo zbýva-
jících 26 opatření stále posuzováno.

Podpora pro bankovnictví v nových členských státech

528. V 90. letech prošlo hospodářství některých členských států strukturální 
změnou. V různých okamžicích zasáhly orgány veřejné moci. Aby se zajistilo posouzení 
těchto zásahů, udělily Smlouvy o přistoupení Komisi pravomoci posoudit slučitelnost 
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opatření, která tvořila podporu, jež ačkoliv byla poskytnuta v minulosti, sahala za 
datum přistoupení těchto zemí.

529. Po oznámení přezkoumala Komise podporu poskytnutou na restrukturalizaci 
bankovního systému v několika členských státech (Česká republika, Maďarsko 
a Slovensko). V roce 2004 přijala Komise 16 rozhodnutí, která prohlašovala, že 
opatření nejsou „po přistoupení použitelná“. To znamená, že dotyčná opatření byla 
celá poskytnuta před datem přistoupení bez poskytnutí případné další podpory po 
přistoupení, a Komise tedy nemusela ani nebyla zmocněna tato opatření posoudit. 
Ve dvou případech, v případě české Agrobanky Praha (287) a maďarské společnosti 
Postabank (288), však Komise rozhodla zahájit řízení, jelikož zjistila, že některá 
opatření, která jsou „použitelná po přistoupení“, tvoří státní podporu, o které má 
vážné pochybnosti, pokud jde o její slučitelnost se společným trhem.

Snížení daňové úlevy poskytnuté Slovenskem společnosti US Steel Košice

530. V přístupových jednáních byla Slovensku udělena přechodná výjimka 
z pravidel státní podpory EU, podle které může Slovensko nadále poskytovat daňovou 
podporu společnosti US Steel Košice po přistoupení do konce fi skálního roku 2009.

531. Za účelem kompenzace konkurenční výhody společnosti vyplývající 
z osvobození od daně byla od roku 2002 stanovena hranice pro výrobu a od data 
přistoupení také hranice pro prodej. Příloha XIV Aktu o přistoupení také Slovensku 
ukládá povinnost podávat každého půl roku zprávu. První zpráva předložená 
Slovenskem ukázala, že omezení výroby nebyla v roce 2002 a 2003 dodržena. Aby 
vyvážila účinek nadvýroby, navrhla slovenská vláda významné snížení státní podpory 
poskytované společnosti US Steel a požádala Komisi o revizi podmínek pro poskytnutí 
přechodného období. 

532. Dne 22. září (289) Komise rozhodla o příslušných opatřeních na nápravu 
situace. Podle tohoto rozhodnutí se celková výše podpory, která může být poskytnuta 
společnosti US Steel Košice do roku 2009 v podobě osvobození od daně z příjmu 
právnických osob, snižuje z 500 milionů USD na 430 milionů USD. Příjemce musí 
navíc zaplatit slovenské vládě daň ve výši 32 milionů USD ve dvou stejných splátkách 
v průběhu let 2004 a 2005. US Steel Košice musí od 1. ledna 2004 dodržovat omezení 
výroby a od 1. května 2004 omezení prodeje. US Steel Košice také musí dodržovat 
podmínku, že nesmí rozšířit skupiny hotových výrobků existující dne 13. prosince 
2002, a musí nadále plnit podmínky privatizační smlouvy. 

533. Dne 25. října přijala slovenská vláda návrh Komise na příslušná opatření 
a potvrdila, že společnost US Steel Košice zaplatila první splátku daně ve výši 
525 488 000 SKK (16 milionů USD).

(287) CZ 49/2003, C-27/2004, rozhodnutí ze dne 14. července 2004.
(288) HU 11/2003, C-35/2004, rozhodnutí ze dne 20. října 2004.
(289) SK 5/2004.
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Podpora na restrukturalizaci pro výrobce oceli v České republice

534. Dne 14. prosince Komise rozhodla zahájit hloubkové zkoumání případné 
státní podpory pro Třinecké železárny a. s. (TZ), výrobce oceli v České republice (290). 
Komise vyšetří, zda by některá státní opatření mohla představovat skrytou podporu 
na restrukturalizaci. Státní podpora na restrukturalizaci může být poskytnuta českému 
ocelářskému průmyslu pouze v rámci vnitrostátního programu restrukturalizace 
přijatého EU v protokolu č. 2 Aktu o přistoupení a pouze společnostem, které jsou 
v něm zahrnuty. TZ není jednou z těchto společností, a tak není k podpoře na 
restrukturalizaci způsobilá. Komise se domnívá, že podpora poskytnutá na projekty 
ochrany životního prostředí a výzkumu a vývoje je slučitelná s příslušnými pravidly 
státní podpory EU. Má však pochybnosti, pokud jde o slučitelnost podpory poskytnuté 
na projekty uzavírek a vzdělávání. Komise také prošetří, zda cena zaplacená českou 
vládou za akcie, které získala od TZ, je tržní cenou. 

9. Stavba lodí

Fincantieri

535. Podle nařízení o stavbě lodí z roku 1998 (291) byl posledním datem dodání pro lodě, 
aby se kvalifi kovaly na provozní podporu spojenou se smlouvou, 31. prosinec 2003. Lodě 
dodané později by v zásadě k této podpoře způsobilé nebyly. Komise může nicméně poskytnout 
prodloužení této lhůty, je-li odůvodněno prodleními vyplývajícími z neočekávaných nebo 
výjimečných okolností mimo vliv loďařské společnosti.

536. Dne 20. října přijala Komise rozhodnutí po oznámení Itálie, které se týkalo 
dodací lhůty pro pět výletních lodí vyrobených italskou loďařskou skupinou Fincantieri. 
Itálie argumentovala, že důvodem prodlení je posunutí dodávek lodí vlastníkem lodi 
kvůli teroristickým útokům dne 11. září 2001 (292). 

537. Ve svém rozhodnutí Komise na jednu stranu schválila prodloužení dodací 
lhůty pro čtyři lodě, neboť u argumentu předloženého Itálií se mělo za to, že se jej 
týkají výjimky předvídané v nařízení o stavbě lodí, a neboť společnost Fincantieri 
měla technickou kapacitu dodat lodě do konce roku 2003. Komise však rozhodla 
zahájit formální šetření týkající se jedné lodě, neboť měla pochybnosti, že společnost 
Fincantieri vůbec kdy měla technickou kapacitu dodat tuto loď do 31. prosince 2003.

Kvaerner Warnow Werft (293)

538. Po sjednocení Německa získaly bývalé východoněmecké loděnice výjimečně 
velké částky státní podpory na restrukturalizaci. V letech 1993 až 1995 v kontextu 

(290) NN 62/2004.
(291) Nařízení Rady (EHS) č. 1540/98 (Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 1).
(292) N 347/2004.
(293) C 6/2000 ze dne 25. října 2004, C(2004) 3910/2.
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privatizace a restrukturalizace východoněmecké loděnice Warnow Werft  (nyní Kvaerner 
Warnow Werft , KWW) Komise schválila podporu v celkové výši 639,4 milionu EUR. 
Mělo se za to, že bude zahrnovat provozní podporu ve výši 382,1 milionu EUR, z čehož se 
230,8 milionu EUR použije na pokrytí ztrát vzniklých z konkrétních smluv o stavbě lodí.

539. Po zprávách o úvěru ve výši 200 milionů EUR od společnosti Kvaerner 
Warnow Werft  její mateřské společnosti měla Komise podezření, že loděnice získala 
vyšší podporu, než bylo nutné na kompenzaci ztrát z některých smluv o stavbě lodí. 
Zahájila šetření a zkoumala, zda by příjemce měl navrátit částku 60,9 milionu EUR. 

540. Ve svém závěrečném rozhodnutí dospěla Komise k závěru, že společnost 
Kvaerner Warnow Werft  skutečně získala větší částku podpory, než bylo nutné 
ke kompenzaci ztrát z některých smluv o stavbě lodí. V průběhu šetření však byla 
společnost Kvaerner Warnow Werft  schopná dokázat existenci dodatečných nákladů, 
které je možno přisoudit smlouvám o stavbě lodí a které vedly k vyšším ztrátám. 
S ohledem na další připomínky a objasnění německé vlády a společnosti, že společnost 
Kvaerner nezískala veškerou bezhotovostní provozní podporu, nařídila Komise 
navrácení 13 milionů EUR, které byly považovány za výslednou nadměrnou podporu. 

Omezení kapacity pro některé loděnice ve východním Německu, 
Španělsku a Řecku

541. V průběhu let 1992 a 1997 prošlo pět loděnic ve východním Německu 
radikální restrukturalizací. Aby se vykompenzovaly narušující účinky podpory na 
restrukturalizaci na hospodářskou soutěž, muselo Německo snížit celkovou kapacitu 
stavby lodí ve východním Německu o 40 %. Od roku 1995 Komise sledovala soulad 
loděnic s omezením kapacity jakožto omezením výroby ve smyslu omezení jejich 
produkce. 

542. Ve svém rozsudku ze dne 29. dubna ve věci Kvaerner Warnow Werft  však 
Soudní dvůr rozhodl, že se Komise mýlí ve výkladu omezení kapacity jako omezení 
skutečné výroby. Omezení kapacity, ve světle rozhodnutí Komise přijatých v letech 
1993 až 1995 schvalujících podporu, muselo být chápáno jako technické omezení 
výrobních zařízení. Pokud výrobní zařízení loděnice popsaná v rozhodnutích Komise, 
která schválila podporu, nebyla změněna, mohla společnost Kvaerner Warnow Werft  
vyrábět nad svou technickou kapacitu.

543. S ohledem na odůvodnění Soudního dvora a v zájmu konzistence a rovného 
zacházení Komise rozhodla považovat omezení kapacity některých německých, 
španělských a řeckých loděnic pouze za technická omezení, pokud rozhodnutí 
vycházela ze směrnice Rady 90/684/EHS ve znění pozdějších předpisů. Sledování 
omezení technické kapacity však bude pokračovat ve světle jednotlivých ustanovení 
pro dotčené loděnice až do data uvedeného v každém rozhodnutí o podpoře na 
restrukturalizaci (294).

(294) NN 56/2003.
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10. Zemědělství

544. Komise obdržela 252 oznámení plánovaných opatření státní podpory, která 
má být poskytnuta v zemědělském a agroprůmyslovém odvětví. Komise také zahájila 
zkoumání 13 opatření podpory, která nebyla předtím oznámena podle čl. 88 odst. 3 
Smlouvy o ES. Nebyl zahájen ani uzavřen žádný přezkum opatření stávající podpory 
podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. Celkově Komise nevznesla žádné námitky proti 
212 opatřením. Několik těchto opatření bylo schváleno poté, co je dotčené členské 
státy pozměnily nebo se zavázaly pozměnit je tak, aby byly v souladu s pravidly státní 
podpory Společenství. Komise zahájila postup stanovený v čl. 88 odst. 2 Smlouvy 
o ES v souvislosti s 8 případy, kdy dotčená opatření vzbudila vážné pochybnosti 
o neslučitelnosti se společným trhem. Komise uzavřela postup podle čl. 88 odst. 2 
v souvislosti se 14 případy. V 10 z nich bylo přijato zamítavé konečné rozhodnutí, 
některá z nich nařizovala navrácení. Následující přehled je výběrem případů, které 
vyvolaly nejzajímavější otázky, pokud jde o politiku státní podpory v zemědělském 
a agroprůmyslovém odvětví v roce 2004.

FINSKO

Článek 141 Smlouvy o přistoupení

545. Dne 16. března Komise rozhodla schválit zvláštní balíček podpor oznámený 
Finskem podle článku 141 Aktu o přistoupení. Rozhodnutí je formálním výsledkem 
zdlouhavých diskusí a jednání na nejvyšší úrovni v průběhu roku 2003. Rozhodnutí 
povoluje Finsku poskytnout v letech 2004 až 2007 zvláštní podporu příjmu 
zemědělcům v jižním Finsku až do výše přibližně 420 milionů EUR, plus další 
podporu příjmů v podobě pobídkových dorovnání stávajících agroenvironmentálních 
programů v jižním Finsku až do výše 225 milionů EUR na stejné období. Podmínkou 
pro poskytnutí podpory příjmů je provedení opatření podpory na prosazení investic, 
posílení mladých zemědělců a podnikové poradenství zemědělcům. 

FRANCIE

PMPOA (program na kontrolu znečištění zemědělského původu)

546. Dne 19. února přijala Komise kladné konečné rozhodnutí (295), kterým 
prohlásila za slučitelnou se Smlouvou podporu na investice do ochrany životního 
prostředí poskytnutou ve Francii před rokem 2000. Bylo zahájeno řízení, protože 
Francie poskytla podporu na investice až do 60 % v době, kdy bylo možné poskytnout 
pouze 35 %. Míra 35 % byla také schválena v rozhodnutí, které Francie nerespektovala, 
a poskytla větší podporu. Od roku 2000 však Komise zvýšila maximální povolenou míru 
podpory. Tuto vyšší míru podpory potvrdil článek 4 nařízení o výjimce (ES) č. 1/2004, 

(295) C 27/2001 (ex N 2/2001).
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které se použije se zpětnou platností na podporu poskytnutou před jeho vstoupením 
v platnost. Na tomto právním základě byla podpora prohlášena za slučitelnou.

Daň z porážky

547. Dne 30. března Komise rozhodla (296) nevznášet námitky proti státní podpoře 
ve výši přibližně 156 milionů EUR na rok 2004 (a proti podobným částkám poté) 
na odvoz a zneškodnění uhynulých zvířat na úrovni hospodářství. Výše podpory je 
až 100 %. Podpora je v souladu s pokyny pro přenosné spongiformní encefalopatie 
a trvání režimu je neomezené. Co se týče fi nancování odvozu jatečních odpadů, 
shledává rozhodnutí, že částka přibližně 91 milionů EUR není podporou z důvodu, že 
jelikož jatka platí více prostřednictvím nové daně z porážky (taxe d’abattage) uložené 
na tunu odpadů, než dostanou zpět ve smyslu výhod prostřednictvím sběru odpadů, 
nezískávají žádnou fi nanční výhodu.

