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predhovor Neelie kroeSovej
členky Komisie zodpovednej za politiku hospodárskej súťaže

Európska rada v marci 2005 potvrdila, že trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšova
nie počtu a kvality pracovných príležitostí je prioritou európskej politickej agendy. Ob
novená Lisabonská stratégia je založená na partnerstve medzi členskými štátmi, Komi
siou a účastníkmi v podnikateľskom prostredí, občianskej spoločnosti a akademickej 
obci. Ciele sú ambiciózne a môžu byť dosiahnuté, len ak všetci účastníci v plnej miere 
využijú všetky relevantné nástroje politiky.

Hospodárska súťaž má mimoriadnu dôležitosť pre celé partnerstvo pre rast a zamestna
nosť. Politika hospodárskej súťaže presadzovaná Európskou komisiou je základom 
utvárania európskych konkurencieschopných trhov, a tým rastu produktivity. Musíme 
ju aj naďalej plnou mierou využívať na podporu účinného fungovania vnútorného trhu 
a podmienok potrebných na stimulovanie vedomostí a inovácií, vybudovať z Európy 
atraktívnejšie miesto na investície a prácu a zvyšovať počet a kvalitu pracovných príle
žitostí. Táto ambícia určila priority, ktoré som stanovila pre môj mandát európskej ko
misárky a je to tá istá ambícia, ktorá určovala našu prácu na rozvoji a posilňovaní hos
podárskej súťaže počas celého roka 2005.

Reforma politiky

V júni minulého roka Komisia schválila môj návrh na komplexnú, ucelenú a ďaleko
siahlu reformu pravidiel a postupov štátnej pomoci ako priamy príspevok do obnovenej 
Lisabonskej stratégie. Reformy načrtnuté v Akčnom pláne štátnej pomoci mieria k usku
točňovaniu opakovaných výziev Európskej rady pre menšiu a lepšie mierenú štátnu po
moc. Budú tiež poskytovať členským štátom jasnejší a komplexnejší, menej byrokratic
ký a viac predvídateľný rámec pre poskytovanie pomoci.

Kontrola štátnej pomoci má jeden základný a zastrešujúci cieľ – zaručiť, aby obchodné 
spoločnosti mohli súťažiť za rovnakých podmienok – pretože otvorená a voľná hospo
dárska súťaž je najlepší spôsob ako stimulovať hospodársku výkonnosť, produktivitu 
a inováciu. Je pravda, že samotné trhy nie vždy zabezpečia efektívny výsledok. Naše re
formné opatrenia sa snažia zabezpečiť dotácie, ktoré sú skutočne potrebné a sú riadne 
cielené, čím minimálne ovplyvňujú hospodársku súťaž. Naša reforma by tak mala po
môcť členským štátom zabezpečiť, čo najhospodárnejšie využitie peňazí. Keď sú štátne 
dotácie použité kvalifikovane na vyplnenie jasne identifikovaných medzier, môžu sti
mulovať významný vedľajší produkt – pre občanov, spotrebiteľov, spoločnosti, celkovú 
európsku konkurencieschopnosť, sociálnu a regionálnu súdržnosť, verejné služby, trva
lo udržateľný rast a kultúrnu rozmanitosť. Komisia bude naďalej rozvíjať svoj hospodár
sky prístup k lepšej identifikácií týchto medzier a podporovať účinné, cielené a dobre 
navrhnuté opatrenia ako ich vyplniť.

Akčný plán vyvolal značný záujem a dostali sme príspevky z viac ako 130 zainteresova
ných strán vrátane Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
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výboru a Výboru regiónov. V súčasnosti implementujeme akčný plán, v ktorom zohľad
ňujeme hodnotnú spätnú väzbu získanú počas konzultačného obdobia.

V novembri Komisia uverejnila balík opatrení zabezpečujúcich väčšiu právnu istotu fi
nancovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Opatrenia zabezpečujú, že 
spoločnosti môžu získať verejnú kompenzáciu na pokrytie všetkých výdavkov vzniknu
tých pri vykonávaní úloh verejných služieb, ako im boli určené a zverené verejným or
gánom, a zároveň zaisťujú, že nejde o nadmernú kompenzáciu, ktorá by odporovala 
pravidlám hospodárskej súťaže. Balík opatrení odstraňuje záťaž notifikácie pre tisíce 
malých a miestnych verejných služieb za predpokladu, že sú splnené určité kritériá.

Na konci roka sme zaviedli nové usmernenia pre regionálnu pomoc na obdobie rokov 
2007 až 2013. Usmernenia vytvárajú spravodlivú rovnováhu medzi rôznymi príslušný
mi záujmami: podporujú kohézne ciele zameraním pomoci na regióny, ktoré ju najviac 
potrebujú, zabezpečením čo najväčšej súdržnosti s nariadeniami o štrukturálnych fon
doch. Podporujú tiež opatrenia pomoci prepojené na lisabonské ciele dané mimoriad
nou flexibilitou členských štátov docieliť konkrétne potreby.

Implementácia ambicióznej reformy politiky štátnej pomoci začatej v roku 2005 zostane 
mojou najvyššou prioritou počas obdobia môjho mandátu v tejto Komisii.

V oblasti antitrustu bol rok 2005 prvým úplným rokom aplikovania modernizovaného 
režimu hospodárskej súťaže EÚ a úspešného fungovania Európskej siete hospodárskej 
súťaže (fóra pre spoluprácu medzi Komisiou a našimi partnermi vo vnútroštátnych or
gánoch zodpovedných za hospodársku súťaž). Vysoký stupeň spolupráce a vzájomná 
podpora, ktorá sa už vyvinula v rámci Siete je niečo, čo osobne veľmi vítam.

V decembri Komisia prijala zelenú knihu, ktorá sa týka postupov pri žalobách o náhra
du škody pre porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Zelená kniha začala otvorenú dis
kusiu o existujúcich prekážkach pri takýchto žalobách a o možných prostriedkoch na 
ich prekonanie. Zjednodušenie žalôb o náhradu škody vyplývajúcej z porušení antitrus
tových pravidiel bude umožňovať spotrebiteľom a firmám poškodeným porušením eu
rópskych právnych predpisov o hospodárskej súťaži posilniť ich právo na náhradu strát 
vzniknutých porušením. Uvedené tiež pomôže presadzovaniu vykonávania zákona 
o hospodárskej súťaži v celej Európe so zavŕšením a dopĺňaním práve prebiehajúcej čin
nosti verejných orgánov na presadzovanie práva. Prikladám veľkú dôležitosť kritickému 
pohľadu na našu doterajšiu činnosť a poučeniu sa do budúcnosti. V roku 2005 sme uve
rejnili štúdiu nápravných opatrení o fúziách, ktorá bola rozsiahlou hodnotiacou akciou 
návrhov a implementácie nápravných opatrení vo viac ako 40 predchádzajúcich roz
hodnutiach o fúziách. Hodnotiace akcie rozšírime na ďalšie stránky našej politiky – 
a vyvodíme závery do budúcnosti.

Nakoniec, stavajúc na reformách z roku 2004 pokračujeme v práci na vývoji antitrusto
vej politiky na pevnom ekonomickom základe a lepšej komunikácii našej politiky s tr
hovými subjektami. Zvlášť práca začatá v roku 2005 na poli zneužívania dominantného 
postavenia a na poli nehorizontálnych fúzií a nápravných opatrení o fúziách prinesie 
ovocie v roku 2006.
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Zameranie presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže pre najškodlivejšie 
postupy odporujúce týmto pravidlám

V roku 2005 bol pre mňa boj proti kartelom na vrchole priorít presadzovania pravidiel 
hospodárskej súťaže. Kartely umelo zvyšujú ceny tovarov a služieb. Obmedzujú ponuku 
a bránia inovácii. Môžu významne zvýšiť vstupné náklady pre európske podniky. Náš 
program zhovievavosti (tzv. „leniency“) sa osvedčil ako veľmi úspešný a viedol k zvýše
nému počtu vyšetrovaných kartelov. V roku 2005 Komisia prijala päť rozhodnutí proti 
kartelom, ktorými sa uložili značné pokuty porušujúcim spoločnostiam.

Začali sme tiež veľké vyšetrovania sektorov použitím nástrojov aktualizovaných refor
mami z roku 2004, ktoré nám umožňujú nazrieť do sektorov hospodárstva, v ktorých sa 
hospodárska súťaž nejaví takou funkčnou, ako by mohla byť v prospech spotrebiteľov. 
Zamerali sme sa na finančné služby a sektor energetiky, dva sektory, ktoré zabezpečujú 
kľúčové vstupy pre celú škálu ostatných hospodárskych činností. Naším cieľom je určiť 
príčiny problémov na týchto trhoch a podniknúť nevyhnutné kroky tam, kde nachádza
me prekážky hospodárskej súťaže spôsobené vplyvom verejného alebo súkromného 
sektora. Prvé výsledky vyšetrovania v sektore energetiky boli uverejnené na verejnú 
konzultáciu na konci roka 2005. Pokračujeme v našej práci na tvorení a upevňovaní 
výhod vnútorného trhu EÚ v týchto sektoroch s výhľadom na uzavretie našich vyšetro
vaní v roku 2006.

Kontrola fúzií zostáva aj naďalej kľúčovým nástrojom pre udržiavanie konkurenčnej 
trhovej štruktúry. V roku 2005 sa niekoľko prípadov fúzií zvlášť dotklo sektorov prechá
dzajúcich liberalizáciou – čo je signálom, že spoločný trh sa v týchto oblastiach stáva 
realitou. Zabezpečili sme balík dôležitých nápravných opatrení, ktoré majú v jednotli
vých prípadoch zaistiť, aby vertikálna integrácia na trhoch s energiou nemohla nepri
merane poškodzovať spotrebiteľov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Súd prvého 
stupňa potvrdil rozhodnutie Komisie z roku 2004 o zablokovaní energetickej fúzie 
v Portugalsku: išlo o prípad, v ktorom nápravné prostriedky predložené zúčastnenými 
stranami nepostačovali na odstránenie obáv v oblasti hospodárskej súťaže. Zvlášť po
zorní sme boli, aj aby členské štáty predchádzali zavádzaniu akýchkoľvek neodôvodne
ných prekážok cezhraničným fúziám. Komisia bude aj naďalej preskúmavať, tak podľa 
právnych predpisov o vnútornom trhu, ako aj podľa Článku 21 nariadenia o fúziách, 
akýkoľvek zásah vnútroštátnych orgánov vo vzťahu k podnikovej reštrukturalizácii. Ak 
by sa takýto zásah javil ako neodôvodnený legitímnym verejným záujmom a/alebo by 
porušoval Zmluvu, Komisia bude konať rozhodne.

Účinnosť a dôveryhodnosť kontroly štátnej pomoci predpokladá riadne uplatňovanie 
rozhodnutí Komisie. Komisia sa bude preto usilovať o dosiahnutie účinnejšieho a okam
žitého výkonu jej rozhodnutí o vymáhaní, ktoré zaistí rovnaké zaobchádzanie so všetký
mi konečnými príjemcami. Ako je uverejnené v Akčnom pláne štátnej pomoci, Komisia 
bude bližšie monitorovať výkon rozhodnutí o vymáhaní členskými štátmi v súlade s ich 
vnútroštátnymi postupmi. Veľmi výrazný pokrok bol dosiahnutý v roku 2005 znížením 
množstva nelegálnej a nezlučiteľnej štátnej pomoci, ktoré sa majú vrátiť späť na základe 
rozhodnutí prijatých od roku 2000. Ak sa však bude javiť, že sa vrátenie prostriedkov 
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neuskutočňuje okamžite a účinným spôsobom, Komisia bude pokračovať v aktívnom 
postihovaní v prípade nedodržiavania príslušných článkov Zmluvy.

Kvalitnejšia právna regulácia

V roku 2005 Komisia schválila upravené usmernenia o hodnotení vplyvu pre právne 
predpisy EÚ, ktoré upevnia hodnotenie hospodárskeho vplyvu navrhovaných právnych 
predpisov EÚ a zahrňujú analýzu hospodárskej súťaže. Sme presvedčení, že toto „pre
skúmanie hospodárskej súťaže“ – ktoré tiež podporujeme implementovať na vnútroštát
nej úrovni členských štátov – bude prispievať k agende Komisie o kvalitnejšej právnej 
regulácii, so zabezpečením, že všetky nové právne predpisy, ktoré obmedzujú hospodár
sku súťaž, sú tak nadstavené len v nevyhnutnom rozsahu, aby ochraňovali spotrebiteľa 
alebo spĺňali iné ciele Zmluvy.
Prebiehajúce sektorové prieskumy a ďalšie neoficiálne iniciatívy, akými je oznámenie 
Komisie v oblasti odborných služieb EÚ, tiež hrajú úlohu v určovaní možných prekážok 
účinnej hospodárskej súťaže, ktoré vychádzajú z nariadenia EÚ alebo z vnútroštátnej 
úrovne.

* * *
Rok 2005 bol náročný rok. Stanovili sme však pevné základy na plnenie našich priorit
ných cieľov pre tento mandát, ktoré odrážajú kľúčovú úlohu, ktorú politika hospodár
skej súťaže má hrať v plnení širšieho rastu a zamestnanosti, čo je cieľom číslo jedna v po
litike Barrosovej Komisie. Teším sa na prehlbovanie a upevňovanie týchto dosiahnutých 
cieľov v roku 2006, ako aj v neskoršom období.
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úvod

úvodNÉ Slovo GeNerálNeho riaditeĽa pre hoSpodárSkU Súťaž

V roku 2005 dosiahlo Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (GR pre hospodár
sku súťaž) výrazný pokrok pri účinnejšom a cielenejšom uplatňovaní pravidiel hospo
dárskej súťaže vo všetkých oblastiach našej činnosti.
Odštartoval sa Akčný plán štátnej pomoci (SAAP), ďalekosiahly súbor reforiem urče
ných na zabezpečenie sústredenejšie zameraných pravidiel štátnej pomoci s cieľom pod
porovať lepšie cielenú pomoc, napríklad pomoc, ktorej cieľom je podpora inovácií, rizi
kového kapitálu, výskumu a vývoja. Konečným cieľom SAAP je zabezpečiť lepšiu 
predpovedateľnosť v oblasti kontroly štátnej pomoci, lepšie hospodárske výsledky a lep
šiu organizáciu riadenia. V oblasti kontroly štátnej pomoci nastalo výrazné zvýšenie 
záťaže súvisiacej s činnosťami pri práci na prípadoch, keď v roku 2005 bolo zaregistro
vaných 676 nových prípadov (8 % zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom).
Pri presadzovaní antitrustových opatrení prisúdilo GR pre hospodársku súťaž najvyššiu 
prioritu odhaľovaniu, odstraňovaniu a sankcionovaniu kartelových dohôd, najškodli
vejšej formy konania zameraného proti hospodárskej súťaži. Kartelové dohody umelo 
zvyšujú ceny tovarov a služieb, zmenšujú ponuku a brzdia inováciu (aby v konečnom 
dôsledku spotrebitelia platili viac za nižšiu kvalitu) a môžu výrazne zvýšiť vstupné nák
lady európskych podnikov. Úspech programu zhovievavosti Komisie (leniency prog
ram), ktorý viedol k zvýšenému počtu vyšetrovaných kartelových dohôd, je povzbudzu
júcim znamením účinnosti našej politiky. V roku 2005 Komisia prijala päť rozhodnutí 
proti kartelovým dohodám a celková suma uložených pokút predstavovala 683,029 mil. 
eur. Na posilnenie schopnosti boja proti kartelovým dohodám bolo v roku 2005 zriade
né osobitné riaditeľstvo pre kartelové dohody patriace pod Generálne riaditeľstvo pre 
hospodársku súťaž.
Ďalšia činnosť Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž v oblasti presadzovania 
antitrustovej politiky sa vyznačovala zvýšeným dôrazom na riešenie prípadov týkajú
cich sa postupov, ktoré sú pre spotrebiteľov najškodlivejšie. Komisia napríklad sank
cionovala podnik AstraZeneca za zneužitie regulačného systému s cieľom oneskoriť 
vstup generických liekov konkurujúcich jeho populárnemu výrobku Losec na trh. 
Okrem formálneho konania o porušení práva bola využitá aj nová možnosť, ktorú 
poskytuje nariadenie (ES) č. 1/2003, a to získať záväzky podnikov s cieľom riešiť 
problémy v súvislosti s hospodárskou súťažou. Uplatnilo sa to napríklad v súvislosti 
s obchodnou politikou spoločnosti CocaCola.
Medzníkom v implementácii nariadenia (ES) č. 1/2003 bolo spustenie prvých dvoch 
sektorových vyšetrovaní podľa článku 17: jedného v sektore finančných služieb a jedné
ho v sektore energetiky (plyn a elektrická energia), ktoré sú kľúčové pre plnenie širšieho 
cieľa politiky Komisie, ktorým je rast a zamestnanosť. Pri týchto sektorových vyšetrova
niach Komisia dodržala svoj záväzok proaktívnejšieho prístupu k presadzovaniu pravi
diel, ktorý sa viac zakladá na ekonomickej analýze. Komisia bude využívať výsledky 
týchto vyšetrovaní na určenie, či a aké opatrenia na presadzovanie pravidiel a regulačné 
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opatrenia sú v týchto sektoroch potrebné, aby sa zabezpečilo správne fungovanie vnú
torného trhu. Analýza výsledkov týchto sektorových vyšetrovaní a príslušné nadviaza
nie na tieto výsledky budú v roku 2006 a nasledujúcich rokoch predstavovať hlavné 
úlohy GR pre hospodársku súťaž.
V oblasti fúzií sa v roku 2005 aktivity presadzovania pravidiel zvýšili v dôsledku súčasného 
všeobecného trendu rastu aktivity v oblasti fúzií a akvizícií. V tom roku bolo oznámených 
313 prípadov fúzií, čo predstavuje zvýšenie o 25 % v porovnaní s rokom 2004. Pri vyšetro
vaniach GR pre hospodársku súťaž zohráva čoraz väčšiu úlohu dôkladné vyšetrovanie 
skutočností. Stredobodom je identifikácia obáv súvisiacich s hospodárskou súťažou, ktoré 
sa opierajú o dôkladnú ekonomickú analýzu a fakty. Osobitná pozornosť bola venovaná 
fúziám, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti liberalizácie.
Zvyšovanie účinnosti pravidiel hospodárskej súťaže EÚ bolo hlavným cieľom moderni
zácie, ktorý možno dosiahnuť len zabezpečením správneho fungovania Európskej siete 
pre hospodársku súťaž (ECN), ktorá spája Komisiu a vnútroštátne orgány hospodárskej 
súťaže (NCA) členských štátov. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť súvislé a jednotné 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v rozšírenej EÚ. V tejto súvislosti bola 
Komisia informovaná podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 o takmer 80 
prípadoch, pri ktorých vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže (NCA) predpokladal 
prijatie rozhodnutia v súlade s článkom 81, respektíve 82.
GR pre hospodársku súťaž v koordinácii s Generálnym riaditeľstvom pre informačnú 
spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri implementácii regulačného rámca pre elektro
nické komunikácie prijatého Komisiou v roku 2002, ktorý vychádza zo zásad práva hos
podárskej súťaže EÚ. Na základe tohto rámca je GR pre hospodársku súťaž spolu s Ge
nerálnym riaditeľstvom pre informačnú spoločnosť zodpovedné za skúmanie oznámení 
vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže o regulačných opatreniach na trhoch elek
tronických komunikácií. V roku 2005 sa GR pre hospodársku súťaž zaoberalo 201 taký
mito oznámeniami (viac ako dvojnásobok zodpovedajúceho počtu za rok 2004: 89). 
Rozhodnutia prijaté Komisiou vo veci týchto oznámení sa v roku 2005 tiež takmer 
zdvojnásobili v porovnaní s rokom 2004, keď sa zo 64 zvýšili na 117.
V roku 2005 sme prijali dôležité kroky aj na zabezpečenie účinnej implementácie roz
hodnutí Komisie v oblasti hospodárskej súťaže, čo dokazuje začatie formálneho konania 
vo veci nedodržania záväzkov v prípade Microsoft (december). Aj v oblasti štátnej po
moci sa suma protizákonnej a nezlučiteľnej štátnej pomoci, ktorej vrátenie sa malo vy
môcť na základe rozhodnutí prijatých v období od roku 2000 do polovice roku 2005, 
znížila. Z celkovej sumy 9,4 mld. eur bolo do konca júna 2005 skutočne vrátených pri
bližne 7,9 mld. eur.
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž dosiahlo okrem SAAP výrazný pokrok aj 
v rámci svojho ambiciózneho procesu prehodnocovania politiky hospodárskej súťaže, 
ktorý sa zameriava na rozšírenie presadzovania hospodárskej súťaže s cieľom zvýšiť 
účinnosť pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ako aj podporiť konkurencieschopnosť. Dis
kusný dokument GR pre hospodársku súťaž o uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES 
v prípadoch zneužívania postavenia formou vylúčenia z prístupu na trh a prijatie 
Zelenej knihy o žalobách o náhradu škody prispejú k posilneniu kultúry hospodárskej 
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súťaže v EÚ. Ďalším príkladom je návrh Komisie o zrušení skupinovej výnimky pre 
združenia lodných dopravcov. Ide o výnimku zo zákazu reštriktívnych obchodných 
postupov v rámci pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Zrušenie tejto výnimky prinesie 
prospech vývozcom EÚ, pretože sa znížia prepravné ceny pri udržaní spoľahlivých 
služieb, čím sa zvýši konkurencieschopnosť priemyslu EÚ.
Na záver, GR pre hospodársku súťaž investovalo v roku 2005 značné zdroje aj do pod
pory iniciatív na zlepšenie regulácie. Zahŕňalo to predovšetkým podrobné skúmanie 
nových iniciatív Komisiou s cieľom zhodnotiť ich vplyv na hospodársku súťaž, ako aj 
obhajovanie hospodárskej súťaže vo vzťahu k členským štátom. Tieto činnosti, spolu s 
prácou v oblasti rozvoja našej vlastnej politiky, prispeli k zlepšeniu účinnosti pravidiel 
hospodárskej súťaže a k zabezpečeniu transparentnosti a predvídateľnosti pre obchod
nú obec a spotrebiteľov.
Rok 2005 celkove predstavoval rok výrazného pokroku z hľadiska konsolidácie refor
movaného režimu hospodárskej súťaže pre antitrustovú politiku a fúzie, ako aj z hľadis
ka reformy v oblasti štátnej pomoci. Rok 2005 priniesol výrazný pokrok aj pri imple
mentácii prístupu k problémom hospodárskej súťaže v rámci súčasných nástrojov, ktorý 
sa viac sústreďuje na účinky a zakladá sa na ekonomickej analýze. Na záver, v roku 2005 
GR pre hospodársku súťaž odštartovalo dôležité nové projekty – najmä sektorové vyšet
rovania – ktorých výsledky budú viesť v budúcich rokoch k novým iniciatívam, respek
tíve novým činnostiam v oblasti presadzovania pravidiel. To prinesie prospech spotre
biteľom EÚ, a to fyzickým aj právnickým osobám, a prispeje ku konkurencieschopnosti 
EÚ.

Správa vYpoČúvajúCeho úradNÍka

Komisia zriadila pozíciu vypočúvajúceho úradníka s cieľom zveriť vedenie správnych 
konaní v antitrustových prípadoch a v prípadoch fúzií nezávislej osobe, ktorá má skúse
nosti v otázkach hospodárskej súťaže a je bezúhonná, čo sú kvality potrebné z hľadiska 
objektívnosti, transparentnosti a efektívnosti týchto konaní. Vypočúvajúci úradník vy
konáva túto úlohu v súlade so svojím mandátom.