Kompenzace za sucho v roce 2003

548. Dne 20. října Komise rozhodla nevznášet námitky proti státní podpoře ve 
výši přibližně 664 milionů EUR pro zemědělce zasažené suchem v roce 2003 (297). 
Kompenzace byla vyplacena prostřednictvím kombinace grantů v hotovosti 
(339 milionů EUR), dotovaných úvěrů „na katastrofu“ (20 milionů EUR), převzetí 
úroku z nesplacených úvěrů (20 milionů EUR), konsolidačních půjček (20 milionů 
EUR na podporu úvěrů ve výši 225 milionů EUR), odložení splatných plateb přímých 
daní a DPH (bez účtování dalšího úroku z prodlení), zrušení těchto daní, neplacení 
pozemkové daně a odložení příspěvků na sociální pojištění. Prvek subvencí obsažený 
v převzetí úroku z nesplacených úvěrů byl považován za de minimis. Výše podpory 
byla až 100 % škod a trvání se lišilo v závislosti na typu podpory.

Asanační daň

549. Dne 14. prosince přijala Komise smíšené kladné i zamítavé konečné 
rozhodnutí s navrácením francouzské asanační daně (taxe d’équarrissage) (298). Od 
roku 1997 do roku 2003 vybírala Francie daň z obratu z prodeje francouzského masa 
i masa z jiných členských států. Daň fi nancovala bezplatný odvoz jatečních odpadů 
a uhynulých zvířat. Daň šla nejdříve do zvláštního fondu vyhrazeného na fi nancování 
této podpory. Když Komise zahájila řízení pro porušování, protože považovala daň 
z masa z jiných členských států za diskriminační, přesunula Francie daňový výnos do 
souhrnného rozpočtu a fi nancovala podporu ze souhrnného rozpočtu na roky 2001 
a 2002.

(296) N 515/2003.
(297) NN 154/2003.
(298) C-52/2002 (ex NN 49/2002).
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550. Opatření podpory fi nancovaná v letech 1997 až 2002, která činí celkově 
829 milionů EUR, jsou v zásadě slučitelná s pravidly státní podpory. Kvůli 
diskriminačnímu fi nancování od roku 1997 do roku 2000 by však podpora ve výši 
přibližně 400 milionů EUR musela být shledána neslučitelnou s právními předpisy 
Společenství. Ale náhrada podpory zemědělci by nutně nenapravila diskriminaci masa 
z jiných členských států způsobenou daní vybíranou na úrovni supermarketů. Proto za 
podmínky, že Francie nahradí daň uloženou na maso z jiných členských států, Komise 
rozhodla prohlásit podporu za slučitelnou. Francie předložila v této souvislosti závazek.

551. Pokud jde o roky 2001 a 2002, dospěla Komise u podpory, která činila dalších 
400 milionů EUR, k závěru, že spojení mezi daní a podporou bylo přerušeno, neboť 
daň je přidělena do souhrnného rozpočtu (299) a zisk z daně neodpovídá nákladům 
na veřejnou asanační službu. Rozhodnutí se tedy dohromady týká let 1997 až 2002. 
Pro rok 2003 je stále třeba rozhodnutí přijmout. Navíc podpora poskytnutá drobným 
prodejcům masa prostřednictvím osvobození od dotyčné daně je shledána neslučitelnou 
a bude muset být navrácena.

NĚMECKO

Podpora pro strojní skupiny

552. Prostřednictvím dvou konečných rozhodnutí přijatých dne 19. května 
a 14. prosince – podmíněné rozhodnutí (300) a částečně zamítavé rozhodnutí 
s navrácením (301) – Komise rozhodla uzavřít formální šetření podpory poskytnuté na 
strojní skupiny v Bavorsku.

553. Obě rozhodnutí objasňují politiku Komise v oblasti státní podpory 
poskytované v souvislosti se strojními skupinami, což jsou svépomocné organizace 
zemědělců, jejichž „klíčové činnosti“ zahrnují řízení podpory hospodářstvím a sdílení 
strojů mezi zemědělci. Podněty obdržené Komisí upozornily na případné křížové 
dotace jiných obchodních („neklíčových“) činností skupin. Komise uznává v zásadě 
kladnou úlohu strojních skupin v zemědělském odvětví, jelikož umožňují zemědělcům 
zlepšit účinnost sdílením nákladných strojů.

554. Ve svém rozhodnutí C 9/A/2004 Komise tedy schválila podporu (ve výši 
19,6 milionu EUR za 6 let) ve prospěch zemědělců v podobě dotovaných služeb na 
základě bodu 14 zemědělských pokynů. Tato podpora je klesající a nepřesahuje 50 % 
příslušných nákladů. Komise však upozorňuje, že trvalá veřejná podpora ve výši 100 % 
těchto nákladů, které se u zemědělců opakují, by mohla být neslučitelnou provozní 
podporou. Komise požaduje, aby Německo zavedlo do svého režimu povinnost pro 
strojní skupiny předávat plnou výši podpory zemědělcům a zakázalo „neklíčové 

(299) Komise uznala, že přidělením zisku z daně do souhrnného rozpočtu Francie ukončila diskriminační 
zdanění, a uzavřela řízení při porušení.

(300) C-9/A/2003 – Německo (Bavorsko).
(301) C-9/B/2003 – Německo (Bavorsko).
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činnosti“ strojních skupin, nebo omezilo výkon „neklíčových činností“ na právně 
nezávislé dceřiné společnosti strojních skupia, a tak zabránilo křížovým dotacím.

555. Ve svém rozhodnutí o minulé (protiprávní) podpoře (C 9/B/2003) Komise 
zjistila, že částky podpory pobírané jednotlivými příjemci (přibližně 50 EUR na 
zemědělce) jsou příliš nízké, aby narušily hospodářskou soutěž. Komise však také 
dospěla k závěru, že bavorský systém poskytování této podpory účinně nebrání 
poskytování čistě provozní podpory samotným strojním skupinám ani křížovým 
dotacím jiných obchodních činností vykonávaných strojními skupinami. Komise tedy 
dospěla k závěru, že každá podpora, u které nelze předložit důkazy, že ji využívají 
pouze zemědělci, je neslučitelná a měla by být navrácena.

ŘECKO

Program kompenzací za špatné počasí – RAGBY

556. Dne 20. dubna přijala Komise rozhodnutí (302) nevznášet námitky proti státní 
podpoře v celkové výši přibližně 60 milionů EUR na kompenzaci zemědělců a rybářů 
za ztráty způsobené katastrofami (sesuvy půdy, záplavy), špatným počasím (mráz, 
déšť, bouře, sucho) a onemocněními od března 2002 do března 2003. Výše podpory 
je 50–80 % ztrát nebo u některých plodin mohou být uskutečněny paušální platby na 
1 000 m2. Opatření má trvání 5 let (podpora je splatná v různých fázích).

ITÁLIE

Rizikový kapitál pro zemědělské malé a střední podniky

557. Dne 3. února Komise rozhodla nevznášet námitky proti poskytnutí rizikového 
kapitálu z veřejných fondů ve výši přibližně 5 milionů EUR ročně do roku 2005 (303). 
Cílem je vytvořit fond na podporu přístupu zemědělských malých a středních podniků 
k rizikovému kapitálu v podobě akvizice menšinové držby akcií, participačních půjček 
a účasti v jiných fondech rizikového kapitálu. Opatření obsahuje několik prvků státní 
podpory, které byly shledány slučitelnými s pravidly státní podpory. Veřejný fond 
se například vzdává zisků nad určitým ziskovým rozpětím ve prospěch soukromých 
investorů. To je jedním z opatření na přilákání soukromých investorů. Trvání opatření 
je 10 let.

Kompenzace za katarální horečku ovcí

558. Dne 16. března přijala Komise zamítavé konečné rozhodnutí o státní podpoře 
v celkové výši přibližně 2,6 milionu EUR na kompenzaci pro zpracovatelské společnosti 

(302) N 249/2003.
(303) N 384/2003 (Úř. věst. C 56, 4.3.2004).
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v regionu Sardinie za údajné ztráty v důsledku katarální horečky ovcí (304). Podpora na 
kompenzaci zemědělců za jejich ztráty byla schválena současně s rozhodnutím zahájit 
řízení v souvislosti se zpracovatelským odvětvím. Jelikož podpora nebyla vyplacena, 
nebyl zapotřebí inkasní příkaz. Podpora byla shledána neslučitelnou, protože:

• Pravidla státní podpory povolují kompenzaci pouze pro primární producenty. Ztráty 
obratu jsou součástí běžného podnikatelského rizika a mohou je způsobit různé 
faktory.

• Nebylo prokázáno spojení mezi ztrátami a katarální horečkou ovcí. Ve stejné době 
bylo na Sardinii sucho, které také mohlo vést ke snížení obratu; některá družstva si 
možná nechala dodat méně surovin (a utrpěla tedy ztráty) z jiných důvodů, než je 
katarální horečka ovcí.

AIMA – odvětví drůbeže

559. Dne 19. května přijala Komise zamítavé konečné rozhodnutí, kterým prohlásila 
státní podporu ve výši přibližně 10,3 milionu EUR za neslučitelnou se Smlouvou (305). 
Jelikož podpora nebyla vyplacena, nebyl zapotřebí inkasní příkaz. Podpora měla 
kompenzovat producentům drůbeže v Itálii údajné ztráty v důsledku strachu z dioxinu 
v Belgii v roce 1999.

560. Itálie tvrdila, že strach z dioxinu v Belgii způsobil mediální strach v Itálii 
s výsledným poklesem spotřeby drůbeže v Itálii. Itálie tedy navrhla odškodnit své 
producenty drůbeže s tím, že skandál s dioxinem by měl být považován za „mimořádnou 
událost“ nejen v Belgii, ale také v Itálii. Podle pravidel státní podpory by jediným způsobem 
jak schválit tuto podporu bylo považovat účinky strachu z dioxinu za „mimořádnou 
událost“. Komise však vyjádřila vážné pochybnosti týkající se tohoto přístupu pro italský 
trh. Informace obdržené po zahájení řízení tyto pochybnosti nerozptýlily. 

Podpora na záchranu ve prospěch dodavatelů společnosti Parmalat

561. Dne 14. července přijala Komise rozhodnutí (306) nevznášet námitky proti 
jednorázové podpoře ve výši přibližně 1 milion EUR pro producenty mléka v Lombardii, 
kteří jsou ve fi nančních potížích, protože jim nebylo zaplaceno mléko dodané skupině 
Parmalat. Podpora na záchranu sestává ze záruky, v souladu s podmínkami pokynů na 
záchranu a restrukturalizaci. Itálie navrhla průměrné metody výpočtu k určení toho, 
zda lze u typického zemědělce produkujícího mléko mít za to, že má potíže, a kvalifi kuje 
se tedy pro podporu. Někteří zemědělci budou vyloučeni, protože se považují za 
dostatečně majetné, aby neměli potíže. Co se týče výše podpory, je maximální hodnota 
záruky způsobilé v rámci tohoto režimu 500 000 EUR pro jednotlivé společnosti 
a 5 milionů EUR pro družstva.

(304) C 5/2001 (ex N 775/2000) – Itálie (Sardinie).
(305) C 59/2001 (ex N 797/1999).
(306) N 75/2004 – Itálie (Lombardie).
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Regionální zásah pro rozvoj společnosti Confi di v zemědělském odvětví

562. Dne 10. května schválila Komise podporu (307) ve výši 1 032 913,80 EUR na 
záruky a 516 456,90 EUR na technickou pomoc ve prospěch společnosti Confi di, což 
jsou družstva vytvořená z podniků v zemědělském odvětví a z jejich svazů, která řídí 
záruční fondy. Podpora se poskytuje na období pěti let s ohledem na:

• poskytnutí vedlejších záruk zemědělcům nebo družstvům za předpokladu, že záruky 
jsou spojeny s operacemi fi nancovanými regionálním / vnitrostátním režimem 
podpory schváleným Komisí a že kombinovaná podpora nepřekročí prahy stanovené 
v rozhodnutích Komise schvalujících podporu;

• poskytování poradenských služeb všem zemědělcům působícím v konkrétním 
regionu.

563. Grantový ekvivalent podpory na vedlejší záruky v hotovosti se vypočítá 
stejným způsobem jako u dotovaných úvěrů, tj. jako rozdíl mezi tržními mírami úvěrů 
a skutečným úvěrem uzavřeným s bankou, po existenci záruky, minus částka zaplacená 
příjemcem.

Podpora na krizi s BSE: Zákon 49/2001 – jiné články než článek 7a

564. Dne 1. prosince Komise se zpětnou platností povolila (308) Itálii poskytnout 
státní podporu ve výši přibližně 169 milionů EUR na náklady za povinné zneškodnění 
rizikového materiálu a skladování málo nebezpečného materiálu i podporu příjmů pro 
producenty hovězího na vyrovnání účinků krize s BSE v roce 2001. Schválená opatření 
jsou součástí italského zákona 49/2001, částečně schváleného Komisí v době, kdy 
v roce 2001 došlo ke krizi s BSE.

565. Podpora příjmů pro producenty hovězího poskytovaná prostřednictvím 
přerušení a prodloužení daňových lhůt a závazků sociálního zabezpečení je schválena 
podle čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES. Podpora příjmů pro navazující odvětví 
(jateční podniky, velkoobchodníci a maloobchodníci s masem) upravená rozhodnutími 
činí přibližně 103,25 EUR na zemědělský podnik a je považována za podporu 
de minimis, a proto se jí zákaz státní podpory nedotýká.

NIZOZEMSKO

Opatření proti ptačí chřipce

566. Dne 8. září přijala Komise rozhodnutí nevznášet námitky proti státní podpoře 
ve výši přibližně 11,3 milionu EUR na náklady na boj proti ptačí chřipce (309). Opatření 

(307) N 536/2003 – Itálie (Kampánie).
(308) NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).
(309) N 429/2003.
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je úpravou opatření schváleného jako N 700/2000. Oznámená výše podpory je až 100 % 
a trvání opatření do 1. ledna 2010.

Opatření proti kulhavce a slintavce

567. Dne 8. září Komise rozhodla nevznášet námitky proti státní podpoře ve výši 
přibližně 2,7 milionu EUR na náklady na boj proti slintavce a kulhavce (310). Opatření 
je úpravou opatření schváleného jako N 700/2000. Výše podpory je až 100 % a opatření 
má trvat do 1. ledna 2010.

11. Rybolov

568. Komise schválila některá opatření podpory poskytnutá Francií (v podobě 
snížení příspěvků na sociální zabezpečení a jiných poplatků) po znečištění ropou 
způsobeným ztroskotáním lodě Erika v prosinci 1999 a silnou bouří hned poté. 
Považovala podporu za odůvodněnou, co se týče chovatelů ryb na atlantickém pobřeží 
zejména postižených těmito událostmi, ale u jiných chovatelů ryb a také u rybářů ji 
shledala neslučitelnou se společným trhem a podpora bude muset být navrácena. 