Utajenie verzus prístup k spisu v rámci oznámenia o pravidlách prístupu k spisu

V roku 2005 vznikli v mnohých prípadoch zložité problémy týkajúce sa prístupu k spisu. 
Presnejšie povedané v niektorých prípadoch, v ktorých spisy obsahovali tisíce doku
mentov, pre ktoré sa odôvodnene vyžadovalo utajenie, viedli žiadosti o prístup k one
skoreniu v konaní. Vzhľadom na potrebu overiť pri každom dokumente, či uplatnený 
záujem o prístup na účely práva na obhajobu má prednosť pred utajením, je pre rýchly 
priebeh konania dôležitá dôkladná príprava prístupu k spisu.
Je v záujme všetkých účastníkov, aby konanie postupovalo rýchlo a promptne. Poskyto
vatelia informácií a osoby žiadajúce o prístup k dôverným informáciám by preto mali 
zachovávať základné zásady utajenia. Predovšetkým:
• Poskytovatelia informácií by mali predkladať žiadosti o utajenie, ktoré sú dostatočne 

odôvodnené a obmedzujú sa na konkrétne pasáže, pri ktorých možno odôvodnene 
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argumentovať nebezpečenstvom spôsobenia závažnej škody. Musí byť poskytnutá 
verzia bez dôverných informácií a mal by byť pripojený stručný opis každej vyne
chanej informácie. Je dôležité, aby verzie bez dôverných informácií a opisy vynecha
ných informácií boli realizované tak, aby ktorákoľvek strana, ktorá má prístup k spi
su, mohla určiť, či by vynechané informácie mohli byť relevantné pre jej obhajobu, 
a teda či existujú dostatočné dôvody obrátiť sa na Komisiu so žiadosťou o poskytnu
tie prístupu k príslušným požadovaným informáciám.

• Strany, ktoré žiadajú o prístup k dôverným informáciám, by mali predložiť podrob
né, zdôvodnené žiadosti, ktoré jasne vyjadrujú ich záujem o konkrétne dokumenty 
z hľadiska práva na obhajobu.

Rozhodnutia vypočúvajúcich úradníkov

Vypočúvajúci úradníci prijali v roku 2005 v rámci posudzovania jednotlivých žiadostí 
o prístup k spisu 13 rozhodnutí podľa článku 8 svojho mandátu, a to v siedmich prípa
doch. Podľa článku 8 môžu strany požiadať o prístup k dokumentom, ktoré považujú za 
dôležité na riadne uplatnenie svojho práva byť vypočutý a ktoré im neboli sprístupnené 
z dôvodov utajenia. Vypočúvajúci úradník sa môže rozhodnúť zamietnuť prístup k tým
to dokumentom, alebo poskytnúť úplný alebo čiastočný prístup.

V roku 2005 nemuseli vypočúvajúci úradníci prijať žiadne rozhodnutia podľa článku 9. 
Podľa tohto článku mandátu vypočúvajúci úradníci rozhodujú, že Komisia môže sprís
tupniť informácie, aj keď podnik namieta proti takémuto sprístupneniu, ak zistia, že 
tieto informácie nie sú chránené, alebo ak sa rovnováha medzi záujmom o sprístupne
nie informácií a škodou, ktorá by mohla vzísť z ich sprístupnenia, prikloní na stranu 
sprístupnenia. Proti takémuto rozhodnutiu sa možno odvolať na európske súdy a tento 
proces sa všeobecne označuje ako konanie Akzo.

S cieľom vyhnúť sa ťaživému konaniu zaviedli vypočúvajúci úradníci postup zasielania 
takzvaných „predbežných listov podľa článku 9“. Týmito listami sú podniky informova
né o predbežnom stanovisku vypočúvajúcich úradníkov pred prijatím konečného 
a právne záväzného rozhodnutia podľa článku 9. V roku 2005 bolo zaslaných niekoľko 
takýchto listov.

Rozsah spisu prípadu

Počas roku 2005 vypočúvajúci úradníci uznali, že v súlade s judikatúrou by strany mali 
byť oprávnené získať na základe žiadosti prístup k všetkým dokumentom, ktoré sa ob
jektívne týkajú údajného porušenia, s výhradou štandardných výnimiek z dôvodu uta
jenia alebo internej povahy príslušných dokumentov. Príslušné oddelenia Komisie majú 
však určitý priestor, aby rozhodli o spojení vyšetrovaní, ktoré považujú za dostatočne 
navzájom súvisiace. Na základe objektívnych dôvodov môžu príslušné oddelenia Komi
sie dospieť k rozhodnutiu, že komplexná a dôkladná analýza protisúťažného správania 
vyžaduje, respektíve nevyžaduje súčasný prieskum iných produktových alebo geografic
kých trhov.
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Správy vypočúvajúcich úradníkov a ústne vypočutia 

Vypočúvajúci úradníci vypracovali v roku 2005 predbežné, respektíve konečné správy 
v troch prípadoch fúzií a dvanástich antitrustových prípadoch; pri niektorých z nich sa 
vypočutia uskutočnili v roku 2004. V roku 2005 bola zaregistrovaná žiadosť o ústne 
vypočutie v ôsmich antitrustových prípadoch. V prípadoch fúzií sa neuskutočnili žiad
ne vypočutia. Klesajúci záujem o ústne vypočutie v prípadoch fúzií môže byť odrazom 
priania strán využiť obmedzený dostupný čas na rokovanie o nápravných opatreniach, 
namiesto spochybňovania hodnotenia Komisie pred väčším okruhom subjektov, do 
ktorého môžu patriť aj spoločnosti namietajúce voči koncentrácii.

Postup pre ústne vyhlásenia

V roku 2005 sa zaviedol nový postup na zabezpečenie, aby podniky, ktoré si želajú spo
lupracovať s Komisiou na základe oznámenia o zhovievavosti (leniency), neboli od tejto 
spolupráce odradené obavou, že dôjde k sprístupneniu dokumentov v občianskopráv
nom konaní o náhradu škody v jurisdikciách krajín nepatriacich do EÚ. To znamená, že 
ostatní členovia podozrievanej kartelovej dohody nemajú prístup k vyhláseniam podni
kov zvyčajným spôsobom (to znamená prostredníctvom CDROM/DVD alebo vo for
me vytlačených dokumentov). Namiesto toho si strany môžu urobiť poznámky zo zá
znamu vyhlásení žiadateľa o zhovievavosť.
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i – aNtitrUStová politika – ČláNkY 81, 82 a 86 zMlUvY o eS

a – leGiSlatÍvNe, iNterpretaČNÉ a proCedUrálNe pravidlá

1. zneužívanie dominantného postavenia

1. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vydalo 19. decembra diskusný 
dokument o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v prípadoch zneužívania 
dominantného postavenia (článok 82 Zmluvy o ES)1. Tento diskusný dokument je urče
ný na podporu diskusie o tom, ako najlepšie chrániť trhy EÚ pred konaním dominant
ných spoločností zameraným na bránenie v prístupe na trh, ktoré by mohlo obmedziť 
zostávajúce konkurenčné tlaky na trhoch. Tento dokument navrhuje rámec pre pokra
čovanie nekompromisného presadzovania článku 82 Zmluvy o ES. Vychádza pritom 
z ekonomickej analýzy vykonanej v nedávnych prípadoch a stanovuje možnú metodiku 
hodnotenia najbežnejších postupov zneužívania, ako je napríklad stanovenie neúmerne 
nízkej ceny, motivovanie kupujúceho na nákup jednej značky (single branding), viaza
nie produktov a odmietnutie poskytnutia dodávky. Ďalšie formy zneužívania ako dis
kriminačné a vykorisťovateľské správanie budú predmetom ďalšej práce Komisie v roku 
2006. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vyzvalo na zasielanie pripomienok 
k tomuto diskusnému dokumentu do 31. marca 2006.
2. Článok 82 Zmluvy o ES zakazuje zneužívanie dominantného postavenia. Zne
užívanie sa vo všeobecnosti rozdeľuje na zneužívanie postavenia formou vylúčenia kon
kurentov z prístupu na trh (exclusionary abuse – vylučovacie zneužívanie) a na zneuží
vanie trhovej sily (exploitative abuse – vykorisťovateľské zneužívanie), pri ktorom 
dominantný podnik využíva svoju trhovú silu napríklad prostredníctvom účtovania 
nadmerných cien. Tento diskusný dokument sa zaoberá len zneužívaním postavenia 
formou vylúčenia z prístupu na trh.
3. V dokumente sa opisuje všeobecný rámec pre analýzu takéhoto vylučovacieho 
konania dominantného podniku. Ak sa na trhu nachádza dominantný podnik, hospo
dárska súťaž na tomto trhu je už slabá. Predmetom pravidiel hospodárskej súťaže je 
preto zabrániť takému konaniu tohto dominantného podniku, ktoré nesie riziko ešte 
väčšieho oslabenia hospodárskej súťaže a poškodenia spotrebiteľov bez ohľadu na to, či 
škoda môže nastať v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte. Pri ko
naní spočívajúcom v cenových úpravách (napríklad zľavy) dokument skúma, či sa za 
protiprávne má považovať len konanie, ktoré prináša riziko vylúčenia rovnako efektív
nych konkurentov. Dokument tiež skúma, či by sa efektívnosť mala zohľadniť podľa 
článku 82 Zmluvy o ES, a ak áno, ako. Ak sa má zohľadniť, uplatňovaná efektívnosť by 
mala prevážiť obmedzujúci vplyv príslušného konania.
4. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vedie rozsiahle rokovania o dis
kusnom dokumente. Už ho prerokovalo v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž 
a začalo konzultácie aj s verejnosťou. Ako súčasť tohto konzultačného procesu uskutoč

� http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html
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ní Komisia na jar 2006 verejné vypočutie o zneužívaní dominantného postavenia a naj
mä o navrhovanom rámci uvedenom v diskusnom dokumente.

2. dohody a zosúladené postupy

2.1. Nariadenia o skupinovej výnimke v doprave

2.1.1. Námorná doprava

Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 4056/86 – Skupinová výnimka pre združenia lodných 
dopravcov

5. Komisia prijala 14. decembra návrh2 nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje na
riadenie (EHS) č. 4056/86 o uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES na námornú do
pravu3. Rada rozhodne o tomto návrhu kvalifikovanou väčšinou po konzultovaní s Eu
rópskym parlamentom.
6. Cieľom je zrušiť skupinovú výnimku pre združenia lodných dopravcov, ktorá 
umožňuje lodným spoločnostiam organizovaným v združeniach určovať ceny za pre
pravu a regulovať kapacitu. Po trojročnom skúmaní bolo vypracované hodnotenie 
dosahu, z ktorého vyplýva, že združenia lodných dopravcov nespĺňajú štyri kumula
tívne podmienky článku 81 ods. 3 a že zrušenie skupinovej výnimky by mohlo znížiť 
ceny dopravy, a pritom zachovať spoľahlivé služby a zvýšiť konkurencieschopnosť eu
rópskeho priemyslu, najmä vývozcov z EÚ. Pri ustanoveniach týkajúcich sa skupino
vej výnimky pre združenia lodných dopravcov počíta návrh s dvojročným prechod
ným obdobím, ktoré by začalo plynúť odo dňa prijatia nariadenia Radou.
7. Cieľom tohto návrhu je tiež zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 1/20034 rozšírením 
jeho rozsahu pôsobnosti na kabotáž a služby trampových lodí, čo by viedlo k uplatneniu 
rovnakých všeobecných vykonávacích pravidiel hospodárskej súťaže pre všetky sektory 
hospodárskej činnosti.
8. Komisia zamýšľa vydať v roku 2007 príslušné usmernenia o hospodárskej sú
ťaži v sektore námornej dopravy s cieľom prispieť k hladkému prechodu na režim neob
medzenej hospodárskej súťaže.
Predĺženie, zmeny a doplnenia nariadenia Komisie (ES) č. 823/2000 – nariadenie o skupi-
novej výnimke pre konzorciá

9. Komisia prijala 20. apríla nariadenie (ES) č. 611/2005, ktorým sa mení a do
pĺňa nariadenie o skupinovej výnimke pre spoločnosti pravidelnej lodnej dopravy (kon

2 KOM (2005) 65�. Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4056/86, ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 Zmluvy o ES na námornú dopravu 
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. �/2003 o implementácii pravidiel o hospodárskej súťaži.