569. Komise také schválila některá opatření podpory na rybolov poskytnutá 
na Korsice v letech 1986 až 1999, ale podpora na konstrukci plavidel a modernizaci 
plavidel se zvýšením výkonu poskytnutá mezi 1. lednem 1997 a 28. říjnem 1998 byla 
shledána neslučitelnou se společným trhem a musí být také navrácena. Nová podpora 
na koupi použitých plavidel však byla schválena.

12. Uhlí a doprava

Uhlí

570. Tento rok se vyznačoval koncem produkce uhlí ve Francii a rozšířením 
Unie, které zvýšilo počet zemí produkujících uhlí ze tří (Německo, Spojené království, 
Španělsko) na sedm, protože přibylo Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. 
Kvůli nepříznivým geologickým podmínkám není mnoho dolů EU vůči dováženému 
uhlí konkurenceschopných.

571. Nutno připomenout, že do 24. července 2002 se na státní podporu 
poskytovanou v odvětví uhlí používá nový rámec (311) po skončení platnosti Smlouvy 
o ESUO dne 23. července 2002. Tento režim vychází z minimální produkce uhlí, aby se 
posílilo zabezpečení dodávek energie EU. Státní podpora pro uhelný průmysl podpoří 
také restrukturalizaci tohoto odvětví s ohledem na sociální a regionální důsledky 
omezení činnosti. 

(310) N 431/2003.
(311) Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1.
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572. S ohledem na Španělsko zahájila Komise hloubkové šetření týkající se plánu 
restrukturalizace a podpory pro uhelný průmysl na rok 2003 (312). Dne 19. května 2004 
Komise schválila podporu pro německý uhelný průmysl na rok 2004 (313). 

Doprava

Železniční doprava

573. Dne 6. října povolila Komise Německu podpořit jeho železniční 
infrastrukturu (314). Schválený režim podpory se týká pokynů k fi nancování budování 
soukromých železničních vleček, jejich rozšiřování a opětovné uvedení do provozu. 
Soukromá vlečka je železniční trať vlastněná obchodním podnikem a používaná 
k posílání nebo přijímání nákladů v rámci jeho obchodních činností. Tato železniční 
trať se musí přímo nebo nepřímo napojovat na síť veřejné železniční infrastruktury. 
Režim podpory by měl přispět k zabezpečení růstu v tomto odvětví a podpořit 
přesunutí rovnováhy od silniční k železniční dopravě.

Kombinovaná doprava

574. Příznivý přístup byl zaujat k italskému režimu (315) pro region Friuli-Venezia 
Giulia, který má poskytnout subvence fi rmám nabízejícím kombinované dopravní 
služby po železnici do nebo z regionu. Tyto subvence budou omezeny na kompenzaci 
rozdílů mezi prvotními náklady na silniční a kombinovanou dopravu. Režim umožní 
snížit cenu služeb kombinované dopravy, aby mohly soutěžit se silniční dopravou za 
podobných tržních podmínek. 

575. Komise schválila další italský regionální režim (316) (Sicílie), který má podpořit 
tříleté období služeb silniční / námořní kombinované dopravy mezi sicilskými a jinými 
italskými přístavy a přístavy Společenství. Režim poskytne „ekologickou prémii“ 
malým a středním silničním dopravním společnostem, když budou přepravovat těžká 
nákladní vozidla o hmotnosti více než 12 tun nebo návěsy lodí. Ve světle zvláštní 
geografi cké a hospodářské situace Sicílie, potíží při organizaci trhu intermodální 
dopravy a experimentálního charakteru opatření je Komise považovala za slučitelné se 
Smlouvou. 

(312) Úř. věst C 182, 15.7.2004, s. 3.
(313) N 493/2003 – Německo – státní podpora pro uhelný průmysl na rok 2004. Rozhodnutí ze dne 

19. května 2003.
(314) N 170/2004 – Německo – pokyny k fi nancování budování soukromých železničních vleček, jejich 

rozšiřování a opětovné uvedení do provozu. Rozhodnutí ze dne 6. října 2004.
(315) N 335/03 – Itálie – podpora na vytvoření železničních-dálničních služeb. Rozhodnutí ze dne 

3. března 2004.
(316) N 551/2003 – Itálie – podpora na prosazení nákladní dopravy prostřednictvím kombinované 

dopravy (silniční / příbřežní námořní doprava). Rozhodnutí ze dne 6. října 2004.
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576. V dubnu Komise rozhodla nevznášet námitky proti režimu podpory (317), 
který měl podpořit modální přesun nákladní dopravy ze silnic na vodu poskytnutím 
podpory na nové / stávající pobřežní, příbřežní nebo vnitrozemské vodní služby za 
předpokladu, že se vyhnou cestám nákladními automobily a že ve Spojeném království 
vytvoří ekologický přínos. Tento nový režim doplňuje stávající režim podpory 
pro přepravní zařízení (318). Podpory budou omezeny nanejvýš na 30 % celkových 
provozních nákladů maximálně na tři roky, po nichž musí být projekt životaschopný. 

577. A konečně, Komise schválila belgický režim podpory (319), který má zaručit 
přístup k přístavu Antverpy vnitrozemskou vodní cestou v průběhu rekonstrukčních 
prací na antverpském okruhu (320). Režim ponese dodatečné náklady na nakládání 
a vykládání kontejnerů na vnitrozemská plavidla, aby uživatelé nebyli v průběhu prací 
odrazeni od vnitrozemské vodní dopravy do a z přístavu Antverpy. 

Silniční doprava

578. V červenci Komise schválila podporu na investice do dodatečné montáže 
fi ltrů částic na nákladní automobily registrované v Dánsku (321).

579. Dne 20. října uzavřela Komise formální šetření (322) údajného nesprávného 
použití kladného rozhodnutí Komise o restrukturalizaci společnosti Sernam, dceřiné 
společnosti francouzské železniční společnosti SNCF provádějící silniční a železniční 
dopravu i expediční dopravu, přijetím podmíněného, částečně kladného a částečně 
zamítavého rozhodnutí s inkasním příkazem.

580. Komise pokračovala v šetření plánu restrukturalizace belgické společnosti 
ABX Logistics podílející se na expediční dopravě hlavně v silniční dopravě i v odvětví 
lodní a letecké dopravy.

581. Komise v současnosti zkoumá případné účinky státní podpory režimu 
na náhradu, který je spojený se zavedením mýtného pro těžká nákladní vozidla na 
německých dálnicích (323).

(317) N 206/2003 – Spojené království – grant na vodní nákladní dopravu. Rozhodnutí ze dne 
20. dubna 2004.

(318) N 649/2001 – Spojené království – podpora pro přepravní zařízení. Rozhodnutí ze dne 
20. prosince 2001.

(319) N 88/04 – Belgie – podpora pro odvětví vnitrozemských vodních cest na manipulaci s kontejnery 
v přístavu Antverpy. Rozhodnutí ze dne 14. července 2004.

(320) Dálnice kolem Antverp sestává ze čtyř pruhů v každém směru. V průběhu prací bude počet pruhů 
v každém směru snížen na dva. 

(321) N 90/2004 – Dánsko – fi ltry částic na nákladních automobilech. Rozhodnutí ze dne 20. července 
2004.

(322) C 32/2003 – Francie – Sernam 2 – přezkum podpory na restrukturalizaci. Rozhodnutí ze dne 
20. října 2004.

(323) C 54/2003 - Německo. 
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Vodní cesty

Vnitrozemské vodní cesty

582. Komise schválila dva režimy podpory, které měly podpořit rozvoj vnitrozemské 
vodní dopravy ve Francii a Belgii (Valonsko) (324) prostřednictvím modernizace loďstva 
a podpory a obnovy profese vnitrozemské vodní dopravy.

583. Valonský režim podpory stanoví také podporu pro provozovatele plánovaných 
kontejnerových kombinovaných dopravních služeb využívající vnitrozemské vodní 
cesty a působící z terminálu spojeného s vodní cestou umístěnou ve Valonsku. Grant 
se vypočítá na základě počtu kontejnerů přeložených na vodní cestu nebo z ní. Podpora 
má povzbudit rozvoj vnitrozemských vodních kombinovaných dopravních služeb do 
a z Valonska oproti silniční dopravě, která tvoří téměř veškerou kontejnerovou 
dopravu v regionu.

Lodní doprava

584. Komise schválila několik rozšíření nebo změn stávajících režimů v Itálii (325), 
Německu (326), Dánsku (327) a Finsku (328). Schválila také režim jednotné daně založené 
na tonáži (329), čímž se Itálie stala jedenáctým členským státem, který zavedl tento 
režim, nazývaný také daň podle tonáže.

585. Komise schválila režim podpory přijatý Itálií pro společnosti v tyrrhénské (330) 
skupině, který zůstane v platnosti do roku 2008 na základě dohod o veřejné službě. 
Komise vzala v úvahu, že granty vyplácené společnostem v tyrrhénské skupině na 
zajištění provozu služeb mezi pevninskou Itálií a jejími ostrovy jsou kompenzací za 
uložení závazků veřejné služby. Na druhou stranu Komise prohlásila, že kompenzace 
poskytnutá na některých mezinárodních námořních trasách je neslučitelná s právními 
předpisy Společenství z důvodu, že neexistuje skutečná potřeba veřejných služeb, 
a vyzvala k jejímu navrácení příjemcem.

(324) N 38/2004 – Francie – podpora pro vnitrozemské vodní dopravce zboží usazené ve Francii. 
Rozhodnutí ze dne 8. září 2004; N 4/2004 – Belgie – režim podpory na vnitrozemskou vodní 
dopravu v regionu Valonsko na období 2004–2007. Rozhodnutí ze dne 16. června 2004.

(325) N 599/2003 – pokračování režimu na snížení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení 
v odvětví pobřežní lodní dopravy v roce 2004 a 2005. Rozhodnutí ze dne 3. února 2004; N 45/2004 – 
rozšíření mezinárodního námořního rejstříku plavidel, a tedy pravidel vztahujících se k uvedenému 
rejstříku na některé činnosti pobřežní lodní dopravy. Rozhodnutí ze dne 14. července 2004.

(326) NN 19/2004 – režim, kterým se stanoví paušální snížení příspěvků námořníků na sociální 
zabezpečení. Rozhodnutí ze dne 22. září 2004; N 376/2004, rozhodnutí ze dne 16. listopadu 2004.

(327) N 171/2004 – technická úprava režimu jednotné daně na základě tonáže schváleného v roce 
2002. Rozhodnutí ze dne 1. prosince 2004.

(328) N 70/04 – pokračování stávajícího režimu pro mezinárodní námořní rejstřík plavidel a rozšíření 
jeho rozsahu působnosti na osobní plavidla zajišťující pravidelnou přepravu mezi Finskem 
a jinými členskými státy. Rozhodnutí ze dne 1. prosince 2004.

(329) N 114/2004.
(330) C 64/1999 – Itálie – tyrrhénská skupina. Rozhodnutí ze dne 16. března 2004.
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586. Komise uzavřela dne 30. června 2004 (331) formální vyšetřovací řízení, 
které zahájila dne 19. března 2003 (332) v souvislosti s balíčkem belgických daňových 
opatření ve prospěch obchodního loďstva, a zamítla některá zkoumaná opatření, a to 
snížení daně pro novější plavidla, převod daňových dobropisů v rozsahu společnosti 
podléhající jednotnému zdanění a způsobilost činností, které skutečně nesouvisí 
s lodní dopravou, jako je prodej zboží nebo služeb neurčených ke spotřebě na palubě 
a prodej luxusního zboží nebo exkurze cestujících a sázení a kasina. Ostatní zkoumaná 
opatření byla přijata.

587. A konečně, co se týče Francie, změnila Komise dne 14. prosince 2004 své 
rozhodnutí ze dne 30. ledna 2002 (333), kterým schválila režim podpory na vytvoření 
nových příbřežních dopravních služeb, aby vzala plně v úvahu nová pravidla 
Společenství v tomto odvětví.

Letecká doprava

588. Dne 12. února přijala Komise rozhodnutí o výhodách poskytnutých 
valonským regionem (334) a veřejně vlastněným letištěm Brussels South Charleroi 
Airport (BSCA) aeroliniím Ryanair v souvislosti s jejich usazením v Charleroi. Komise 
dospěla k závěru, že žádný soukromý subjekt by za stejných okolností neposkytl 
stejné výhody jako BSCA. Jelikož v tomto případě nebyla dodržena zásada tržního 
soukromého investora, tvořily výhody poskytnuté společnosti Ryanair státní podporu 
a mohly narušit hospodářskou soutěž. 

589. Komise však vzala v úvahu, že podpora poskytnutá společnosti Ryanair 
v Charleroi by mohla být slučitelná se společným trhem v kontextu dopravní politiky, 
pokud umožňuje rozvoj a lepší využití pomocné letištní infrastruktury, která je 
v současnosti nevyužitá a představuje náklady pro společenství jako celek. Komise 
v tomto rozhodnutí schválila některé typy podpory, zejména podporu, která umožňuje 
opravdový rozvoj nových tras za zřetelně defi novaných podmínek. Rozhodnutí také 
naznačilo, že nelze schválit některé formy podpory; cílem Komise je zaručit, aby 
výhody poskytnuté na konkrétním letišti nebyly diskriminační a byly obklopeny větší 
průhledností. 

590. Toto rozhodnutí má význam pro budoucí leteckou dopravu, zvlášť pokud 
se týká využití regionálních nebo pomocných letišť. V době rozhodnutí Komise 
také oznámila, že vypracuje pokyny, které se zabývají otázkami státní podpory pro 
nízkonákladové aerolinie, podpory na zahájení činnosti pro nové trasy a veřejného 
fi nancování letišť: Pokyny Společenství pro fi nancování letišť a pro podporu na zahájení 
činnosti pro aerolinie odlétající z regionálních letišť.

(331) Konečné rozhodnutí ještě nezveřejněno.
(332) C 20/2003, Úř. věst. C 145, 21.6.2003, s. 4.
(333) C 65/2000, Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 31.
(334) C 76/2002 – Belgie – letiště Charleroi – Ryanair. Rozhodnutí ze dne 12. února 2004.
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591. Dne 16. března Komise rozhodla zahájit šetření státní podpory v souvislosti 
s Řeckem, (335) protože vyjádřila pochybnosti o založení a privatizaci společnosti 
nazvané Olympic Airlines (NOA) – která převzala letecké činnosti společnosti Olympic 
Airways – i o řadě jiných opatření. Komise také zpochybnila nenavrácení protiprávní 
a neslučitelné podpory řeckému státu po rozhodnutí z prosince 2002, nezaplacení 
daňového dluhu společností v roce 2003, poskytnutí zálohy (přes 130 milionů EUR) 
řeckým státem na fi nancování restrukturalizace a privatizace společnosti a nezaplacení 
daně z modernizace letiště (Spatosimo) společností účtované cestujícím. 

592. Významným rozhodnutím mezi jinými rozhodnutími přijatými v průběhu 
roku 2004 v oblasti letecké dopravy bylo rozhodnutí ze dne 20. července, kterým 
Komise schválila podporu na záchranu pro italské aerolinie Alitalia (336). Podpora 
sestává z překlenovacího úvěru ve výši 400 milionů EUR při krátkodobé tržní sazbě, 
který musí být splacen při vypršení, aby bylo možné vypracovat mechanismy pro 
případnou restrukturalizaci společnosti bez další státní podpory.

593. A konečně, dne 14. prosince Komise schválila první fázi opětovné privatizace 
pozemní manipulační divize TAP (337). Portugalia, soukromé portugalské aerolinie, 
měly spojit svůj pozemní manipulační podnik s takovýmto podnikem TAP a za to 
by získaly 6 % akcií v nové společnosti pro pozemní manipulaci. Komise měla za to, 
že tato řada transakcí není státní podporou, jelikož TAP neměly být dány k dispozici 
žádné státní zdroje a protože kupec Portugalia zaplatil za dotyčnou držbu akcií tržní 
cenu. 

13. Veřejnoprávní vysílání, široké pásmo a fi lmový průmysl

Režimy licenčních poplatků

594. Italská veřejnoprávní stanice RAI je pověřena veřejnou službou, a to 
veřejnoprávním vysíláním. K fi nancování poskytování této veřejné služby slouží 
licenční poplatek. Tento licenční poplatek je stávající podporou, protože existoval před 
vstoupením v platnost Římské smlouvy a jeho základní rysy zůstaly od té doby beze 
změn.

595. V průběhu postupu pro stávající podporu s cílem zajistit průběžnou 
slučitelnost režimu fi nancování licenčního poplatku RAI (338) navrhla oddělení Komise 
italským orgánům zlepšení. Tyto návrhy by měly zajistit, že režim licenčního poplatku 
je průhledný a obsahuje pojistky proti nadměrné kompenzaci. Dne 23. června přijaly 
italské orgány všechna zlepšení naznačená odděleními Komise.

(335) Úř. věst. C 192, 28.7.2004, s. 2.
(336) N 297/2004 – Itálie – naléhavá opatření na restrukturalizaci a oživení společnosti Alitalia. 

Rozhodnutí ze dne 20. července 2004.
(337) NN 63/2004 – Portugalsko – opětovná privatizace SPDH (TAP).
(338) Viz oddíl 4.5 Zprávy o politice hospodářské soutěže z roku 2003 a věc C 62/99.
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596. Začaly podobné postupy týkající se portugalských (339) a francouzských (340) 
stanic a probíhají jednání o vhodných opatřeních.

Státní fi nancování TV2 v Dánsku (341) a ad hoc státní fi nancování veřejnoprávních 
vysílacích organizací v Nizozemsku (342)

597. V souladu se svým sdělením o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní 
vysílaní (343) a se svým rozhodnutím v tomto odvětví v roce 2003 (344) pokračovala 
Komise v roce 2004 se svými šetřeními státní podpory, která se týkala fi nancování 
veřejnoprávních vysílacích organizací. V prvních devíti měsících roku 2004 zahájila 
Komise šetření fi nancování nizozemského systému veřejnoprávního vysílání a přijala 
konečné rozhodnutí o fi nancování dánské veřejnoprávní televizní stanice TV2/
Danmark (TV2).

598. Dne 3. února zahájila Komise hloubkové šetření ad hoc fi nancování 
nizozemských veřejnoprávních stanic. Předběžným závěrem Komise je, že ad hoc 
opatření poskytnutá nizozemským veřejnoprávním stanicím jsou státní podporou 
podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a že Komise pochybuje, zda jsou opatření slučitelná 
podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES. Komise odhadla, že od roku 1992 poskytuje 
nizozemský stát veřejnoprávním stanicím více fi nancování (110 milionů EUR), než je 
k fi nancování veřejné služby nutné.

599. Dne 19. května Komise uzavřela své hloubkové šetření státního fi nancování 
dánské veřejnoprávní stanice TV2 a nařídila TV2 nahradit přibližně 84,4 milionu EUR 
plus úrok z neslučitelné státní podpory. Formální šetření se týkalo období 1995–2002. 
Při posuzování Komise zvažovala, zda fi nancování státní podpory, které společnost TV2 
pobírala na plnění svého úkolu veřejné služby, je slučitelné podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy 
o ES. Ve svém rozhodnutí Komise nejdříve vypočítala, zda je státní kompenzace 
přiměřená čistým nákladům, které TV2 musí nést při plnění svého závazku veřejné 
služby. Komise zjistila, že společnost TV2 pobírala nadměrnou kompenzaci vyšší 
o 628,2 milionu DKK (84,4 milionu EUR). Jako druhý krok analyzovala Komise 
chování TV2 na televizním reklamním trhu. Podle sdělení o vysílání jestliže cílem 
veřejnoprávní stanice není maximalizovat zisky vytvořené činností veřejné služby, 
bude potřeba veřejného fi nancování neoprávněně vyšší. To by narušilo hospodářskou 
soutěž víc, než je pro plnění úkolu veřejné služby nutné. Ačkoliv ceny televizní reklamy 
v Dánsku jsou poměrně nízké, nezískala Komise šetřením důkaz, že si společnost TV2 
vybrala nemaximalizovat své zisky z reklamy. Navíc šetření Komise odhalilo, že se 
dánský stát, jako vlastník TV2, nechoval v období 1995–2002 jako tržní investor, když 
se rozhodl nechat každoroční částky přebytku z kompenzace v TV2. Ačkoliv dánský 

(339) CP 114/04 RTP.
(340) E 10/2005 (ex CP 660/1999).
(341) C 2/2003.
(342) C 2/2004.
(343) Úř. věst. C 320, 15.11.2001.
(344) Viz kapitolu 4.5 Zprávy o politice hospodářské soutěže z roku 2003.
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stát poté tvrdil, že přebytek byl nutný k vybudování vlastního jmění, nesledoval strategii 
soukromého investora, protože dánský stát předtím, než přebytečnou kompenzaci 
znovu investoval do TV2, neurčil, jaká by měla být vhodná úroveň vlastních zdrojů pro 
takovouto televizní stanici a jaká amortizace dluhů se od jejího vlastního jmění očekává. 
Naopak, dánský stát se omezil na to, že nechal nadměrnou kompenzaci hromadit se 
ve společnosti. Komise tedy shledala, že částka 84,4 milionu EUR je neslučitelná se 
Smlouvou o ES.

Digitální videotelevizní vysílání v Německu  (345) 

600. Aby se podpořil pozemní projekt digitálního videovysílání, poskytl mediální 
orgán v Berlíně-Braniborsku soukromým stanicím kompenzaci za tzv. „náklady na 
přepojení“. Soukromým stanicím byla poskytnuta subvence, aby je přiměla přejít 
z analogové pozemní na digitální pozemní televizi. Novou pozemní digitální televizní 
síť provozuje společnost T-Systems, dceřiná společnost společnosti Deutche Telekom 
AG (DTAG). Komise prozkoumala tuto kompenzaci v reakci na podnět. Domnívá 
se, že platby kompenzací mohou tvořit státní podporu, jak pro soukromé stanice, tak 
pro T-Systems, provozovatele digitální videotelevizní vysílací sítě. Proto Komise dne 
14. července rozhodla zahájit formální šetření.

601. Ve stejný den a na základě několika podnětů Komise zahájila formální 
vyšetřovací řízení týkající se fi nancování digitální pozemní televize ve Švédsku (346), 
neboť nelze vyloučit, že fi nancování digitální pozemní televizní sítě zahrnuje státní 
podporu.

Široké pásmo

602. Komise schválila řadu projektů týkajících se veřejné podpory na 
širokopásmovou přístavbu (347). Rozvoj informační společnosti je zásadním aspektem 
lisabonské agendy a Komise přijala, že rozmístění širokého pásma je třeba podpořit, 
zvlášť v méně zvýhodněných oblastech (348). Oddělení Komise posoudila, za jakých 
podmínek by tyto projekty mohly být slučitelné s pravidly státní podpory EU. 
Rozhodnutí stanoví pokyny jak navrhovat veřejnou podporu, která je slučitelná 
s pravidly hospodářské soutěže.

(345) C 25/2004 (ex NN 36/04).
(346) Úř. věst. C 238, 25.9.2004.
(347) Rozhodnutí N 213/2003 – projekt Atlas – režim širokopásmové infrastruktury pro podnikatelské 

parky, 9.9.2004; N 307/2004 – široké pásmo ve Skotsku – vzdálené a venkovské oblasti; N 199/2004 
– širokopásmový podnikatelský fond; N 381/04 – projekt vysokorychlostní sítě v regionu Pyrenées-
Atlantiques, 16.11.2004; široké pásmo pro malé a střední podniky v Lincolnshiru – připojení 
venkovských podniků, 15.12.2004.

(348) Pracovní dokument útvarů Komise Pokyny ke kritériím a metodám provádění strukturálních fondů 
při podpoře elektronických komunikací, 28.7.2003, SEC(2003) 895.
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603. V projektu Pyrenées-Atlantiques francouzský stát předpokládal podporu 
vytvoření otevřené infrastruktury, která má sloužit široké veřejnosti v zeměpisné 
oblasti, kde široké pásmo vůbec nebylo nebo bylo pokrytí považováno za neuspokojivé 
a službu poskytoval jediný poskytovatel. Komise si povšimla, že projekt bude omezen 
na poskytnutí infrastruktury a „přístupu“ provozovatelům, ale nenabídne služby 
přímo koncovým uživatelům. Komise akceptovala, že projekt může splňovat defi nici 
služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti širokého pásma. Navíc, jelikož projekt 
splňoval kritéria stanovená Soudním dvorem v rozsudku ve věci Altmark (349), nebyla 
opatření státní podporou. 

604. Projekty ve Skotsku, v oblasti East Midlands a v Lincolnshiru ve Spojeném 
království se týkají poskytování přímých služeb, nejen pouhého poskytování 
infrastruktury umožňující přístup. Komise se domnívala, že i když je přítomna podpora, 
nenarušuje hospodářskou soutěž do takové míry, aby to bylo v rozporu se společným 
zájmem, vzhledem k velkému množství pojistek, které zajišťují, že je poskytnuta 
pouze minimální nezbytná podpora. V těchto případech byla podpora považována za 
slučitelnou v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Kinematografi cké a audiovizuální odvětví

605. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES a tzv. „sdělení 
o kinematografi i“ (350) schválila Komise různá opatření podpory podporující výrobu 
fi lmů v členských státech, mj. podporující fi lmové a televizní produkce v německých 
spolkových zemích (351) a investice umožňující daňovou úlevu v Belgii (352). V rámci 
těchto rozhodnutí Komise ukázala své odhodlání brát v úvahu kulturní aspekty 
a respektovat a podporovat rozmanitost kultur.

C – VYNUCOVÁNÍ ROZHODNUTÍ O STÁTNÍ PODPOŘE

1. Úvod

606. V roce 2004 Komise vystupňovala své úsilí o sledování provádění rozhodnutí 
o státní podpoře. Za tímto účelem vytvořilo generální ředitelství pro hospodářskou 
soutěž v druhé polovině roku 2003 nové oddělení, jemuž byl svěřen mandát 
„vypracovat koherentní a systematický přístup ke sledování a vynucování rozhodnutí 

(349) Rozsudek ve věci C-280/00, Altmark Trans a Regierungpräsidium Magdeburg, Sb. rozh. 2003, s. I-7747.
(350) Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů o určitých právních aspektech souvisejících s kinematografi ckými a dalšími audiovizuálními 
díly (KOM(2001) 534 v konečném znění, 26.9.2001 (Úř. věst. C 43, 16.2.2002)). Sdělení Komise Radě, 
Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o určitých 
právních aspektech souvisejících s kinematografi ckými a dalšími audiovizuálními díly ze dne 
26. září 2001 (KOM(2004) 171 v konečném znění, 16.3.2001 (Úř. věst. C 123, 30.4.2004)).

(351) N 41/2004.
(352) N 224/04, http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf

http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf
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o státní podpoře, která spadají do kompetencí generálního ředitelství pro hospodářskou 
soutěž“. V průběhu prvního celého roku své existence soustředilo vynucovací oddělení 
své zdroje na účinné provádění rozhodnutí o navrácení, protože je zásadní pro 
důvěryhodnost kontrolní činnosti Komise nad státní podporou. 

607. Dne 21. dubna přijala Komise nařízení (ES) č. 794/2004 (353), kterým se 
provádí nařízení Rady (ES) č. 658/1999 (354). Kapitola V objasňuje pravidla týkající 
se úrokové sazby použitelné na navrácení protiprávní podpory a podrobněji stanoví 
metodu určení úrokových sazeb při navrácení a způsob výpočtu úroku při navrácení.

608. V roce 2004 přijala Komise 22 nových rozhodnutí o navrácení státní podpory. 
Uzavřeno bylo 19 případů navrácení. V důsledku toho se objem nevyřízených 
rozhodnutí o navrácení, která spadají do kompetence generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, zvýšil na konci roku na 93 (z 90 na konci roku 2003). 

609. Více než dvě třetiny všech nevyřízených případů navrácení se týkají opatření 
podpory poskytnutých pouze dvěma členskými státy (44 případů týkajících se Německa 
a 20 případů týkajících se Španělska) (355). Na druhém konci spektra je šestnáct 
členských států, které momentálně nemají jediný nevyřízený případ navrácení. Téměř 
dvě třetiny nevyřízených případů navrácení se týkají opatření jednotlivé podpory, 
zbytek režimů podpory. V téměř polovině nevyřízených případů navrácení týkajících 
se jednotlivé podpory je dotčený příjemce insolventní. Přesto z toho nutně nevyplývá, 
že v těchto případech již podpora nemá žádný narušující účinek. Ve skutečnosti téměř 
ve dvou třetinách těchto případů dotčený podnik nadále pokračuje ve své hospodářské 
činnosti, často pod dohledem konkurzního správce jmenovaného soudem. 