3 Ú. v. ES L 378, 3�.�2.�986, s. 24.
4 Nariadenie Rady (ES) č. �/2003 zo �6. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže 

ustanovených v článkoch 8� a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L �, 4.�.2003, s. �).
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zorciá)5. Predlžuje platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 823/2000 do 25. apríla 2010 
a zavádza dve menšie zmeny a doplnenia. Tieto zmeny a doplnenia poskytujú členom 
konzorcia právo odstúpiť od dohody o konzorciu bez finančnej pokuty po začiatočnom 
období nie dlhšom ako 24 mesiacov, čo v porovnaní s predchádzajúcim režimom pred
stavuje predĺženie o 6 mesiacov. Okrem toho sa toto začiatočné obdobie teraz uplatňuje 
aj v prípade, keď sa strany existujúcej dohody dohodnú, že vynaložia veľké nové investí
cie do služieb námornej dopravy poskytovaných konzorciom. Tieto investície musia 
predstavovať aspoň polovicu celkových investícií vynaložených členmi konzorcia. Jedna 
zo základných podmienok pre výnimku – existencia účinnej cenovej konkurencie 
v rámci konzorcia – bola zmenená. Pri dokazovaní existencie takejto konkurencie sa 
teraz môžu zohľadňovať aj „jednotlivé tajné zmluvy“.
10. Skupinová výnimka pre konzorciá je úzko spojená so skupinovou výnimkou 
pre združenia lodných dopravcov (nariadenie Rady (EHS) č. 4056/86). V dôsledku úz
kych väzieb medzi týmito dvoma skupinovými výnimkami Komisia dospela k záveru, 
že nie je potrebné ani vhodné zavádzať výrazné zmeny v prípade skupinovej výnimky 
pre konzorciá pred ukončením preskúmania nariadenia Rady (EHS) č. 4056/86.

2.1.2. Letecká doprava

Nahradenie nariadenia Komisie o skupinovej výnimke (EHS) č. 1617/93

11. Komisia pokračovala v konzultačnom procese, ktorý sa začal v roku 2004 
a týka sa revízie nariadenia Komisie (EHS) č. 1617/936, a 2. marca uverejnila dokument, 
v ktorom sa analyzujú príspevky získané v súvislosti s konzultáciou.
12. Dňa 15. novembra Komisia prijala predbežný návrh nariadenia o skupinovej 
výnimke s cieľom nahradiť nariadenie Komisie (EHS) č. 1617/93. Tento návrh by mal 
prerokovať Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a zneužívanie dominantného po
stavenia. V predbežnom návrhu nariadenia o skupinovej výnimke sa stanovuje, že:
• na konzultácie o sadzbách za prepravu cestujúcich v leteckých službách v rámci EÚ 

by sa mala vzťahovať skupinová výnimka do 31. decembra 2006; táto výnimka nebu
de po tomto dátume predĺžená;

• na konzultácie o prideľovaní prevádzkových intervalov a plánovaní letových poriad
kov by sa mala vzťahovať skupinová výnimka do 31. decembra 2006; táto výnimka 
nebude po tomto dátume predĺžená;

• na konzultácie o sadzbách za služby osobnej leteckej dopravy medzi EÚ a tretími 
krajinami by sa mala vzťahovať skupinová výnimka do 31. decembra 2008, s výhra
dou povinností nahlasovania údajov.

5 Ú. v. EÚ L �0�, 2�.4.2005, s. �0.
6 Nariadenie Komisie (EHS) č. �6�7/93 z 25. júna �993 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na 

niektoré kategórie dohôd a zosúladených postupov týkajúcich sa spoločného plánovania a koor-
dinácie letových poriadkov, spoločnej prevádzky, konzultácií o osobných a nákladných tarifách pre 
pravidelnú leteckú dopravu a prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách (Ú. v. ES L �55, 
26.6.�993, s. �8). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.
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13. Súbežne s prípravou nového nariadenia o skupinovej výnimke sa útvary Ko
misie zúčastnili na konzultáciách s asociáciou IATA a jednotlivými leteckými spoloč
nosťami o budúcnosti prepojenia leteckých liniek.

2.2. Nariadenie o skupinovej výnimke v oblasti distribúcie motorových vozidiel

Na ustanovenia o predajnom mieste v dohodách o distribúcii vozidiel sa už viac nebude 
uplatňovať skupinová výnimka

14. Dňa 1. októbra nadobudla účinnosť posledná časť Komisiou realizovanej re
formy pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na distribúciu motorových vozi
diel: na „ustanovenia o predajnom mieste“ uvedené v distribučných zmluvách medzi 
výrobcami a predajcami vozidiel sa teraz už nevzťahuje nariadenie Komisie o skupino
vej výnimke pre motorové vozidlá (ES) č. 1400/2002. Ustanovenia o predajnom mieste 
sú ustanovenia v dohodách o distribúcii automobilov, ktoré priraďujú predajcovi určité 
hlavné predajné miesto a zakazujú mu prevádzkovať ďalšie predajné alebo dodacie 
miesta v iných lokalitách.
15. Toto nové pravidlo sa týka osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. Ne
vzťahuje sa na exkluzívne distribučné systémy alebo dohody, ktoré majú len minimálny 
vplyv na trh7. V prípade selektívnych distribučných dohôd toto nové pravidlo znamená, 
že ustanovenia o predajnom mieste, ktoré zakazujú predajcom otvárať ďalšie predajné 
alebo dodacie miesta, nebudú patriť do „bezpečného pásma“ vytvoreného nariadením 
o skupinovej výnimke.
16. Zavedením nového pravidla sa sledujú dva základné politické ciele8:
• zmenšiť územné obmedzenia, aby spotrebitelia mohli profitovať z účinnej hospodár

skej súťaže medzi predajcami, najmä v cenách, a v oblastiach, v ktorých nemajú re
álnu možnosť vyberať si medzi predajcami tej istej značky a

• uľahčiť rozvoj inovačných foriem distribúcie, napríklad predajní predávajúcich viac 
značiek.

17. Komisia pri prehodnocovaní ustanovení o predajnom mieste podľa článku 5 na
riadenia venovala väčší priestor individuálnemu hodnoteniu, teda posudzovaniu vzhľa
dom na konkrétny prípad, či ustanovenie spĺňa všetky podmienky vyžadované na uznanie 
oprávnenosti výnimky podľa článku 81 ods. 3. Najpravdepodobnejšie potenciálne pozitív
ne účinky ustanovení o predajnom mieste v selektívnych distribučných systémoch sú, že 
môžu zabrániť parazitovaniu na investičnom a reklamnom úsilí etablovaných predajcov.
18. Pokiaľ ide o prvý druh ustanovení o predajnom mieste uvedených v nariadení 
– t. j. ustanovení zakazujúcich zakladanie ďalších predajných miest – ťažko si možno 
predstaviť, ako by výrobcovia automobilov mohli vyžadovať obmedzenie ďalších predaj
ní s cieľom vyhnúť sa parazitovaniu. Nariadenie povoľuje výrobcom vyžadovať, aby ved
ľajšie predajne spĺňali všetky kvalitatívne normy vzťahujúce sa na obchodné zastúpenie 

7 V súvislosti s tým pozri napríklad prípad Porsche, tlačová správa IP/04/585, 3.5.2004.
8 Pozri tlačovú správu IP/05/�208, 30.9.2005.
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v oblasti, v ktorej sa má predajňa otvoriť, a vopred preveriť toto spĺňanie. To zvyčajne 
zabráni nebezpečenstvu nepoctivého parazitovania na investičnom a reklamnom úsilí 
existujúcich predajcov. Okrem toho je nepravdepodobné, že vedľajšie predajne zvýšia 
transakčné a logistické náklady výrobcov áut, keďže účinná zmluva s predajcom bude 
naďalej určovať kam musí výrobca áut dodávať autá objednané predajcom. To znamená, 
že ak predajcovia otvoria vedľajšiu predajňu v inom členskom štáte, nie je potrebná 
ďalšia zmluva s miestnym dovozcom, hoci výrobca áut môže samozrejme delegovať na 
miestneho dovozcu také funkcie, ako kontrola súladu s kvalitatívnymi kritériami. Pod
mienky nákupu a ciele predaja zostanú také, aké boli určené v súlade s existujúcou 
zmluvou o obchodnom zastúpení.
19. Pokiaľ ide o druhý druh ustanovení o predajnom mieste uvedených v nariadení 
− t. j. ustanovení zakazujúcich predajcom zriaďovať ďalšie dodacie miesta − osobitná ana
lýza podľa článku 81 Zmluvy o ES by mohla s vyššou pravdepodobnosťou viesť k odlišné
mu výsledku. Mohlo by existovať väčšie riziko, že takéto dodacie miesta budú zneužité 
alebo využité na parazitovanie na investičnom a marketingovom úsilí a na dobrom mene 
predajcu etablovaného na cieľovom území. V praxi platí, že ak sa dodacie miesta používa
jú de facto na realizáciu „predaja“ (na rozdiel od výhradne iba „služieb odovzdania“), vý
robca by mohol úspešne uplatniť výnimku podľa článku 81 ods. 3 za predpokladu, že ob
medzenie otvorenia dodacích miest je jediným spôsobom zabránenia takémuto riziku 
parazitovania, ktoré by mohlo viesť k destabilizácii jeho distribučnej siete.

3. procedurálne pravidlá

3.1. Prístup k spisu

20. Komisia prijala 13. decembra oznámenie o pravidlách prístupu k spisu Komi
sie v prípadoch antitrustových opatrení a v prípadoch fúzií9. Toto oznámenie stanovuje 
rámec pre uplatňovanie práva na prístup k spisu v súlade s ustanoveniami výslovne 
uvedenými v oznámení. Nevzťahuje sa na možnosť poskytnutia dokumentov v súvislos
ti s inými konaniami. Právo prístupu k spisu uvedené v oznámení – ktoré je odlišné od 
všeobecného práva na prístup k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/200110 – 
umožňuje, aby osoby, ktorým Komisia adresovala vyhlásenie o námietkach, mohli účin
ne uplatniť svoje právo na obhajobu.
21. Účelom oznámenia – ktoré nahrádza oznámenie o prístupe k spisu prijaté 
v roku 1997 – je zlepšiť transparentnosť a jasnosť postupu Komisie pri spracovaní žia
dosti o prístup k spisu v prípadoch antitrustových konaní a v prípadoch fúzií. Na ten
to účel sa v oznámení stanovuje, že adresáti námietok Komisie majú právo prístupu 
k spisu buď v elektronickej, alebo papierovej forme a uvádza sa tu, kedy sa stranám 
poskytne prístup k spisu. Ďalej sa stanovuje, že „spis Komisie“ obsahuje všetky doku

9 Oznámenie Komisie o pravidlách prístupu k spisu Komisie v prípadoch podľa článkov 8� a 82 
Zmluvy o ES, článkov 53, 54 a 57 Dohody o EHP a nariadenia Rady (ES) č. �39/2004 (Ú. v. ES C 325, 
22.�2.2005, s. 7).