610. Informace dostupné dne 21. prosince 2004 naznačují, že celková výše podpory, 
která má být navrácena, se rovná alespoň 9,7 miliardy EUR. To je významné, neboť 
představuje přibližně 35 % z celkové výše státní podpory poskytnuté ve Společenství 
v roce 2002 (356). Velká část této podpory je způsobena omezeným počtem nedávno 
přijatých rozhodnutí o navrácení týkajících se německých zemských bank (357), 
společnosti France Télécom (358) a EDF (359). U více než 24 nevyřízených případů 
navrácení však členské státy ještě nebyly schopny předložit spolehlivé informace o výši 

(353) Úř. věst. L 140, 30.4.2004.
(354) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. dubna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).
(355) Poměrně vysoký počet německých případů navrácení lze přisoudit do jisté míry transformačním 

problémům po německém sjednocení. Co se týče španělských případů navrácení, týká se více 
než polovina opatření daňové podpory v Baskicku.

(356) 28 miliard EUR pro patnáct starých členských států a mimo podporu v odvětví zemědělství, 
rybolovu, dopravy a těžby uhlí.

(357) Věci C-64/1997 (Westdeutsche Landesbank), C-48/2002 (Landesbank Berlin), C-69/2002 
(Norddeutsche Landesbank), C-70/2002 (Bayerische Landesbank), C-71/2002 (Hamburgische 
Landesbank), C-72/2002 (Landesbank Schleswig-Holstein), C-73/2002 (Landesbank Hessen-
Thüringen), rozhodnutí ze dne 20. října 2004.

(358) C-27/2003, rozhodnutí ze dne 2. srpna 2004.
(359) C-68/2002, rozhodnutí ze dne 16. prosince 2003.
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podpory. Dostupnost informací o částkách, které mají být navráceny, je zejména 
omezená v případě režimů podpory, zvlášť u opatření daňové nebo kvazidaňové 
podpory a u opatření podpory zahrnujících záruky.

611. V průběhu roku 2004 Komise zajistila přísnou a konzistentní správní kontrolu 
všech nevyřízených rozhodnutí o navrácení, aby zajistila jejich účinné provedení. Když 
se Komise domnívala, že konkrétní členský stát nepřijal všechna nezbytná opatření, 
která má ve svém právním systému k dispozici, na provedení rozhodnutí, zahájila 
soudní řízení podle čl. 88 odst. 2 nebo čl. 228 odst. 2 Smlouvy. Tento krok učinila 
v případě společností Crédit Mutuel (360), Kimberley Clark (361) a veřejně vlastněných 
loděnic (362).

612. Členské státy hrají ve vynucování pravidel státní podpory EU významnou 
úlohu, protože musí provádět rozhodnutí o navrácení a povolují soudní žaloby 
soutěžitelů podle vnitrostátního práva. Komise proto zahájila studii vynucování politiky 
státní podpory EU na vnitrostátní úrovni. Účelem studie je určit silné a slabé stránky 
vnitrostátních postupů navrácení a podrobně pochopit možnosti žalob soutěžitelů 
i vnitrostátních soudů. Výsledky studie by měly být k dispozici do konce roku 2005. 

2. Jednotlivé případy

Scott Kimberly Clark

613. V říjnu Komise zjistila, že Francie nesplnila rozhodnutí o navrácení ze dne 
12. července 2002, které se týkalo podpory poskytnuté společnosti Scott Paper (363), 
a proto rozhodla postoupit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství přímo 
v souladu s čl. 88 odst. 2 Smlouvy (364). Rozhodnutí o navrácení ze dne 12. července 
2002 v současnosti zpochybňuje příjemce a francouzské místní orgány u Soudu prvního 
stupně (365). Příjemce zároveň zpochybnil vnitrostátní inkasní příkazy u vnitrostátních 
soudů.

614. Komise se domnívala, že je nutné postoupit věc soudu z řady důvodů. 
Hlavním důvodem je, že vnitrostátní orgány a vnitrostátní soudce souhlasili přerušit 
řízení u vnitrostátního soudu, dokud Soud prvního stupně ve věci nevydá rozsudek. To 
je v rozporu s článkem 242 Smlouvy, který stanoví, že odvolání k evropskému soudu 
nemá odkladný účinek. Dále podle francouzského práva nejsou k dispozici žádná 
prozatímní opatření, která zajišťují, aby byla podpora společnosti Scott v průběhu 
řízení u vnitrostátních soudů odebrána. A konečně, Komise se domnívala, že Francie 

(360) C-88/1997, věc C-337/04.
(361) C-38/1998, rozhodnutí ze dne 6. října 2004.
(362) C-68/1999, rozhodnutí ze dne 13. října 2004.
(363) C-38/1998 (Úř. věst. L 12, 15.1.2002).
(364) Rozhodnutí ze dne 6. října 2004, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
(365) Soud prvního stupně, věci T-366/00 a T-369/00.
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nejednala ve shodě se svou povinností spolupracovat s Komisí, jelikož od července 
2003 neposkytla žádné nové informace o navrácení. 

Španělské loděnice

615. Dne 26. června 2003 Soudní dvůr Evropských společenství rozhodl proti 
Španělsku za to, že neprovedlo rozhodnutí Komise o navrácení ze dne 26. října 1999 (366), 
které se týkalo podpory poskytnuté veřejně vlastněným loděnicím (367). V říjnu 2004 
Komise upozornila, že Španělsko stále nesplnilo rozhodnutí o navrácení ze dne 
26. října 1999 a že podpora opravdu nebyla nahrazena. Proto se Komise domnívala, že 
Španělsko nevyhovělo rozsudku Soudního dvora ze dne 26. června 2003, a rozhodla se 
sledovat věc v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy. Proto Komise dne 13. října rozhodla 
zaslat Španělsku výzvu dopisem, ve které uvedla skutečnosti a své posouzení věci 
a požádala členský stát o jeho vyjádření k věci. Dopis byl řádně odeslán dne 18. října. 
Španělské orgány poskytly své vyjádření k dopisu dne 21. prosince.

D – VYBRANÉ SOUDNÍ PŘÍPADY

Spojené věci (368) 

616. Soudní dvůr (ESD) musel rozhodnout o odvolání proti rozsudku Soudu 
prvního stupně podaném španělským regionem Territorio Histórico de Álava 
a společností Ramondín Cápsulas SA, kdy oba subjekty podaly stížnost k Soudu prvního 
stupně proti rozhodnutí Komise, kterým se shledalo, že určitá forma přednostního 
daňového zacházení byla státní podporou, jež byla navíc neslučitelná s vnitřním trhem, 
neboť poskytnuté daňové zvýhodnění přesahovalo strop 25 % čistého grantového 
ekvivalentu pro regionální podporu v této zeměpisné oblasti. 

617. Proto Komise nařídila splacení těchto částek podpory a toto rozhodnutí 
stěžovatelé zpochybnili u Soudu prvního stupně z důvodů zneužití pravomoci 
Komise. 

618. Odvolatel argumentoval, že Komise zneužila své výlučné pravomoci 
kontrolovat státní podporu pro účely dosažení harmonizace daní, u níž je jinak obtížné 
přesvědčit členské státy, aby se na ní dohodly. ESD tento argument zamítl z důvodu, 
že nebyl poskytnut důkaz, že cílem Komise při klasifi kaci opatření jako státní podpory 
bylo dosáhnout harmonizace daní. 

619. Soudní dvůr také zamítl námitku odvolatele, že daňová opatření byla 
vyloučena z rozsahu působnosti pravidel státní podpory, jelikož byla zavedena 
před zasedáním Rady ve složení pro hospodářství a fi nance dne 1. prosince 1997 

(366) Věc C (1999) 3864 (Úř. věst. L 37, 12.2.2000).
(367) Věc C-404/00, Sb. rozh. 2003, s. I-6695.
(368) Věci C-186/02 P a C-188/02, P. Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (C-186/02 P) a Territorio 

Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-188/02 P) versus Komise.
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a oznámením Komise ze dne 10. prosince 1998 o použití pravidel státní podpory na 
opatření týkající se přímého zdanění podniků. Jelikož tato námitka nebyla vznesena 
před Soudem prvního stupně, ale představena až v odvolacím řízení, zamítl ji Soudní 
dvůr jako nepřípustnou. 

Řecko versus Komise (řecká družstva)

620. Ve svém rozhodnutí ze dne 29. dubna (369) ESD plně potvrdil zamítavé konečné 
rozhodnutí Komise o navrácení státní podpory v celkové výši přibližně 763 milionů EUR 
(částka vypočítaná Řeckem v roce 2000) poskytnuté různým ztrátovým družstvům, 
včetně mléčné farmy AGNO. V tomto případě platby podpory bez schválení Komise se 
Soudní dvůr domníval, že navrácení (včetně úroku) 7 let po platbě je legální a není proti 
oprávněnému očekávání. Soudní dvůr také potvrdil, že i když podpora byla oznámena 
a Komise nereagovala do dvou měsíců, skutečnost, že podpora byla členským státem 
poskytnuta bez informování Komise o platbě (tzv. „Lorenzova“ informace), znamená, 
že je podpora správně klasifi kována jako neoznámená.

Nizozemsko versus Komise (MINAS)

621. Ve svém rozhodnutí ze dne 29. dubna (370) ESD plně potvrdil zamítavé konečné 
rozhodnutí Komise o podpoře poskytnuté skleníkům a některým jiným zahradnickým 
producentům prostřednictvím osvobození od „daně z dusičnanů“ (MINAS). Soudní 
dvůr se zejména domníval, že:

• je na členském státě, aby prokázal, že daňové rozlišení pro některé společnosti je 
odůvodněné povahou a obecným režimem systému;

• argument, že systém MINAS nemá vytvářet daňový výnos, nestačí k vyloučení 
sporného osvobození přímo z klasifi kace jakožto podpory. Nebylo zpochybněno, že 
osvobození vede ke ztrátě zdrojů, které měly být zaplaceny do státního rozpočtu.

Komise versus Rada

622. V rozhodnutí ze dne 29. června (371) ESD objasnil a posílil pravomoci Komise 
v oblasti kontroly státní podpory. Dne 25. listopadu 1999 a 4. října 2000 přijala Komise 
dvě zamítavá rozhodnutí o státní podpoře, kterou Portugalsko protiprávně poskytlo 
chovatelům prasat, aby jim vykompenzovalo nízké ceny. Tato rozhodnutí požadovala, 
aby zemědělci navrátili podporu Portugalsku. Portugalsko nenapadlo rozhodnutí 
u ESD. Místo toho mnohem později požádalo Radu o schválení nové státní podpory 
odpovídající částce podpory, která měla být navrácena podle rozhodnutí Komise 
– takže zemědělci by ji nemuseli splatit. Dne 21. ledna 2002 využila Rada své zvláštní 
pravomoci podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES jednomyslně schválit státní podporu 

(369) Věc C-278/00.
(370) Věc C-159/01.
(371) Věc C-110/02.
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za výjimečných okolností. Komise rozhodnutí Rady zpochybnila s tím, že se jedná 
o obcházení rozhodnutí Komise a o zneužití pravomoci Rady a že by to vytvořilo 
právní nejistotu, kdyby Rada mohla kdykoliv zrušit rozhodnutí Komise, které vstoupilo 
v platnost.

623. Svým rozhodnutím ze dne 29. června ESD plně potvrdil postoj Komise 
a zrušil rozhodnutí Rady. ESD se domníval, že když Komise přijala zamítavé konečné 
rozhodnutí, nemá již členský stát právo předložit věc Radě a Rada již nemá pravomoc 
tuto podporu schválit. V této fázi se nelze dovolávat výjimečných okolností.

624. Když Komise zahájí formální vyšetřovací řízení, musí členský stát zapojit 
Radu, než Komise přijme konečné rozhodnutí. V tomto případě je řízení Komise na 
tři měsíce přerušeno. Jestliže Rada jednomyslně přijme rozhodnutí v těchto třech 
měsících, nesmí Komise pokračovat. Jestliže Rada nepřijme rozhodnutí do tří měsíců, 
pokračuje Komise se zkoumáním. (V tomto případě přijala Rada rozhodnutí dlouho 
poté, co Komise přijala konečné rozhodnutí.)

625. ESD také potvrdil, že Rada nesmí přijmout rozhodnutí o schválení nové státní 
podpory, jež „kompenzuje“ společnostem navrácení podpory, kterou Komise prohlásila 
v konečném rozhodnutí za neslučitelnou. Rada nemůže blokovat nebo zrušit plnou 
účinnost zamítavého konečného rozhodnutí Komise, kterým se nařizuje navrácení (na 
rozdíl od toho, co Rada udělala v tomto případě).

626. Aby se zajistila právní jistota, je nezbytné vyhnout se protichůdným 
rozhodnutím Komise a Rady o stejné podpoře.

Pearle BV

627. Ve svém rozhodnutí ze dne 15. července (372) se ESD domníval, že místní 
předpisy přijaté obchodním sdružením podléhajícím veřejnému právu pro účely 
fi nancování reklamní kampaně, která je organizovaná ve prospěch jeho členů 
a o které jeho členové rozhodli, prostřednictvím zdrojů vybraných od těchto členů 
a povinně vyčleněných na fi nancování této kampaně netvoří nedílnou součást opatření 
podpory spadajícího pod pojem státní podpora podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 
Toto fi nancování bylo provedeno prostřednictvím zdrojů, s nimiž obchodní sdružení 
podléhající veřejnému právu nikdy nemělo pravomoc volně nakládat.

(372) Věc C-345/02.
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E – STATISTIKA  
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V – MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

A – ROZŠÍŘENÍ A ZÁPADNÍ BALKÁN

628. Datum 1. května 2004 se vyznačuje rozšířením Evropské unie o deset nových 
členských států. Hladkost tohoto procesu odráží úspěšné sladění režimů hospodářské 
soutěže v těchto zemích za několik let s režimem hospodářské soutěže EU. Tento 
proces zahrnoval vytvoření legislativního rámce pro antimonopolní kontrolu, kontrolu 
spojování a státní podpory, zřízení orgánů pro hospodářskou soutěž a státní podporu 
s dostatečnou správní kapacitou a zajištění účinného vynucování těchto pravidel.

629. Orgány pro hospodářskou soutěž deseti nových členských států byly 
plně integrovány do Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, které se účastnily 
jako pozorovatelé před přistoupením. V úvodu přistoupení Komise přezkoumala 
opatření státní podpory, které tyto země dále oznamovaly v souladu s mechanismem 
stávající podpory ve Smlouvě o přistoupení. Všechna opatření podpory použitelná po 
přistoupení, která jsou považována za státní podporu a nejsou uvedena na seznamu 
stávající podpory, jsou považována za novou podporu. Komise také zkontrolovala 
případné problematické oblasti zjištěné v její Souhrnné monitorovací zprávě.

630. Komise také velmi aktivně sledovala jednání o kapitolách hospodářské soutěže 
s Bulharskem a Rumunskem, které byly uzavřeny v prosinci 2004 a budou následovány inten-
zivní hodnoticí a podpůrnou akcí před přistoupením těchto dvou zemí k EU v roce 2007.

631. V říjnu 2004 představila Komise svou zprávu a doporučení o pokroku 
Turecka v oblasti přistoupení s ohledem na rozhodnutí Evropské rady v prosinci 2004 
o zahájení přístupových jednání s Tureckem. V rámci tohoto procesu bude Komise 
muset provést další posouzení režimu hospodářské soutěže a státní podpory, až bude 
v Turecku zaveden.

632. V případě Chorvatska posuzovala Komise politiku hospodářské soutěže 
této země v rámci stanoviska přijatého v březnu 2004 k žádosti Chorvatska o členství 
a posílila svou spolupráci s chorvatskou Agenturou pro hospodářskou soutěž.

633. Komise aktivně pomáhá s rozvojem zdravých režimů hospodářské soutěže ve 
všech západobalkánských zemích. Patřila sem pomoc s vytvářením zákonů o hospodářské 
soutěži a státní podpoře, poradenství při vytváření nezbytných institucí pro vynucování 
těchto pravidel a podpora disciplíny v oblasti hospodářské soutěže. Spolu s kanceláří 
TAIEX z generálního ředitelství pro rozšíření uspořádalo generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž také dva dvoudenní vzdělávací semináře pro úředníky ze západního 
Balkánu, jeden o státní podpoře v říjnu a druhý o antimonopolní politice v listopadu.

B – POLITIKA SOUSEDSTVÍ

634. V kontextu iniciativy Evropská politika sousedství byly v roce 2004 projednány 
akční plány s Izraelem, Jordánskem, Moldávií, Marokem, palestinskou samosprávou, 
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Tuniskem a Ukrajinou. Všechny akční plány kromě plánu s palestinskou samosprávou 
obsahují oddíl o politice hospodářské soutěže.

635. Body jednání v oblasti hospodářské soutěže se týkají antimonopolní politiky 
a státní podpory (kromě Izraele, kde nejsou žádné body jednání v oblasti antimonopolní 
politiky vzhledem k vyspělé úrovni antimonopolního vynucování v Izraeli). V oblasti 
antimonopolní politiky je účelem bodů jednání posílit vynucování právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže a kapacitu a nezávislost orgánů pro hospodářskou soutěž; 
u státní podpory je cílem postupovat směrem k harmonizaci defi nicí používaných v EU 
a partnerských zemích a ke zlepšování vzájemné průhlednosti státní podpory.

C – DVOUSTRANNÁ SPOLUPRÁCE

1. Úvod

636. Komise spolupracuje na dvoustranné bázi s řadou orgánů pro hospodářskou 
soutěž, zejména s orgány hlavních obchodních partnerů Společenství. Evropská unie 
uzavřela dohody o spolupráci v záležitostech hospodářské soutěže se Spojenými státy, 
Kanadou a Japonskem.

637. Hlavními prvky těchto vyhrazených dohod je poskytování vzájemných 
informací o vynucovacích činnostech a jejich koordinace a výměna nedůvěrných 
informací. Podle těchto dohod může jedna strana požadovat, aby druhá strana podnikla 
vynucovací kroky (aktivní zdvořilost), a jedna strana může vzít v úvahu důležité zájmy 
druhé strany v průběhu svých vynucovacích činností (tradiční zdvořilost).

638. Evropská unie také uzavřela několik dohod o volném obchodu, jako jsou dohody 
v rámci evropsko-středomořského partnerství a dohody s některými latinskoamerickými 
zeměmi, které obvykle obsahují základní ustanovení o spolupráci v záležitostech 
hospodářské soutěže. Spolupráce mezi Komisí a orgány pro hospodářskou soutěž 
členských států OECD se provádí na základě doporučení přijatého OECD v roce 1995.

2. Dohody s USA, Kanadou a Japonskem

Spojené státy americké

639. Spolupráce s orgány pro hospodářskou soutěž USA vychází z vyhrazených 
dohod o spolupráci v oblasti hospodářské soutěže (373).

(373) Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Komisí Evropských společenství o používání 
jejich právních předpisů o hospodářské soutěži byla uzavřena dne 23. září 1991. Společným 
rozhodnutím Rady a Evropské komise ze dne 10. dubna 1995 byla dohoda schválena a prohlášena 
použitelnou od data podpisu Evropskou komisí (Úř. věst. L 95, 27.4.1995, s. 47 a s. 50). Dne 
4. června 1998 vstoupila v platnost dohoda o aktivní zdvořilosti, která posiluje ustanovení o aktivní 
zdvořilosti dohody z roku 1991 (Dohoda mezi Evropskými společenstvími a vládou Spojených 
států amerických o používání zásad aktivní zdvořilosti při vynucování jejich pravidel hospodářské 
soutěže (Úř. věst. L 173, 18.6.1998, s. 26–31)).
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640. V průběhu roku 2004 pokračovala Komise v úzké spolupráci s Antitrust 
Division of the US Department of Justice (DoJ) a US Federal Trade Commission 
(FTC). Styky mezi úředníky Komise a jejich protějšky v těchto dvou severoamerických 
agenturách byly časté a intenzivní. Tyto styky sahají od spolupráce v jednotlivých 
případech k obecnějším záležitostem týkajícím se hospodářské politiky. Styky 
související s případy mají obvykle podobu pravidelných telefonátů, e-mailů, výměny 
dokumentů a jiných sdělení mezi týmy pracujícími na případech. Tato spolupráce 
přináší stále značné výhody oběma stranám ve smyslu zlepšení jejich příslušných 
vynucovacích činností, předcházení zbytečným konfl iktům nebo nekonzistentnostem 
mezi vynucovacími činnostmi a zlepšováním pochopení režimů politiky hospodářské 
soutěže druhé strany. 

641. Spolupráce při kontrole spojování s americkými antimonopolními agenturami 
pokračovala v průběhu roku 2004 s vysokou intenzitou. Osvědčené metody EU a USA 
z roku 2002 v oblasti spolupráce při přezkoumání spojení poskytují užitečný rámec 
pro spolupráci, zejména protože označují kritické body v postupu, kde by spolupráce 
mohla být zvlášť užitečná. V praxi je spolupráce na případech velmi pragmatická 
a pružná a přizpůsobená dotyčnému případu a problémům.

642. V roce 2004 se vyskytla řada případů s dopadem na obou stranách Atlantiku, 
které zahrnovaly značný stupeň spolupráce a výměny názorů mezi příslušnými týmy 
pracujícími na případech v EU a USA. V uvedeném roce k případům zahrnujícím 
podstatnou spolupráci patřily: Oracle / Peoplesoft , Sony / BMG, Air France / KLM, 
Sanofi  / Aventis, Sygenta / Advanta, Air Liquide / Messer, Agfa / Lastra, Magna / NVC 
a Microsoft  / Time Warner / Contentguard.

643. Tak jako v předchozích letech zkušenosti Komise ukazují, že spolupráce 
a koordinace v případech spojování je nejužitečnější v otázkách týkajících se vypraco-
vání, projednání a provedení opravných prostředků pro jakékoliv problémy v oblasti 
hospodářské soutěže zjištěné agenturami. Sladění pomáhá snížit případné nekonzistent-
nosti v přístupu ke vzájemnému prospěchu spojujících se stran i samotných agentur.

644. V posledních letech byla spolupráce v politice kontroly spojování obecněji 
zavedena v kontextu tzv. Pracovní skupiny EU a USA pro spojování, což je stálé fórum 
pro meziagenturní politickou diskusi. Cílem pracovní skupiny je zlepšit pochopení 
vzájemných politik a praktik a zvýšit konzistentnost kontroly spojování na obou 
stranách Atlantiku.

645. Kromě spolupráce týkající se jednotlivých případů spojení byly mezi 
agenturami udržovány pravidelné neformální styky týkající se otázek politiky kontroly 
spojování, včetně plodných výměn názorů na řadu témat. V průběhu roku 2004 se tyto 
styky zabývaly balíčkem reforem kontroly spojování Komise, studií Komise o účinnosti 
její politiky opravných prostředků a průběžnými interními úvahami o přístupu 
k posuzování nehorizontálních spojení, k nimž hodlá Komise vydat pokyny.

646. V průběhu roku probíhaly také časté styky v řadě jiných případů než spojování. 
Dvoustranná spolupráce mezi Komisí a americkým DoJ byla zejména intenzivní 
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v případech zakázaných dohod: řada kontaktů se odehrála mezi úředníky kartelových 
oddělení Komise a jejich protějšky na ministerstvu spravedlnosti. Nejčastější byly 
výměny informací o konkrétních případech, ale v politických otázkách docházelo 
také k diskusím. K mnoha kontaktům v souvislosti s případy došlo v důsledku 
současných žádostí o imunitu v USA a v EU. V řadě případů se navíc v USA a v EU 
odehrály koordinované vynucovací kroky, kdy se agentury snažily zajistit, aby časová 
prodleva mezi zahájením příslušných kroků byla co nejkratší. Na počátku roku 2004 
se prostřednictvím videokonference sešla pracovní skupina pro práva k duševnímu 
vlastnictví.

647. Dne 28. září se komisař Mario Monti sešel s vedoucími severoamerických 
antimonopolních agentur, s Deborou Majorasovou, předsedkyní FTC, a Hewem 
Patem, Assistant Attorney General, na každoroční dvoustranné schůzce mezi EU 
a USA v Bruselu. 

648. Komise v průběhu roku učinila 54 formálních oznámení a v průběhu stejného 
období obdržela 28 formálních oznámení od severoamerických orgánů.

Kanada

649. Spolupráce s kanadským úřadem pro hospodářskou soutěž vychází z dohody 
o spolupráci v oblasti hospodářské soutěže mezi EU a Kanadou podepsané v roce 
1999 (374). Styky mezi Komisí a úřadem, jejím kanadským partnerem, byly časté 
a plodné. Diskuse se týkaly otázek souvisejících s jednotlivými případy i obecnějších 
politických otázek. Styky související s jednotlivými případy se týkaly všech oblastí 
vynucování soutěžního práva, i když se tyto styky nejčastěji týkaly šetření spojování 
a kartelů.

650. Styk mezi agenturami má obvykle podobu pravidelných telefonátů, e-mailů 
a konferenčních hovorů mezi týmy pracujícími na případech. U případů kartelů 
zahrnuje také koordinaci šetření.

651. Komise a kanadský úřad pro hospodářskou soutěž také pokračovaly v dialogu 
o obecných otázkách hospodářské soutěže společného zájmu. V této souvislosti se 
v Bruselu konaly dvě schůzky, jedna dne 9. února 2004 se zaměřením na politiku 
spojování a druhá dne 16. února 2004 se zaměřením na spolupráci v šetřeních kartelů. 
Další schůzka se konala dne 11. října 2004 v Paříži na téma posouzení účinnosti 
kontroly spojování.

652. V průběhu roku učinila Komise 2 formální oznámení a v průběhu stejného 
období obdržela 7 formálních oznámení od kanadských orgánů.

(374) Dohoda mezi Evropskými společenstvími a vládou Kanady o používání právních předpisů 
o hospodářské soutěži (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 50). Dohoda byla podepsána na vrcholné 
schůzce EU a Kanady v Bonnu dne 17. června 1999 a v platnost vstoupila jejím podpisem.
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Japonsko

653. Spolupráce s japonskou Komisí pro poctivé obchodování vychází z dohody 
o spolupráci z roku 2003 (375). Styky s japonskou Komisí pro poctivé obchodování 
se v průběhu roku 2004 značně zvýšily a zabývaly se řadou otázek souvisejících 
s jednotlivými případy i obecnějšími politickými otázkami.

654. Kromě mnoha kontaktů v jednotlivých případech pokračovala Evropská 
komise a japonská Komise pro poctivé obchodování ve svém průběžném dialogu 
o obecných otázkách hospodářské soutěže společného zájmu. V této souvislosti se 
v Bruselu v roce 2004 konaly dvě schůzky, jedna dne 25. února se zaměřením na politiku 
spojování a druhá dne 9. března se zaměřením na spolupráci v šetřeních kartelů.

655. Výroční dvoustranná schůzka mezi Evropskou komisí a japonskou Komisí 
pro poctivé obchodování se konala dne 16. září v Bruselu. Strany projednávaly nedávný 
politický vývoj a další vyhlídky dvoustranné spolupráce. Evropská komise také projevila 
živý zájem o probíhající reformu japonského soutěžního práva.

656. V průběhu roku učinila Evropská komise 4 formální oznámení a za stejné 
období neobdržela od japonských orgánů žádné formální oznámení.

3. Spolupráce s jinými zeměmi a regiony

Austrálie

657. V průběhu roku 2004 se Komise zapojila do spolupráce s orgány pro 
hospodářskou soutěž z řady jiných zemí OECD, zejména z Austrálie. Tyto styky se 
týkaly otázek souvisejících s jednotlivými případy i otázek souvisejících více s politikou 
hospodářské soutěže.

Čína

658. Dne 6. května podepsal komisař Mario Monti a Po Si-lai, ministr obchodu 
Čínské lidové republiky, mandát strukturovaného dialogu o politice hospodářské 
soutěže mezi Evropskou unií a Čínou. Jedná se o první takovýto dialog o hospodářské 
soutěži s třetími zeměmi iniciovaný Čínou. Hlavním cílem dialogu je vytvořit fórum 
pro konzultace a průhlednost mezi Čínou a EU v této oblasti a zlepšit technickou 
pomoc a pomoc EU při budování kapacity pro Čínu v politice hospodářské soutěže. 
Zahájení tohoto dialogu je z časového hlediska vhodné, jelikož Čína právě připravuje 
návrh plnohodnotné legislativy v oblasti hospodářské soutěže.

659. Podle mandátu bude dialog zahrnovat: i) výměny názorů na současnou situaci, 
zkušenosti a nový vývoj v legislativě a ve vynucování antimonopolní politiky; ii) výměny 

(375) Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci na protisoutěžních činnostech 
(Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 12). Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Japonskem 
byla podepsána v Bruselu dne 10. července 2003 a v platnost vstoupila dne 9. srpna 2003.
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názorů na právní předpisy o spojování a na vynucování; iii) výměny zkušeností 
s vytvářením orgánů pro hospodářskou soutěž i s jejich úlohou obhájce hospodářské 
soutěže; iv) výměny názorů na mnohostranné iniciativy v oblasti hospodářské soutěže 
se zvláštním zaměřením na boj proti tzv. hard-core kartelům; v) výměny názorů na 
liberalizaci odvětví veřejných služeb a na státní zásahy do tržního procesu; vi) výměny 
zkušeností se zvyšováním povědomí společností a veřejnosti o právních předpisech 
v oblastech hospodářské soutěže a antimonopolní politiky a vii) spolupráci na zlepšení 
technické pomoci a pomoci EU v budování kapacity pro Čínu. 