�0 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. �049/200� z 30. mája 200� o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L �45, 3�.5.200�, s. 43).
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menty spojené s konkrétnym konaním, ktoré viedlo k vyhláseniu o námietkach zo 
strany Komisie. Interné dokumenty Komisie (ktoré obsahujú dokumenty vymenené 
s členskými štátmi), obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie však nie sú stra
nám prístupné. Pojem interné dokumenty zahŕňa – podľa výkladu Komisie – v zásade 
všetku korešpondenciu medzi Komisiou a jej externými expertmi. Výsledky štúdie 
objednanej v súvislosti s konaním, ako aj dokumenty, ktoré sú potrebné na pochope
nie metodiky uplatňovanej v tejto štúdii alebo na testovanie jej technickej správnosti, 
sú však prístupné.
22. Oznámenie obsahuje dôkladný opis postupov pri nakladaní s dôvernými in
formáciami a postupov realizácie prístupu k spisu. Uvádza sa v ňom aj postup riešenia 
rozporov týkajúcich sa nárokov na utajenie, vrátane úlohy vypočúvajúceho úradníka.
23. Oznámenie sa vzťahuje aj na súvisiacu otázku prístupu ku konkrétnym doku
mentom pre navrhovateľov v antitrustových konaniach a pre iné strany zúčastnené na 
konaniach súvisiacich s koncentráciami. Toto právo je však rozsahom obmedzenejšie 
ako právo prístupu k spisu.

3.2. Nakladanie s informáciami o trhu a so sťažnosťami

24. Komisia si cení informácie poskytované podnikmi a spotrebiteľmi, keďže tieto 
informácie pomáhajú zabezpečiť účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. 
Komisia víta informácie o oblastiach, v ktorých trh nefunguje dobre a o pravdepodob
ných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže.
25. Tieto informácie možno poskytnúť Komisii rôznymi spôsobmi:
• Oznámeniam o trestnom čine a žiadostiam o zhovievavosť11 sa prisudzuje najvyššia 

priorita. Kartelové dohody sú najzávažnejšou formou činnosti zameranej proti hos
podárskej súťaži a Komisia venuje značné zdroje na realizáciu opatrení namierených 
proti týmto dohodám.

• Informácie o trhu12 sú vždy vítané, či už v konkrétnom prípade vedú k vyšetrovaniu 
alebo nie. Komisia si môže vytvoriť jasnú predstavu o trhu len získaním rôznych 
informácií z rôznych zdrojov.

• Vítané sú aj oficiálne sťažnosti13 týkajúce sa otázok patriacich do sféry záujmu Spo
ločenstva, ktoré obsahujú primerané základné informácie. Mnohé dôležité rozhod
nutia Komisie by zrejme nebolo možné prijať bez informácií poskytnutých navrho
vateľom a bez ich aktívnej podpory. Zvyčajne je pred podaním formálnej sťažnosti 
užitočné kontaktovať Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž. Neformálne 
kontakty pred podaním sťažnosti umožnia uskutočniť včasné rokovania o informá

�� Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelových dohôd 
(Ú. v. ES C 45, �9.2.2002, s. 3).

�2 Pokiaľ ide o rôzne spôsoby informovania Komisie (informácie o trhu, sťažnosť), pozri odseky 3 a 4 
oznámenia Komisie o vybavovaní sťažností Komisiou podľa článkov 8� a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ 
C �0�, 27.4.2004, s. 65) (ďalej len „oznámenie Komisie o sťažnostiach“).

�3 Pozri oznámenie Komisie o sťažnostiach, ako aj článok 5 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 a jeho 
prílohu (formulár C).
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ciách dostupných pre potenciálneho navrhovateľa a môžu pomôcť objasniť, či by 
prípad mohol pre Komisiu predstavovať prioritu.

26. Každý z týchto spôsobov poskytovania informácií je dôležitý a môže mať za 
následok podniknutie opatrení na podporu presadzovania právnych predpisov. Komi
sia preto starostlivo zváži každé oznámenie a odpovie naň.

ráMČek 1: ČláNkY 81 a 82 zMlUvY o eS – záUjeM SpoloČeNStva Na vY-
šetrovaNÍ oBviNeNÍ z porUšeNia pravidiel a Na UrČovaNÍ priorÍt
Komisia vyzýva navrhovateľov, aby pred podaním formálnej sťažnosti Komisii zo
hľadnili tieto faktory.

Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže a súdy členských štátov
Pri posudzovaní, či Komisii zaslať formálnu sťažnosť by spotrebitelia a podniky mali 
mať na pamäti, že orgány hospodárskej súťaže členských štátov takisto uplatňujú 
právne predpisy EÚ upravujúce pravidlá hospodárskej súťaže a pracujú spolu s Komi
siou v Európskej sieti pre hospodársku súťaž (ECN). Potenciálni navrhovatelia by pre
to mali zvážiť, či prípad nemôže vyšetriť orgán hospodárskej súťaže členského štátu.
Ak má napríklad predpokladané porušenie pravidiel vplyv na hospodársku súťaž naj
mä na území jedného členského štátu, môže mať vnútroštátny orgán hospodárskej 
súťaže (NCA) záujem ujať sa prípadu. Ak aj prípad má vplyv na hospodársku súťaž vo 
viac ako jednom členskom štáte, môžu NCA navzájom spolupracovať pri získavaní 
dôkazov v prípade porušenia hospodárskej súťaže a prípad potom môžu vyšetrovať 
orgány hospodárskej súťaže dvoch alebo troch členských štátov. Podrobnejšie usmer
nenia o deľbe práce v ECN sú k dispozícii na internetovej stránke Komisie1.
Potenciálni navrhovatelia by takisto mali zvážiť podanie žaloby na vnútroštátny 
súd. Mnoho prípadov môžu primerane riešiť vnútroštátne súdy vrátane nárokov 
týkajúcich sa plnenia zmluvných povinností, uplatnenia občianskoprávneho po
stihu vyplývajúceho z ustanovenia o neplatnosti uvedeného v článku 81 ods. 2 alebo 
žiadostí o predbežné opatrenia2. Komisia intenzívne podporuje aj právo subjektov 
poškodených konaním zameraným proti hospodárskej súťaži domáhať sa odškod
nenia pred vnútroštátnymi súdmi3 a vydala Zelenú knihu4, v ktorej sa uvádzajú 
možnosti, ako zjednodušiť konania v prípadoch žalôb o náhradu škody.

� Pozri odsek �9 a nasledujúce odseky Oznámenia Komisie o sťažnostiach, ako aj odsek 5 a 
nasledujúce odseky Oznámenia Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov hospodárskej 
súťaže (Ú. v. EÚ C �0�, 27.4.2004, s. 43).

2 Pozri odsek �6 oznámenia Komisie o sťažnostiach.
3 Pozri prípad C-453/99, Courage/Crehan, [200�] Zb. s. I-6297, body 26 a 27; odôvodnenie 7 

nariadenia (ES) č. �/2003.
4 Zelená kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES, 

KOM(2005) 672, �9.�2.2005 (pozri oddiel I.A.5).
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Priority

Každý potenciálny navrhovateľ, ktorý zvažuje podanie formálnej sťažnosti Komisii, 
by mal mať tiež na pamäti, že hoci Komisia pristupuje ku všetkým poskytnutým 
informáciám veľmi seriózne, nemá zdroje na preskúmanie každého problému, kto
rý je jej predložený. Komisia musí stanoviť priority a sústrediť svoje obmedzené 
zdroje na vyšetrovanie a súdne stíhanie najzávažnejších porušení a na spracovanie 
prípadov, ktoré sú dôležité pre rozvoj politiky hospodárskej súťaže EÚ a na zabez
pečenie dôsledného uplatňovania článkov 81/82 Zmluvy o ES5.
Komisia na základe informácií, ktoré má k dispozícii, uplatňuje podľa vhodnosti 
pre jednotlivý prípad jedno alebo viaceré z nasledujúcich kritérií s cieľom rozhod
núť, či existuje, alebo neexistuje dostatočný záujem Spoločenstva o dôkladné vyšet
renie sťažnosti6:
• rozsah ovplyvnenia fungovania hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, ktorý 

je vyjadrený najmä:
– geografickým rozsahom konania, ktoré je predmetom sťažnosti, alebo ekono

mickou významnosťou konania, ktoré je predmetom sťažnosti, alebo veľkos
ťou trhu, respektíve dôležitosťou pre konečných spotrebiteľov príslušných vý
robkov alebo dôležitosťou konania, ktoré je predmetom sťažnosti, alebo

– trhovým postavením podnikov, proti ktorým je sťažnosť adresovaná, alebo 
celkovým fungovaním príslušného trhu;

• miera zložitosti požadovaného vyšetrovania, pravdepodobnosť dokázania po
rušenia, či uvedené aspekty sú opodstatnením pre dôkladné vyšetrovanie;

• možnosť navrhovateľa predložiť prípad pred vnútroštátny súd v členskom štáte, 
pri zohľadnení najmä tej skutočnosti, či prípad je alebo už bol predmetom 
uplatňovania práva v súkromnoprávnej oblasti (private enforcement), alebo je 
takej povahy, že ho možno primerane riešiť týmto spôsobom;

• vhodnosť vyšetrovania na základe jedinej sťažnosti, ktorá sa týka konkrét 
nej(ych) právnej(ych) otázky(ok), ktorú(é) Komisia už skúma v jednom 
prípade alebo vo viacerých iných prípadoch, alebo ktoré už skúmala, respektíve 
ktoré sú predmetom konania pred súdmi Spoločenstva;

• ukončenie alebo zmena konania, ktoré je predmetom sťažnosti, najmä ak roz
hodnutím Komisie podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 nadobudli záväzky 
záväzný charakter, alebo ak podnik(y), ktorého(ých) sa sťažnosť týka, zme
nil(i) svoje konanie z iných dôvodov za predpokladu, že žiadne výrazné  
pretrvávajúce vplyvy zamerané proti hospodárskej súťaži ani závažnosť  

5 Pozri najmä odôvodnenie 3 nariadenia (ES) č. �/2003, ako aj odsek �� oznámenia Komisie 
o sťažnostiach.

6 Pozri odsek 4� a nasledujúce odseky, najmä odsek 43 oznámenia Komisie o sťažnostiach.
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údajného(ých) porušenia(í) nie sú dôvodom, aby sa sťažnosť napriek ukonče
niu alebo zmene konania označila za záujem Spoločenstva;

• dôležitosť iných oblastí právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktorých sa konanie uvedené v sťažnosti dotýka, v porovnaní 
s dôležitosťou obáv v súvislosti s hospodárskou súťažou vyjadrených v sťažnosti.

Tieto kritériá sa uplatňujú flexibilnou formou. Nie je možné určiť abstraktné pra
vidlá, kedy by bolo alebo nebolo správne, aby Komisia konala. Vždy budú existovať 
faktory neuvedené v odsekoch vyššie, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť úroveň priori
ty konkrétneho prípadu. Komisia sa môže prípadu venovať aj vtedy, keď tento ne
patrí do sféry záujmu Spoločenstva. Ak sa však Komisia domnieva, že neexistuje 
dostatočný záujem Spoločenstva, ktorý bol opodstatnením dôkladného vyšetrova
nia, sťažnosť zvyčajne zamietne s odkazom na jedno alebo viac kritérií.
Komisia sa snaží do štyroch mesiacov od prijatia sťažnosti informovať navrhovate
ľov o tom, či má alebo nemá v úmysle prípad vyšetrovať.

4. podrobné skúmanie právnych predpisov eú z hľadiska 
 hospodárskej súťaže

27. Hlavným opatrením stanoveným v Lisabonskej stratégii, ktorá bola opätovne 
odštartovaná 22. – 23. marca, bolo zlepšiť regulačné prostredie na úrovni EÚ, ako aj na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zlepšiť hospodársku súťaž. Práca zameraná na dosiahnu
tie „lepšej regulácie“ začala v roku 2002 v rámci Akčného plánu Komisie, ktorý bol re
vidovaný 16. marca. Ten zahŕňa všetky neuzavreté legislatívne návrhy EÚ, existujúce 
pravidlá (zjednodušenie) a nové legislatívne a politické návrhy. V súlade s týmto Ak
čným plánom Komisia prijala v júni revidované usmernenia nazvané Usmernenia 
o hodnotení vplyvu14, ktoré sa vzťahujú na všetky legislatívne a politické iniciatívy 
zahrnuté v ročnom pracovnom programe Komisie. V týchto hodnoteniach sa skúmajú 
alternatívne možnosti riešenia stanoveného problému a hodnotí sa ich ekonomický, 
environmentálny a sociálny vplyv.
28. Usmernenia o hodnotení vplyvu uznávajú, že „silná hospodárska súťaž 
v priaznivom obchodnom prostredí je hlavným faktorom pôsobiacim na rast a konku
rencieschopnosť15“. Podrobné skúmanie hospodárskej súťaže preto predstavuje neoddeli
teľnú súčasť hodnotenia vplyvu. Usmernenia o hodnotení vplyvu uvádzajú – nie vyčer
pávajúco – druhy návrhov, ktoré je potrebné podrobne skúmať z hľadiska možných 
negatívnych vplyvov na hospodársku súťaž (napríklad pravidlá týkajúce sa liberalizova
ných sieťových odvetví; opatrenia, ktoré majú vplyv na prekážky vstupu na trh a odcho
du z trhu; výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže atď.)16.

�4 SEK (2005) 79�.
�5 Pozri oddiel 9 príloh usmernení o hodnotení vplyvu.
�6 Pozri oddiel 9.2 príloh usmernení o hodnotení vplyvu.
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29. Základný „test hospodárskej súťaže“ uplatňovaný v súvislosti s podrobným 
skúmaním politiky hospodárskej súťaže, vyvoláva už na začiatku dve základné otázky. 
Po prvé: aké obmedzenia hospodárskej súťaže môžu priamo alebo nepriamo vyplývať 
z návrhu (vytvára obmedzenia pre vstup na trh, má vplyv na konanie podnikov atď.)? Po 
druhé: sú k dispozícii menej reštriktívne prostriedky na dosiahnutie príslušného politic
kého cieľa? Podrobné skúmanie hospodárskej súťaže môže viesť k výberu menej reštrik
tívnych regulačných metód alebo trhových metód na dosiahnutie určitých cieľov politi
ky, čím sa zabráni zbytočným alebo neprimeraným obmedzeniam hospodárskej súťaže. 
To je v záujme spotrebiteľov, ako aj priemyslu.

5. zelená kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie 
 antitrustových pravidiel eS

30. Pravidlá hospodárskej súťaže stanovené v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES môžu 
presadzovať orgány hospodárskej súťaže (public enforcement – uplatňovanie práva vo ve
rejnoprávnej oblasti), ako aj súkromný subjekt podaním žaloby na vnútroštátny súd (pri
vate enforcement – uplatňovanie práva v súkromnoprávnej oblasti). Jedným z cieľov mo
dernizácie antitrustových pravidiel ES bolo oživenie úlohy vnútroštátnych súdov 
a vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže (NCA) pri presadzovaní týchto pravidiel. 
Nariadenie (ES) č. 1/2003 zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť Komisie, vnútroštátnych 
súdov a NCA v tomto ohľade a stanovuje nástroje potrebné na dosiahnutie silnejšieho 
a jednotného presadzovania antitrustových pravidiel ES. Pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel 
vo verejnoprávnej oblasti, Komisia a NCA v súčasnosti tesnejšie spolupracujú v rámci 
ECN (Európska sieť pre hospodársku súťaž) s cieľom uplatňovať antitrustové pravidlá ES. 
Pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v súkromnoprávnej oblasti, nariadenie (ES) č. 1/2003 
zrušilo monopol Komisie na uplatňovanie článku 81 ods. 3, čím poskytlo vnútroštátnym 
súdom právomoc na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES v celom rozsahu. Tieto 
vnútroštátne súdy majú výhradnú právomoc prideľovať poškodeným náhradu škody 
vzniknutú z dôvodu porušenia práva hospodárskej súťaže.
31. Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel sú ústrednou 
témou Zelenej knihy prijatej Komisiou 19. decembra17. Komisia má záujem podporiť 
tento druh žalôb, ktorých bolo doteraz veľmi málo18, pretože slúžia dvojakému účelu. 
Žaloby o náhradu škody nielen umožňujú poškodeným z dôvodu porušenia antitrusto
vého práva ES získať náhradu, ale vytvárajú aj dodatočný stimul pre podniky, aby sa 
antitrustové pravidlá ES dodržiavali. Žaloby o náhradu škody nielen posilňujú účinky 
zistení orgánov hospodárskej súťaže v súvislosti s porušením hospodárskej súťaže, ale 
mali by byť aj nezávislým prostriedkom presadzovania. Uplatňovanie antitrustových 
pravidiel ES v súkromnoprávnej oblasti sa tak stáva nástrojom na rozšírenie rozsahu 

�7 Zelenú knihu možno nájsť na internetovej stránke http://ec.europa.eu/competition/antitrust/acti-
onsdamages/documents.html#greenpaper K nej je pripojený pracovný dokument útvarov Komi-
sie, dostupný na internetovej stránke http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/
documents.html#staffpaper, ktorý poskytuje základné informácie o politických možnostiach uve-
dených v Zelenej knihe a bližšie ich rozvádza.

�8 Pozri štúdiu, ktorú Komisia objednala a uverejnila v roku 2004, a je dostupná na internetovej strán-
ke http://ec.europa.eu/competition/cartels/studies/studies.html
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presadzovania článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. Okrem toho sú jednotlivé podniky alebo 
spotrebitelia v Európe takto priamo zapojení do presadzovania pravidiel hospodárskej 
súťaže, keďže sú schopní účinne podať žalobu o náhradu škody. Takáto skúsenosť z prvej 
ruky priamo zvyšuje významnosť pravidiel hospodárskej súťaže pre podniky a spotrebi
teľov. Zvyšovaním úrovne presadzovania antitrustových pravidiel ES prispievajú žaloby 
o náhradu škody k dodržiavaniu týchto pravidiel, a tým k účinnej hospodárskej súťaži 
v Európe. Predstavujú preto dôležitý nástroj na vytvorenie a udržanie konkurencie
schopnej ekonomiky, čo predstavuje kľúčový prvok Lisabonskej stratégie, ktorej cieľom 
je zabezpečiť, aby hospodárstvo Európskej únie rástlo a vytváralo pracovné príležitosti 
pre občanov Európy.
32. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí z roku 2001 vo veci Courage/Crehan potvr
dil, že poškodení z dôvodu porušenia antitrustových pravidiel ES majú právo žiadať 
náhradu škody a členské štáty musia zabezpečiť procedurálny rámec, ktorý umožňuje 
účinný systém nápravy19. Hlavným cieľom Zelenej knihy je určiť najdôležitejšie prekáž
ky účinnejšieho systému žalôb o náhradu škody a stanoviť rôzne možnosti ďalších úvah 
a možných opatrení na uľahčenie podania žalôb o náhradu škody za porušenie antitrus
tového práva ES.
33. Zelená kniha venuje pozornosť mnohým kľúčovým otázkam, ako sú najmä 
prístup k dôkazom, nevyhnutnosť dokázania viny, výpočet náhrady škody, možnosť 
uplatniť obhajobu založenú na „prenesení“, právo nepriameho odberateľa podať žalobu, 
možnosť skupinovej a kolektívnej žaloby, náklady spojené s konaním vo veci žaloby, 
koordinácia verejnoprávneho a súkromnoprávneho presadzovania a pravidlá týkajúce 
sa súdnej príslušnosti a aplikovateľného práva.
34. Účelom Zelenej knihy je vyvolať diskusiu, ako zvýšiť počet úspešných žalôb 
o náhradu škody týkajúcich sa porušenia antitrustových pravidiel ES. Komisia na zákla
de odpovedí prijatých v nadväznosti na Zelenú knihu zhodnotí, aké prípadné opatrenia 
sú potrebné pre ďalšiu podporu týchto žalôb.

B – UplatňovaNie ČláNkov 81, 82 a 86

1. energetika, surovinový priemysel, chemický priemysel a farmaceutiká

1.1. Energetika

Vyšetrovanie v sektore plynárenstva a elektriny

35. Pokiaľ ide o uplatňovanie antitrustových pravidiel EÚ v sektore energetiky, 
jediným z najdôležitejších opatrení prijatých v roku 2005 bolo začatie vyšetrovania 
v sektore plynárenstva a elektriny. Dňa 13. júna Komisia prijala rozhodnutie20, ktorým 

�9 Prípad C-453/99 Courage/Crehan [200�] Zb. s. I-6297.
20 Rozhodnutie Komisie (ES) č. K(2005) �682 z �3. júna 2005 o začatí vyšetrovania v sektore plynáren-

stva a elektrickej energie podľa článku �7 nariadenia Rady (ES) č. �/2003, Pozri http://ec.europa.
eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf
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začala vyšetrovanie v sektore plynárenstva a elektriny v súlade s jej právomocou podľa 
článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003. Zdôvodnenie vyšetrovania v sektore bolo 
uvedené v oznámení komisárky pre hospodársku súťaž po dohode s komisárom pre 
energetiku21.
36. Vyšetrovanie v sektore je súčasťou úsilia Komisie na oživenie Lisabonskej stra
tégie s jej cieľmi podpory hospodárskeho rastu, zvýšenia zamestnanosti a transformácie 
Európskej únie na „najviac konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku na svete 
opierajúcu sa o vedomosti“. Aby zadala Lisabonskej stratégii opäť správny smer, rozhod
la sa Komisia aktívnejšie presadzovať uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, naj
mä prostredníctvom dôkladných vyšetrovaní v sektoroch, s cieľom zabezpečiť otvorené 
a konkurencieschopné trhy v Európe, najmä v sektore energetiky22.
37. Vyšetrovania sa sústreďujú na nedávno liberalizované sektory elektriny a ply
nárenstva. Integrácia trhu bola neuspokojivo pomalá a zatiaľ výrazne neznížila často 
vysoké úrovne koncentrácie, ktoré sú charakteristické pre oba sektory. Výrazné zvýšenia 
cien nastali v rokoch 2004 a 2005 a odberatelia sa vo väčšej miere sťažovali na neschop
nosť zabezpečiť od dodávateľov konkurenčné ponuky. Tieto prvky poukázali na skutoč
nosť, že trhy nefungujú optimálne, a dokázali oprávnenosť začatia vyšetrovania podľa 
článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 a využitie nástrojov na vyšetrovanie, ktoré má Ko
misia k dispozícii.
38. V sektore elektriny sa vyšetrovanie sústreďuje na mechanizmy tvorby cien na 
veľkoobchodných trhoch s elektrinou, na výrobu a dodávky elektriny a na faktory, ktoré 
sú určujúce pre expedičné a ponukové stratégie výrobcov. Osobitný dôraz sa kladie na 
to, či výrobcovia elektriny majú značnú trhovú silu a môžu ovplyvniť veľkoobchodné 
ceny elektriny. Súčasťou tohto hodnotenia by mohli byť ekonometrické analýzy. Pozor
nosť bude venovaná najmä prekážkam vstupu na trh a prekážkam cezhraničných tokov, 
ktorými sú napríklad prekážky, ktoré môžu vzniknúť na základe dlhodobých zmlúv 
o dodávke v určitých členských štátoch a na základe právnych a prevádzkových režimov 
prepojovacích vedení, ktoré spájajú vnútroštátne elektrické siete.
39. V odvetví plynárenstva sa vyšetrovanie sústreďuje na dlhodobé dohody o do
voze, dohody o výmene a na prekážky cezhraničného toku plynu. Pozorne sa budú vy
šetrovať aj vyvažujúce požiadavky na užívateľov plynovej siete a na uskladnenie plynu, 
ako aj nadväzujúce dlhodobé zmluvy a účinky, ktoré tieto zmluvy môžu mať na náklady 
spojené so zmenou a na vstup na trh.
40. Pri vyšetrovaní v sektoroch plynárenstva a elektriny sa skúmajú rozdielne zá
ležitosti, keďže hospodárska súťaž v týchto sektoroch je na rôznych úrovniach rozvoja 
a sektory majú dosť rozdielnu výrobnú štruktúru. Prepojenia medzi týmito sektormi sa 
však budú zohľadňovať, keďže plyn je stále dôležitejším primárnym palivom pre výrobu 

2� Pozri http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communicati-
on_en.pdf