660. Od podpisu mandátu uspořádala Komise řadu schůzek s čínskými úředníky 
podílejícími se na zpracování nového zákona o hospodářské soutěži. Předvedla také 
prezentace delegacím z Pekingu a předložila vyjádření k předlohám připravovaného 
čínského zákona o hospodářské soutěži.

Evropské sdružení volného obchodu

661. V průběhu roku Komise také pokračovala v úzké spolupráci s Kontrolním 
úřadem ESVO při vynucování Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Korea

662. Dne 28. října podepsal komisař Mario Monti a Čchul-Kchju Kchank, předseda 
Komise Korejské republiky pro poctivé obchodování, memorandum o porozumění, 
které stanovilo mandát pro dvoustranný dialog o hospodářské soutěži mezi EU a Koreou 
s hlavním cílem vytvořit stálé fórum pro konzultace, průhlednost a výměnu zkušeností 
a názorů mezi Evropskou komisí a Komisí pro poctivé obchodování. Spolupráce mezi 
těmito orgány pro hospodářskou soutěž je vynikající a často sdílejí společné názory 
v prostředí mnohostranné spolupráce, jako je Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž 
a OECD. Korea je jedním z aktivnějších účastníků těchto fór a v dubnu hostila výroční 
konferenci Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž v Soulu. V tomto mnohostranném 
kontextu si tyto dva orgány pravidelně vyměňují názory na otázky hospodářské soutěže 
společného zájmu. Memorandum o porozumění tvoří formální základ pro tento dialog.

663. V hlavních rysech memorandum o porozumění stanoví: i) každoroční 
konzultační schůzky; ii) výměnu informací o největších obavách agentur; iii) výměnu 
odborných studií; iv) oznámení vynucovacích činností, které mohou ovlivnit důležité 
zájmy druhé agentury; v) výměnu materiálů o současných situacích, zkušenostech 
a novém vývoji v legislativě a v provádění hospodářské politiky a vi) výměnu názorů 
na mnohostranné iniciativy hospodářské soutěže se zvláštním odkazem na boj proti 
mezinárodním hard-core kartelům. Spolupráce mezi agenturami podléhá příslušným 
právním předpisům každé strany, zejména předpisům, které chrání důvěrné informace.

Latinská Amerika

664. V roce 2004 došlo k utužení kontaktů s orgány pro hospodářskou soutěž 
v Brazílii a Mexiku. Zahrnovaly konferenční hovory mezi týmy pracujícími na 
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případech, které pracovaly na stejných celosvětových spojeních, za účelem porovnání 
a projednání přístupů k posuzování spojení a typů zvažovaných opravných prostředků.

665. V andském regionu pokračovala Komise ve svém tříletém projektu na 
zlepšení a harmonizaci bolívijských, kolumbijských, ekvádorských, peruánských 
a venezuelských právních předpisů o hospodářské soutěži a na podporu institucí 
zodpovědných za jejich sledování a aplikaci.

D – MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE

1. Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž

666. Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž, jejímž je Komise zakládajícím 
členem, udělala opět rychlý pokrok. Nyní je široce uznávaná jako přední mnohostranné 
fórum pro diskusi o mezinárodní politice hospodářské soutěže (376). Mezinárodní 
síť pro hospodářskou soutěž se snaží usnadnit mezinárodní spolupráci a formulovat 
návrhy na procesní a podstatnou konvergenci. Do konce roku 2004 se členství 
v Mezinárodní síti pro hospodářskou soutěž rozrostlo na 86 agentur pro hospodářskou 
soutěž ze 77 jurisdikcí. Zahrnuje tedy převážnou většinu stávajících světových orgánů 
z rozvinutých i rozvojových hospodářství. Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž 
vyzývá také poradce z akademických kruhů, podnikatelské obce, ze spotřebitelských 
seskupení a právnické profese, aby přispívali k jejím pracovním projektům. Od září 
2004 předsedá řídícímu orgánu Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž, řídící 
skupině, vedoucí německého orgánu pro hospodářskou soutěž, dr. Ulf Böge.

667. V dubnu 2004 uspořádala Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž svou 
třetí výroční konferenci v Soulu na pozvání korejské Komise pro poctivé obchodování. 
V Soulu se členské agentury Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž rozhodly 
vytvořit novou pracovní skupinu pro kartely a požádaly Evropskou komisi, aby tomuto 
projektu předsedala spolu s maďarským orgánem pro hospodářskou soutěž.

668. Konference Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž v Soulu projednávala 
také zprávu připravenou pracovní skupinou Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž 
pro antimonopolní vynucování v regulovaných odvětvích (377), která přezkoumává 
hranice a omezení, s nimiž se agentury pro hospodářskou soutěž obvykle setkávají, 
když zasahují v regulovaných odvětvích. Zpráva kladla také zvláštní důraz na pracovní 
mechanismy mezi orgány pro hospodářskou soutěž a regulačními orgány.

Pracovní skupina Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž pro kartely

669. Pracovní skupina Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž pro kartely 
řeší problémy s potlačováním kartelů na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. Za tímto 

(376) Více informací o Mezinárodní síti hospodářské soutěže je na její internetové stránce: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org

(377) Viz http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html
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účelem přezkoumává nezbytnost a výhody boje proti kartelům s ohledem na dosažení 
mezinárodní shody na odůvodnění pro zásah v těchto případech. Dále projednává 
nejúčinnější vynucovací nástroje.

670. Jako fórum pro tyto diskuse uspořádala pracovní skupina Mezinárodní sítě pro 
hospodářskou soutěž pro kartely v listopadu 2004 dvě konference v Sydney. Zaprvé, na 
základě zkušeností bývalého mezinárodního semináře o kartelech mohly vynucovací 
orgány na prvním semináři Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž o kartelech 
sdílet know-how a rozvíjet své vyšetřovací schopnosti při detekci kartelů. Zadruhé, na 
zvláštním semináři o leniency programu projednávali zástupci z více než 30 orgánů pro 
hospodářskou soutěž řadu právních a praktických otázek vyplývajících z paralelních 
žádostí o imunitu vůči pokutám v několika jurisdikcích. Materiály z těchto akcí budou 
zveřejněny na internetové stránce Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž.

Seminář Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž o vyšetřovacích technikách 
v oblasti spojování

671. Podskupina pro vyšetřovací techniky v oblasti spojování uspořádala tento 
rok svůj druhý seminář ve dnech 20. a 21. října. Seminář hostila Evropská komise 
a umožnil 130 podnikovým právníkům a ekonomům ze 49 antimonopolních orgánů 
setkat se v Bruselu a pracovat na hypotetickém případě spojení v odvětví sojového 
mléka. Soukromý sektor zastupovalo 16 nevládních poradců z mezinárodních právních 
fi rem s rozsáhlými zkušenostmi s přeshraničním řízením v oblasti kontroly spojování. 

672. Jedním cílem semináře bylo poskytnout fórum pro úředníky vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž, aby si vyměnili zkušenosti s nástroji a technikami důležitými 
v šetřeních kontroly spojení. Dalším cílem bylo slyšet názory soukromého sektoru na 
proces a vytvořit plodný dialog mezi úředníky z agentur a soukromým sektorem. 

673. Účastníci pracovali na hypotetickém případě spojení mezi dvěma nejúspěš-
nějšími výrobci sojového mléka v zemi. 

674. Akce co nejvěrněji simulovala hlavní kroky skutečného šetření kontroly 
spojení. Úkolem poradců ze soukromého sektoru bylo představovat spojující se strany 
a předkládat transakce svých klientů jako „jasný bezproblémový případ“, aby vzbudili 
mezi účastníky potřebnou skepsi a podnítili je zahájit šetření. V jednotlivých skupinách 
vypracovali účastníci plán šetření, projednali žádosti o dokumenty od spojujících se stran, 
analyzovali různé typy hospodářských a ekonometrických důkazů a nakonec pracovali 
na žádostech o informace určených třetím stranám a na otázce podjatosti respondenta. 

Pracovní skupina Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž pro spojování – 
podskupina pro oznámení a řízení

675. Komise se na práci této podskupiny v průběhu roku 2004 aktivně podílela. 
Na počátku roku připravila podskupina soubor podrobných doporučených praktik 
pokrývajících tyto oblasti: 1) důvěrnost; 2) procesní poctivost; 3) provádění šetření 
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spojení a 4) meziagenturní spolupráce. Členové Mezinárodní sítě pro hospodářskou 
soutěž je schválili na plenárním zasedání u příležitosti výroční konference Mezinárodní 
sítě pro hospodářskou soutěž v Soulu v dubnu po interaktivním představení jejich 
obsahu a podrobném projednání na jednotlivých zasedáních. Čtyři nové praktiky 
zvyšují počet doporučených praktik přijatých Mezinárodní sítí pro hospodářskou soutěž 
na základě předloh zpracovaných touto podskupinou na 11. Těchto 7 dalších se týká: 
1) dostatečné souvislosti mezi účinky transakce a přezkoumávající soudní pravomocí; 
2) zřetelných a objektivních prahů pro oznámení; 3) pružnosti v načasování oznámení 
spojení; 4) přezkumných období pro spojení; 5) požadavků na první oznámení; 
6) provádění šetření spojení a 7) průhlednosti.

676. Od Soulu podskupina pracuje na dvou nových doporučených praktikách 
pro opravné prostředky v oblasti spojování a pro vynucovací pravomoci agentur, 
zdroje a nezávislost, které budou představeny na příští výroční konferenci, jež se má 
konat v Bonnu v červnu 2005. Kromě toho podskupina pracuje na několika nových 
projektech: na vývoji vzorových formulářů pro spojující se strany a agentury pro 
hospodářskou soutěž, které upravují zřeknutí se ochrany důvěrnosti u materiálů 
odevzdaných v souvislosti s přezkumem spojení; na sběru údajů o překážkách soudních 
pravomocí při provádění doporučených praktik a na technikách, které pomáhají tyto 
překážky překonat; na přípravě studie o poplatcích za podání při kontrole spojení 
a na případném uveřejnění doporučených praktik pro spojující se strany na základě 
průzkumné práce tří členů (Komise EU, Jihoafrické republiky a Kanady). Podskupina 
nadále sleduje reformní úsilí a poskytuje podporu členům Mezinárodní sítě pro 
hospodářskou soutěž uvažujícím o změnách legislativy, předpisů a praktik agentur 
i členům pracujícím s nečleny na vypracování nových právních předpisů o přezkumu 
spojení.

Pracovní skupina Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž pro spojování 
– analytická rámcová podskupina

677. Na výroční konferenci v Soulu představil předseda podskupiny (britský 
Offi  ce of Fair Trading) fi nalizovanou studii pokynů pro spojování ve 12 jurisdikcích 
(včetně EU) připravenou konsorciem právnických fi rem. Od Soulu britský úřad pro 
poctivé obchodování a irský orgán pro hospodářskou soutěž spolu řídí dva projekty: 
1) sestavení kontrolního seznamu klíčových otázek, kterými by se pokyny pro spojování 
měly zabývat a 2) studii různých typů opravných prostředků přijímaných v řízeních 
v oblasti spojování po celém světě s ohledem na posouzení jejich účinnosti při řešení 
různých obav o hospodářskou soutěž. Komise se podílí na obou těchto projektech jako 
součást konzultativní skupiny.

Seminář Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž o budování kapacit

678. Jménem jiného projektu Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž, který 
se zabývá hlavně problémy, s nimiž se potýkají mladší agentury pro hospodářskou 
soutěž, uspořádala Komise v únoru 2004 v Paříži seminář Mezinárodní sítě pro 
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hospodářskou soutěž o budování kapacity (378). Tato akce poprvé svedla dohromady 
velký počet agentur pro hospodářskou soutěž se zástupci obce dárcovských institucí, 
které fi nancují projekty technické pomoci v oblasti hospodářské soutěže.

679. Cílem semináře bylo zlepšit vzájemné pochopení a pracovní mechanismy mezi 
orgány, které poskytují fi nanční prostředky na projekty technické pomoci v oblasti 
hospodářské soutěže, a agenturami, které tuto podporu pobírají. Jedním z hlavních 
závěrů akce bylo, že agenturám hledajícím fi nanční prostředky se často dobře radí, aby 
se obrátily na zastoupení dárcovských orgánů ve svých zemích.

2. OECD

680. Komise se nadále aktivně účastnila na práci výboru OECD pro hospodářskou 
soutěž a přispívala k ní. Komise se účastnila všech kulatých stolů OECD souvisejících 
s hospodářskou soutěží, přezkoumávala ruskou politiku hospodářské soutěže a aktivně 
se podílela na přezkumech politiky hospodářské soutěže Mexika a Japonska. Účastnila se 
také jiných schůzek OECD souvisejících s hospodářskou soutěží, jako bylo celosvětové 
fórum o hospodářské soutěži a společná zasedání Výboru pro hospodářskou soutěž 
a výborů pro spotřebitelskou politiku a obchod.

681. V roce 2004 se v únoru, červnu a říjnu konaly tři schůzky Výboru pro 
hospodářskou soutěž. Na první schůzce projednával kulatý stůl hospodářskou soutěž 
a regulaci v oblasti dodávek vody a dospěl ke shodě, že existuje rozsah pro zvyšující 
se hospodářskou soutěž na velkoobchodním trhu a v zásobování průmyslových 
spotřebitelů. Výbor pro hospodářskou soutěž také vyslechl názory zástupců 
International Bar Association, American Bar Association, International Chamber of 
Commerce a Poradního výboru pro obchod a průmysl OECD na výměnu informací 
mezi orgány vynucujícími hospodářskou soutěž při mezinárodních šetřeních kartelů. 
Únorová schůzka se také dohodla na zahájení zpracování nového doporučení OECD 
o přezkumu spojení. Předloha nového doporučení byla dokončena a bude předložena 
k závěrečnému schválení Výboru pro hospodářskou soutěž v únoru 2005.