22 Oznámenie pre jarné zasadnutie Európskej rady – Spoločne pracujeme na hospodárskom raste 
a zamestnanosti – Nový začiatok Lisabonskej stratégie, KOM(2005) 24 z 2.2.2005. Pozri najmä strany 
8 a �9.
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elektriny a trhy s plynom so silnou hospodárskou súťažou by mohli mať bezprostredný 
priaznivý vplyv na trhy s elektrinou.
41. Cieľom Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž je určiť, či zreteľne zlé 
fungovanie trhov s elektrinou a plynom je spôsobené porušovaním článkov 81, 82 a 86 
Zmluvy o ES. V takom prípade by Komisia mohla vykonať proaktívne nápravné opatre
nie. Na základe skutočností zhromaždených pri vyšetrovaní a z toho vyplývajúcich prio
rít pre presadzovanie sa Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž bude zaoberať 
prípadmi podľa článkov 81, 82 alebo 86 Zmluvy o ES hneď, ako sa vyskytnú. Výsledky 
vyšetrovania by mali zohrávať úlohu aj pri hodnotení účinnosti súčasného legislatívne
ho rámca v oblasti liberalizácie trhov s plynom a elektrinou.
42. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž pri príprave vyšetrovania kon
zultovalo priemyselné zväzy, spotrebiteľské skupiny, ďalšie útvary Komisie (vrátane Ge
nerálneho riaditeľstva pre dopravu a energetiku), vnútroštátne orgány hospodárskej 
súťaže (NCA) a vnútroštátne regulačné orgány (NRA) a ich európskych zástupcov 
s cieľom stanoviť presné zameranie vyšetrovania a zabezpečiť jeho účinnosť. Cieľom Ge
nerálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž je zabezpečiť transparentnosť tohto proce
su. Komisia predložila súbor problémov vyplývajúcich z prvej analýzy reakcií na mno
hých fórach, najmä na zasadnutí Rady pre energetiku 1. decembra, na ktorom Komisia 
predniesla správu o implementácii legislatívneho balíka na liberalizáciu sektora energe
tiky. Hlavné obavy, ktoré Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž uviedlo vo svo
jom dokumente venovanom problémovým oblastiam23, sa týkajú existujúcich úrovní 
koncentrácie, vertikálneho uzavretia trhu, nedostatočnej integrácie trhov, nedostatoč
nej transparentnosti a mechanizmu tvorby cien. Po intenzívnom verejnom prediskuto
vaní by mala byť predbežná verzia správy predstavená na začiatku roku 2006. Konečná 
správa o vyšetrovaní v sektore energetiky by mala byť hotová na konci roku 2006.
43. Vyšetrovania v sektoroch podstatne zlepšujú schopnosť Komisie proaktívne 
podporovať hospodársku súťaž v nedávno liberalizovaných sektoroch plynárenstva 
a elektriny. Na podporu procesu liberalizácie boli v roku 2005 v konkrétnych prípadoch 
aktívne realizované aj činnosti spojené s presadzovaním práva.

Dlhodobé zmluvy o dodávke plynu na nadväzujúcich trhoch

44. Konkrétnym problémom, ktorý vznikol po otvorení sektora plynárenstva pre 
hospodársku súťaž v roku 2005, je možné uzavretie odberateľského trhu prostredníc
tvom dlhodobých zmlúv o dodávke plynu medzi tradičnými dodávateľmi na jednej stra
ne a distribučnými spoločnosťami a priemyselnými a komerčnými užívateľmi na druhej 
strane.
45. Dlhodobé zmluvy bránia spotrebiteľom prejsť k alternatívnym dodávateľom, 
ktorí sú ochotní ponúknuť lepšiu hodnotu za nižšiu cenu. V niektorých prípadoch budú 
v súčasnosti platné zmluvy platiť ešte mnoho rokov, preto títo zákazníci nie sú schopní 
profitovať z rozvoja hospodárskej súťaže v sektore. Na trhu dodávok plynu existujú aj vý

23 Pozri:  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sektor_inquiries/energy/ 
issues_paper �5��2005. pdf
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razné úspory z výroby realizovanej vo veľkom rozsahu, napríklad v dôsledku vysokých 
nákladov na vyrovnávanie a pružnosť, ktoré sa relatívne znižujú so zvyšovaním dodáva
ných objemov plynu. Dlhodobé zmluvy na nadväzujúcom odberateľskom trhu s plynom 
preto môžu tiež oddialiť schopnosť alternatívnych dodávateľov vybudovať si dostatočný 
trhový podiel, aby mohli účinne konkurovať. Takéto dlhodobé zmluvy môžu preto uzav
rieť trhy a môžu predstavovať dôvod na obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, pokiaľ 
nie sú nevyhnutné na získanie kompenzujúcich výhod pre spotrebiteľov.
46. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, NCA a NRA pri dvoch príleži
tostiach prediskutovali problém dlhodobých zmlúv na nadväzujúcich odberateľských 
trhoch v podskupine pre energetiku Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN). 
Spolkový kartelový úrad (Bundeskartellamt) vydal správu týkajúcu sa otázky dlhodo
bých zmlúv na trhu dodávok plynu pre lokálne zásobovateľské firmy („Stadtwerke“) 
v Nemecku. Potom vstúpil do rokovaní s 15 najväčšími dodávateľmi na tomto trhu a za
viedol jasné limity dĺžky platnosti ich zmlúv o dodávkach. Tieto rokovania v septembri 
stroskotali a Bundeskartellamt oznámil, že bude iniciovať formálne konanie o zákaze24. 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž tiež vyšetruje prípad, týkajúci sa dlhodo
bých zmlúv o dodávkach plynu na belgickom trhu.

Prípady územných obmedzení

47. V priebehu roku 2005 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž pokračo
valo v úsilí zabezpečiť, aby proces liberalizácie nenarúšali komerčné praktiky prítomné 
na trhoch energetiky pred liberalizáciou. Toto úsilie sa odrazilo v odstránení územných 
obmedzení zo zmlúv o dodávke plynu, uzatvorených medzi Gazpromom a mnohými 
dôležitými tradičnými veľkoobchodnými spoločnosťami v EÚ. Územné obmedzenia 
bránia dovozcom plynu vyvážať plyn do iných členských štátov, respektíve obmedzujú 
ich stimuly na vývoz, čím bránia integrácii trhu a hospodárskej súťaži medzi podnikmi 
pôsobiacimi na trhu.
48. V roku 2003 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž zabezpečilo, že 
Gazprom a talianska ropná a plynárenská spoločnosť Eni Spa25 ukončia takéto praktiky. 
Vo februári26 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž zabezpečilo zlepšenie zmlúv 
o dodávke plynu medzi OMV, v súčasnosti hlavným rakúskym veľkoobchodným pre
dajcom plynu, a Gazpromom, ruským producentom plynu. OMV užbude môcť násled
ne predávať plyn, ktorý kupuje od Gazpromu, mimo územia Rakúska, a Gazprom bude 
môcť predávať plyn iným zákazníkom v Rakúsku bez povinnosti ponúknuť ho najprv 
OMV (takzvané predkupné právo). OMV sa tiež zaviazal prispieť k zvýšeniu kapacity 
plynovodu TAG, ktorým sa ruský plyn dopravuje cez Rakúsko do Talianska. Tento vý
sledok je podobný tomu, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti so spoločnosťou ENI v roku 
2003. Poskytnuté záväzky sú svojou podstatou totožné so záväzkami, ktoré Komisii po
skytla spoločnosť ENI, ďalší akcionár plynovodu TAG, v októbri 2003. V dôsledku také
hoto vývoja bolo prijaté rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie.

24 http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml
25 Správa o hospodárskej súťaži z roku 2003, bod 98.
26 Tlačová správa IP/05/�95, �7.2.2005.
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49. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ukončilo v júni27 vyšetrovanie 
zmlúv o dodávkach plynu medzi Gazpromom a najväčšou nemeckou veľkoobchodnou 
spoločnosťou E.on Ruhrgas AG, ktorá patrí do skupiny E.ON, dosiahnutím odstránenia 
územných obmedzení z týchto zmlúv. Okrem toho Gazprom už nebude viazaný ustano
vením o „najviac zvýhodnenom odberateľovi“, ktoré sa nachádzalo v týchto zmluvách. 
Tieto ustanovenia nútili Gazprom, aby poskytoval Ruhrgas podobné podmienky, aké 
poskytoval konkurentom spoločnosti Ruhrgas na veľkoobchodnom trhu v Nemecku.
50. Uzatvorenie týchto dvoch prípadov znamená, že všetky prípady Komisie zača
té v roku 2001, ktoré sa týkali obmedzení vývozu ruského plynu (Rakúsko, Francúzsko, 
Nemecko, Taliansko a Holandsko), sú v súčasnosti ukončené. Pokračuje vyšetrovanie, 
ktoré tiež začalo v roku 2001, týkajúce sa dovozu alžírskeho plynu talianskymi a španiel
skymi prevádzkovateľmi.

Regulačný rámec

51. Počas roku 2005 sa regulačný rámec pre vnútorný trh s elektrinou a plynom 
ďalej rozvinul. Rada a Parlament prijali 28. septembra nariadenie o podmienkach prí
stupu tretích strán k prepravným sieťam zemného plynu, ktoré by malo zlepšiť príleži
tosti nových účastníkov na trhu pre realizáciu cezhraničného obchodu28. Na začiatku 
roku 2006 bude prijatá smernica o bezpečnosti dodávok a rozvoji infraštruktúry v ob
lasti elektriny29. Mala by poskytnúť spoľahlivý regulačný rámec, prospešný pre nové in
vestície do výroby elektriny a do infraštruktúry.
52. Počas roku 2005 Komisia pokračovala vo svojom úsilí zabezpečiť, aby členské 
štáty implementovali druhé smernice o plyne30 a elektrickej energii31, ktoré predstavujú 
regulačný základ procesu liberalizácie energetických trhov. Bol dosiahnutý významný 
pokrok. Druhé smernice o plyne a elektrickej energii tiež zaväzovali Komisiu, aby do kon
ca roku 2005 podala správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní vnútorného trhu s ply
nom a elektrickou energiou. Komisia predložila správu Rade pre energetiku 1. decembra. 
Táto správa sa zhoduje s analýzou Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž pri jeho 
vyšetrovaní v sektoroch a navrhuje uskutočniť pred prijatím rozhodnutia o potrebe tretie
ho liberalizačného balíčka na konci roku 2006 prieskumy v jednotlivých krajinách.
53. Súdny dvor tiež objasnil niektoré dôležité aspekty regulačného rámca, keď 
7. júna vyniesol rozsudok v prípade VEMW32. Hoci sa tento prípad osobitne týkal dlhodo

27 Tlačová správa IP/05/7�0, �0.6.2005.
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. �775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach 

prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 289, 3.��.2005, s. �).
29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/2005/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnos-

ti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry.
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26 júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnú-

torný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 98/30/ES (Ú. v. EÚ L �76, �5.7.2003, s. 57).
3� Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre 

vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (Ú. v. EÚ L �76, �5.7.2003, s. 37).
32 Prípad C-�7/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water a ostatní/Directeur van de Dienst uitvoering 

en toezicht energie.
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bých rezervácií kapacity prepojovacích vedení pre Holandsko, mal dôležitý vplyv na už 
dlhšie existujúce dlhodobé rezervácie kapacity prepojovacích vedení, ktoré fungovali 
ďalej aj po nadobudnutí účinnosti prvej smernice o elektrickej energii33.
54. Súdny dvor dospel k záveru, že prednostný prístup poskytovaný na základe 
holandských právnych a regulačných predpisov pôvodným zmluvám o dodávkach 
(23 % celkovej kapacity prepojovacích vedení v tomto konkrétnom prípade) predstavu
je diskrimináciu, ktorú zakazuje smernica o elektrickej energii z roku 1996, keďže člán
ky 7 a 16 tejto smernice vyžadujú, aby sa so starými a novými užívateľmi siete zaobchá
dzalo rovnako. Súdny dvor zdôvodňuje svoj postoj tým, že akýkoľvek iný výklad by 
znamenal riziko ohrozenia prechodu od monopolného a rozdeleného trhu k otvorené
mu trhu založenému na hospodárskej súťaži. Súdny dvor dospel tiež k názoru, že Ho
landsko mohlo pre existujúce zmluvy požiadať o výnimku podľa smernice, ale neurobi
lo tak v správnom čase.
55. Za týmto rozsudkom mohli nasledovať ďalšie súdne prípady na vnútroštátnej 
úrovni a opatrenia vnútroštátnych regulačných orgánov. Pokiaľ ide o presadzovanie an
titrustových pravidiel, tento rozsudok poskytuje Generálnemu riaditeľstvu pre hospo
dársku súťaž možnosť na predloženie potenciálnych prípadov, hoci rozsudok Súdneho 
dvora nebol explicitne zameraný na problémy hospodárskej súťaže.
56. Vyšetrovanie v sektore by mohlo poskytnúť Generálnemu riaditeľstvu pre hos
podársku súťaž dobrý prehľad o faktických problémoch týkajúcich sa dlhodobých ob
jednávok a o potrebe následného vyšetrovania.
57. V roku 2005 sa začalo obchodovať s emisnými právami na CO2

34. Hoci sa to 
netýka len sektora energetiky, účinky tohto obchodovania sa asi najviac prejavujú na 
trhoch s elektrickou energiou. Systém obchodovania s emisiami mal podľa všetkého 
vplyv na ceny elektrickej energie, keďže výrobcovia elektrickej energie sčasti premietajú 
cenu emisných práv do cien, ktoré účtujú konečným odberateľom. Niektorí odberatelia 
elektrickej energie sa sťažovali, že k nárastu cien nemalo dôjsť, keďže emisné práva sa 
priraďovali prevažne bezplatne.