682. Druhá schůzka Výboru pro hospodářskou soutěž uspořádala čtyři kulaté 
stoly. U prvního kulatého stolu se projednávalo rozhraní mezi hospodářskou soutěží 
a zemědělstvím se zaměřením na zneužití kupní síly a společného prodeje v domácích 
zemědělských odvětvích. Nejvýznamnější protisoutěžní účinky organizací pro 
společný prodej pravděpodobně vzejdou ze snahy snížit produkci a zvýšit ceny. Toto 
úsilí pravděpodobně poškodí spotřebitele i širší veřejný zájem. Druhý kulatý stůl se 
zaměřil na vzájemné působení mezi právy k duševnímu vlastnictví a antimonopolními 
pravidly se zaměřením na biotechnologii. Orgány se snaží dosáhnout lepší rovnováhy 
mezi ochranou pobídek inovovat a zásahy proti licenčním dohodám, které omezují 
hospodářskou soutěž. V průběhu třetího kulatého stolu členové OECD projednávali, 

(378) Zpráva o hlavních závěrech dosažených na tomto semináři je k dispozici na adrese 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf


V – Mezinárodní činnosti

191

jak zajistit stejné podmínky pro všechny, když se veřejný sektor zapojuje do soukromých 
obchodních činností. V systému EU vychází analýza ze zásady, že by vnitrostátní vlády 
neměly poskytovat ani zachovávat žádné opatření pro podniky veřejného práva, které je 
v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, a zároveň by měly uznat význam poskytování 
služeb obecného zájmu. Čtvrtý kulatý stůl projednával hospodářské důkazy, které se 
obvykle používají v případech spojení, a nejlepší způsoby, jak předkládat hospodářské 
důkazy neekonomům.

683. Třetí schůzka Výboru pro hospodářskou soutěž uspořádala kulaté stoly 
o kořistnickém zabrání a soukromém vynucování. V obou otázkách existují mezi 
členskými zeměmi OECD rozdíly v přístupu a diskuse pomohly zlepšit pochopení 
různých právních systémů. U druhého kulatého stolu bylo řečeno, že některé členské 
země mají iniciativy pro usnadnění soukromého vynucování a zaměřují se na nutnost 
vyhnout se nadměrnému zastrašování, které může mít výrazný negativní účinek na 
inovace. Pracovní skupiny Výboru projednávaly hospodářskou soutěž v profesích 
v lékařském odvětví, strukturální oddělení a potřebu zvýšit povědomí o škodách 
způsobených kartely. Diskuse o lékařských profesích se zaměřila na změny profesní 
regulace, které by mohly podpořit hospodářskou soutěž. Zvláštní zájem byl v různých 
jurisdikcích o otázku přístupu na trh, zejména pokud jde o nemocniční zaměstnance. 
V diskusi o kartelech sdílely agentury názory na velký význam zvyšování povědomí 
o pravidlech hospodářské soutěže a o kartelech mezi agenturami pro veřejné zakázky.

684. V průběhu roku 2004 předložila Komise Výboru pro hospodářskou soutěž 
11 písemných podání, která se týkala těchto diskusních témat u kulatých stolů OECD:

— hospodářská soutěž a regulace v dodávkách vody;

— hospodářská soutěž a regulace v zemědělství;

— regulace tržních činností veřejným sektorem – soutěžní neutralita;

— hospodářská soutěž ve zdravotnických profesích;

— zkušenosti se strukturálním oddělením v odvětví železnic;

— zkušenosti se strukturálním oddělením v poštovních službách;

— zvyšování povědomí o škodách způsobených kartely;

— hledání a řešení dysfunkčních trhů (s generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu 
spotřebitele);

— přeshraniční vynucovací spolupráce (s generálním ředitelstvím pro zdraví 
a ochranu spotřebitele); 

— kořistnické zabrání (predatory foreclosure);

— soukromé antimonopolní vynucování.
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VI – VÝHLED NA ROK 2005

1. Antimonopolní politika

685. Pokud jde o kartely, bude přezkoumáno fungování oznámení o shovívavosti, 
včetně postupů pro vyřizování společných prohlášení. Vynucovací kroky proti tzv. 
hard-core kartelům zůstávají prioritou. 

686. Zásah proti zneužití dominantního postavení také zůstává prioritou. Vynuco-
vání ve farmaceutickém odvětví se bude zabývat jinými restriktivními praktikami. Šet-
ření protisoutěžního chování bude zahrnovat mezinárodní mobilní telekomunikační 
služby, mediální trhy a odvětví automobilů, přístup k vysokorychlostnímu internetu, 
chování úřadujících poštovních subjektů na nevyhrazených trzích a aliance v osobní 
letecké dopravě. Bude vystupňováno vynucování v odvětví železnice v úzké spolu-
práci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž. Zvýšené pozornosti se dostane 
fi nančním trhům, jako je bankovnictví a obchodování s cennými papíry.

687. Odvětvová šetření a jiné nástroje sledování trhu budou používány proaktivněji 
než v minulosti a zaměří se na farmaceutické odvětví, nové mediální trhy a trhy 
elektřiny a na spotřební bankovnictví a pojišťovnictví.

688. Legislativní činnost se zaměří na dopravu: bude představen návrh Komise, 
kterým se ruší bloková výjimka pro námořní odvětví, pozměněná bloková výjimka 
pro konsorcia liniové lodní dopravy a pozměněné nařízení o dohodách a jednotných 
praktikách v odvětví letecké dopravy. Dále se předpokládají procesní pravidla jako nové 
oznámení o nahlédnutí do spisů a politické projekty jako zelená kniha o soukromém 
vynucování. Komise bude také pokračovat v přezkumu politiky týkající se zneužití 
dominantního postavení. 

2. Spojování

689. V oblasti spojování bude prioritou politika opravných prostředků Komise. 
Navíc budou aktualizovány zbývající technické pokyny. 

690. Očekává se, že úroveň vynucování zůstane zhruba na stejné úrovni jako 
v roce 2004.

3. Státní podpora

691. Pokud jde o legislativní činnost, předpokládá se konzultační dokument 
o budoucí kontrole státní podpory i přijetí pokynů pro služby obecného hospodářského 
zájmu a pro výjimku pro drobné služby obecného zájmu. Předpokládá se předloha 
nařízení o jednotné konsolidované blokové výjimce pro státní podporu. Vytvoření 
kritérií pro zacházení s případy navrácení je také na pořadu jednání.
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692. Dále budou přezkoumány pokyny pro regionální podporu, pokyny pro 
výzkum a vývoj a sdělení o rizikovém kapitálu. Sdělení o státní podpoře a inovacích 
přezkoumá systém kontroly státní podpory a zjistí potřebu změn. Předvídá se také 
přezkum, který shrne zkušenosti se státní podporou na ochranu životního prostředí.

693. Kontrola státní podpory se zaměří na nedávno přijatý rámec pro záchranu 
a restrukturalizaci, na podporu oznámenou v mnohaodvětvovém rámci a na šetření 
zahraniční a meziskupinové fi skální podpory. Měly by být dokončeny případy týkající 
se přechodných opatření v ocelářském odvětví a v odvětví stavby lodí v nových 
členských státech a tzv. uvízlých nákladů (stranded cost) v odvětví energetiky v EU 
s 25 členy. Dále bude přiřazena priorita případům zabývajícím se fi nancováním operací 
poštovních veřejných služeb a širokým pásmem a podporou pro telekomunikační 
společnosti a vysílání.

4. Mezinárodní činnosti

694. V roce 2005 bude pokračovat práce generálního ředitelství pro hospodářskou 
soutěž s kandidátskými zeměmi a s ostatními západobalkánskými zeměmi. 

695. V roce 2005 budou zahájena jednání o akčních plánech s druhou vlnou 
partnerských zemí politiky sousedství (s Arménií, Ázerbájdžánem, Egyptem, Gruzií 
a Libanonem).

696. Komise má zájem na zachování pracovní skupiny EU a USA pro spojování 
a předpokládá se, že v roce 2005 vytvoří fórum pro diskuse.

697. Ve dnech 6.–8. června 2005 se bude v Bonnu konat výroční konference 
Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž. Zvláštní význam budou mít pro Komisi 
výsledky pracovní skupiny pro kartely, které Komise spolupředsedá. 

698. V roce 2005 bude politika hospodářské soutěže EU poprvé podrobena plně 
kvalifi kovanému vzájemnému posouzení OECD, které posoudí účinnost politiky 
hospodářské soutěže EU a její provádění.

699. V rámci formálního dvoustranného dialogu mezi EU a Čínou o hospodářské 
soutěži bude Komise nadále pomáhat Číně při zpracování jejího zákona o hospodářské 
soutěži.
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PŘÍLOHA – PŘÍPADY PROBÍRANÉ VE ZPRÁVĚ

1. Články 81, 82 a 86

Věc Zveřejnění Bod

Adalat 127
Air France/Alitalia 70
Akzo & Akcros 134
Antidoping 138
B2/Telia 48
Belgický svaz architektů 75
Cementový kartel 128
CEWAL 26
Cholin chlorid 64
Clearstream 30
Eurovize 139
Francouzské pivo 55
Gaz de France 81
Glukonát sodný 52
Interbrew 42
Kartel s bezešvými ocelovými trubkami 133
Kartel s grafi tovými elektrodami 131
Měděné sanitární trubky MEMO 01/104, 23.3.2001 49
Microsoft 36/140
Německé banky 137
Poštovní služby: Asempre 129
Sazby KPN za mobilní zakončení 47
Scandlines versus přístav Helsingborg 
a Sundbusserne versus přístav Helsingborg

45

Surový tabák ve Španělsku IP/04/1256, 20.10.2004 57
Topps 71
Tvrdá galanterie – jehly 59
UFEX 102
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2. Kontrola spojování

Věc Zveřejnění Bod

Accor/Barrière/Colony 267
Air France/KLM Úř. věst. C 317, 30.12.2004 Box 7
Air Liquide/Messer Úř. věst. C 34, 7.2.2004 234
AREVA/Urenco/ETC JV Úř. věst. C 141, 25.5.2004 194
Continental/Phoenix Úř. věst. C 140, 20.5.2004 202
Cytec/UCB Surface Specialities Úř. věst. C 274, 9.11.2004 259
ENI/EDP/GDP Úř. věst. C 185, 20.7.2004 210
GE/Amersham Úř. věst. C 301, 12.12.2003 230
GIMD/Socpress Úř. věst. C 134, 12.5.2004 248
Group 4 Falck/Securicor Úř. věst. C 96, 21.4.2004 239
Hoechst/Rhône-Poulenc IP/04/135, 30.1.2004 228
INA/AIG/SNFA IP/02/92, 21.1.2004 271
Kabel Deutschland/ish Úř. věst. C 111, 30.4.2004 263
Lagardère/Natexis/VUP 180
MCI versus Komise 287
Owens-Illinois/BSN Glasspack Úř. věst. C 111, 30.4.2004 243
Portugalská republika versus Komise (Cimpor) 278
RWA/AMI Úř. věst. C 143, 27.5.2004 274
Sanofi  Synthelabo/Aventis Úř. věst. C 111, 30.4.2004 237
Sonoco/Ahlstrom/JV Úř. věst. C 143, 27.5.2004 198
Sony/BMG Úř. věst. C 13, 17.1.2004 188
Syngenta CP/Advanta a Fox Paine/Advanta Úř. věst. C 177, 9.7.2004 253
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3. Státní podpora

Věc Zveřejnění Bod

Akcionářská záloha 432
Alstom IP/04/859, 7.7.2004 416
Aspekty státní podpory při provádění systému 
pro obchodování s emisemi

512

Bankgesellschaft  Berlin AG 426
Belgické odvětvové fondy 477
Belgie: Převod důchodových závazků prvního 
pilíře ze společnosti Belgacom na belgický stát

IP/04/72, 21.1.2004 403

Bull 436
Digitální videotelevizní vysílání v Německu Úř. věst. C 216, 28.8.2004 600
Dodatky k plánu investic řeckých loděnic 448
Fincantieri 535
Fiskální hospodářská zájmová sdružení 485
Fiskální pobídky k účasti na veletrzích 489
France Télécom 429
Huta Częstochowa SA 446
Kinematografi cké a audiovizuální odvětví 605
Kvaerner Warnow Werft 538
Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH 437
Mnohaodvětvový rámec, prodloužení map 
stávající regionální podpory

464

MobilCom Úř. věst. L 116, 4.5.2005 421
Německé zemské banky 454
Nizozemská podpora na vyrovnání 443
Omezení kapacity pro některé loděnice ve 
východním Německu, Španělsku a Řecku

541

Osvobození od daně z nemovitosti 491
Podpora na dopravu pro výrobní odvětví 
motorových vozidel v nejvzdálenějších regionech 
a v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva

462

Podpora na etylenové potrubí mezi Stade 
a Teutschentalem a na propylenové potrubí mezi 
Rotterdamem přes Antverpy do Porúří

Úř. věst. C 315, 24.12.2003 507

Podpora na investice do ochrany životního 
prostředí pro společnost Stora Enso 
Langerbrugge

Úř. věst. C 15, 21.2.2004 510

Podpora na restrukturalizaci pro výrobce oceli 
v České republice

534

Podpora na výzkum a vývoj pro společnost Bell 
Laboratories v Dublinu

498

Podpora poskytnutá Francií společnosti 
Coopérative d’exportation du livre français (Celf)

Úř. věst. L 85, 2.4.2005 406

Podpora pro bankovnictví v nových členských 
státech

528
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Podpora pro řecké loděnice 450
Podpora pro společnost Akzo Nobel na 
minimalizaci přepravy chlóru

506

Podpora pro španělského výrobce oceli 
Siderúrgica Añón SA

460

Postabank/Erste Bank Hungary Rt. 452
Program výzkumu vodíku: Projekty Micro CHP 
a CELCO

493

Region Molise Úř. věst C 81, 2.4.2005 471
Režim fi skální podpory pro odvětví restaurací 479
Režim podniku v Severním Irsku Úř. věst C 33, 6.2.2004 472
Režim živnostenské daně 430
Režimy licenčních poplatků 594
Scott Kimberly Clark 613
Schiefergruben Magog 503
Snížení daňové úlevy poskytnuté Slovenskem 
společnosti US Steel Košice

530

Státní fi nancování TV2 v Dánsku a ad hoc 
státní fi nancování veřejnoprávních vysílacích 
organizací v Nizozemsku

Úř. věst. C 262, 23.10.2004 597

Stávající podpora v nových členských státech 525
Široké pásmo 602
Španělské a německé režimy fi nancování lodí 447
Španělské loděnice 615
Španělské veřejné loděnice 440
Tremonti bis Úř. věst C 42, 18.2.2004 473
Účast na navýšení kapitálu společnosti OCAS 502
Úprava licenčního poplatku za UMTS, Francie 407
Západní Cumbria, Spojené království Úř. věst. C 16, 22.1.2004 468
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