Repsol

58. Hoci počas roku 2005 Komisia priradila prioritu nedávno liberalizovaným 
sektorom plynárenstva a elektrickej energie, pokračovalo sa aj v opatreniach proti poru
šovaniu práva v iných sektoroch energetiky, napríklad v distribúcii motorových palív.
59. Dňa 20. októbra 2004 Komisia uverejnila oznámenie35 podľa článku 27 ods. 
4 nariadenia (ES) č. 1/2003 s cieľom podrobiť trhovému testu záväzky, ktoré predložil 
REPSOL C.P.P. (ďalej len „REPSOL“) v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003. 

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z �9. decembra �996 o spoločnej právnej úp-
rave vnútorného trhu s elektrickou energiou (Ú. v. ES L 27, 30.�.�997, s. 20).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z �3. októbra 2003 o vytvorení systému ob-
chodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/6�/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.�0.2003, s. 32).

35 Ú. v. EÚ C 258, 20.�0.2004, s. 7.
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Predmetom vyšetrovania Komisie podľa článku 81 Zmluvy o ES je využívanie ustano
vení o exkluzivite pri dodávke motorových palív v distribučných zmluvách uzatvore
ných spoločnosťou REPSOL, ktoré viedli k uzavretiu španielskeho trhu veľkoobchodné
ho a maloobchodného predaja motorových palív. Tieto zmluvy boli pôvodne oznámené 
Komisii, ale platnosť tohto oznámenia sa skončila 1. mája 2004.

60. Dňa 17. júna 2004 bolo spoločnosti REPSOL zaslané predbežné hodnotenie 
v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

61. V tomto predbežnom hodnotení sa uvádza, že prístup na trh je ťažký a že 
zmluvy REPSOLu (najmä zmluvy o „prenájme“ a „užívacom práve“, v ktorých mal REP
SOL časovo obmedzené vlastnícke právo, majú dĺžku platnosti 25 až 40 rokov) výrazne 
prispievajú k možnému uzavretiu trhu, pretože viažu veľkú časť trhu na REPSOL a majú 
rozsiahlu dĺžku platnosti.

62. Záväzky ponúknuté spoločnosťou REPSOL poskytujú predajcom, ktorí majú 
zmluvu o „prenájme“ alebo „užívacom práve“ („zmluva U/S“) právo predčasného ukon
čenia, s výhradou zaplatenia náhrady spoločnosti REPSOL. REPSOL neuzatvorí novú 
dohodu so stanicami DODO36 dlhšiu ako päť rokov a až do konca roku 2006 nekúpi 
žiadnu novú stanicu DODO. Implementácia navrhovaných záväzkov bude monitorova
ná správcom vymenovaným spoločnosťou REPSOL.

63. Na základe výsledku trhového testu navrhovaných záväzkov predložil REP
SOL revidované záväzky a Komisia plánuje ako ďalší krok prijať rozhodnutie podľa 
článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým sa tieto revidované záväzky stanú zá
väznými.

1.2. Surovinový priemysel

Obchodná dohoda medzi ALROSA a De Beers

64. Dňa 3. júna Komisia uverejnila oznámenie37 podľa článku 27 ods. 4 nariadenia 
(ES) č. 1/2003 s cieľom podrobiť trhovému testu záväzky38 predložené spoločnosťami 
ALROSA a De Beers v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003. Predmetom 
vyšetrovania Komisie v súlade s článkami 81 a 82 Zmluvy o ES a s článkami 53 a 54 
Dohody o EHP je obchodná dohoda medzi týmito dvoma spoločnosťami, ktoré pôsobia 
v oblasti ťažby a dodávok surových diamantov. Táto dohoda bola pôvodne oznámená 
Komisii, ale platnosť tohto oznámenia skončila 1. mája 2004.

65. Vyhlásenia o námietkach adresované týmto spoločnostiam v januári a júli 
2003 predstavovali predbežné hodnotenie Komisie v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1/2003.

36 DODO = Distributor Owned, Distributor Operated (distribútor vlastní, distribútor prevádzkuje).
37 Ú. v. EÚ C �36, 3.6.2005, s. 32.
38 Pozri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_38�
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66. Toto predbežné hodnotenie poukazuje na skutočnosť, že De Beers má domi
nantné postavenie na celosvetovom trhu surových diamantov. Uzatvorením obchodnej 
dohody so spoločnosťou ALROSA, jeho najväčším konkurentom, by De Beers získal 
kontrolu nad významným zdrojom dodávok na trhu surových diamantov a prístup 
k väčšej škále diamantov, ku ktorej by inak prístup nemal. To by na jednej strane vyra
dilo ALROSA ako zdroj dodávok na trh mimo Ruska a na druhej by zvýšilo už existujú
cu trhovú silu De Beers, čo by malo za následok zabraňovanie rastu alebo udržiavaniu 
hospodárskej súťaže na trhu so surovými diamantmi.
67. Predbežné hodnotenie tiež ukázalo, že podľa tejto obchodnej dohody by De 
Beers, najväčší producent diamantov na svete, pôsobil ako distribútor pre približne po
lovicu produkcie svojho najväčšieho konkurenta. Keďže by obchodované množstvá boli 
značné a dohoda bola uzatvorená medzi dvoma najväčšími spoločnosťami pôsobiacimi 
v oblasti obchodu so surovými diamantmi, hospodárska súťaž na trhu by sa v dôsledku 
tejto obchodnej dohody výrazne oslabila.
68. Záväzky poskytnuté spoločnosťami ALROSA a De Beers navrhovali postupné 
zníženie hodnoty predaja surových diamantov medzi nimi na 700 mil. USD v roku 
2005, 625 mil. USD v roku 2006, 550 mil. USD v roku 2007, 475 mil. USD v roku 2008, 
400 mil. USD v roku 2009 a 275 mil. USD v roku 2010 a nasledujúcich rokoch. Pokiaľ 
ide o tvorbu cien, triedenie a oceňovanie, ALROSA a De Beers by uzavreli dohodu po
dobnú tejto obchodnej dohode. Implementáciu navrhovaných záväzkov by monitoro
vali správcovia vymenovaní spoločnosťou ALROSA, respektíve De Beers.
69. Na základe výsledku trhového testu navrhovaných záväzkov uvažuje Komisia 
o prijatí rozhodnutia podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, na základe ktoré
ho by sa revidované záväzky stali záväznými.

1.3. Chemický priemysel

70. Počas roku 2005 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vykonalo „skrí
ningy hospodárskej súťaže“ v súvislosti s textami niekoľkých právnych predpisov v sek
tore chemického priemyslu, napríklad plánovanej revízie smernice o ochrane rastlín 
91/414/EHS39, ktorá reguluje umiestňovanie výrobkov na ochranu rastlín na trh, a návr
hu Komisie na nariadenie o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a zákaze chemických 
látok40 (ďalej len „REACH“), ktoré umožní registráciu približne 30 000 už existujúcich 
chemických látok, ako aj akýchkoľvek budúcich chemických látok.
71. Analýza hospodárskej súťaže, ktorá prebieha v súvislosti s možnými zmenami 
a doplneniami, ktoré by sa mali vykonať v texte návrhov v priebehu legislatívneho pro
cesu, sa sústredila na zabezpečenie, aby tieto legislatívne texty, a najmä náklady zaťažu
júce priemysel, neviedli k narušeniu hospodárskej súťaže.

39 Smernica Rady 9�/4�4/EHS z �5. júla �99� o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES 
L 230, �9.8.�99�, s. �).

40 KOM(2003) 644, konečné znenie.
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1.4. Farmaceutiká

Hospodárska súťaž zo strany generických liekov

72. Konkurencieschopnému európskemu farmaceutickému priemyslu sa v rámci 
agendy Komisie pripisuje vysoká dôležitosť, najmä z hľadiska Lisabonskej stratégie. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby sa pri inovačných výrobkoch uplatňovala ochrana práv du
ševného vlastníctva, aby podniky mohli kompenzovať svoje výdavky na výskum a vývoj 
a dostali odmenu za svoje úsilie v oblasti inovácie. Ak sa však podniky snažia protipráv
ne predĺžiť túto ochranu, pôsobí to ako prekážka inovácie a môže to predstavovať vážne 
porušenie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Hospodárska súťaž zo strany generických 
liekov vyrábaných tretími stranami po ukončení platnosti patentu zvyčajne podporuje 
ďalšiu inováciu v oblasti farmaceutík.
73. V rámci prípadu AstraZeneca (pozri Rámček 2) a súbežne s ním sa Generálne 
riaditeľstvo pre hospodársku súťaž dozvedelo o konaní potenciálne zameranom proti 
hospodárskej súťaži, ktorého cieľom bolo zabrániť konkurencii alebo oddialiť konku
renciu zo strany generických liekov. Tieto indície viedli k zintenzívnenému monitorova
niu hospodárskej súťaže v sektore generických liekov.

Súbežný obchod s farmaceutikami

74. Komisia považuje súbežný obchod s farmaceutickými výrobkami za prostrie
dok arbitráže medzi členskými štátmi s vysokou cenou a členskými štátmi s nízkou ce
nou, ktorý prispieva k tvorbe spoločného trhu s farmaceutickými výrobkami. Európske 
súdy zaujali obmedzené stanovisko, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES na 
systémy dodacích kvót, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú obchod medzi členskými 
štátmi, že takéto systémy predstavujú jednostranné konanie podnikov.
75. Jednostranné systémy dodacích kvót by mohli patriť do pôsobnosti článku 82 
Zmluvy o ES. Môže však byť potrebné zohľadniť možné objektívne odôvodnenia týchto 
systémov.

ráMČek 2: aStrazeNeCa – zNeUžitie štátNYCh poStUpov vo 
farMaCeUtiCkoM prieMYSle

Dňa 15. júna Komisia prijala rozhodnutie, ktorým udeľuje podnikom AstraZeneca 
AB a AstraZeneca Plc (ďalej len „AZ“) pokutu vo výške 60 mil. eur za porušenie člán
ku 82 Zmluvy o ES a článku 54 Dohody o EHP zneužitím štátnych postupov a pred
pisov v mnohých štátoch EHP s cieľom zabrániť podnikom vyrábajúcim generické 
výrobky a obchodníkom vykonávajúcim súbežný obchod konkurovať výrobku Losec 
spoločnosti AZ určeného na liečenie vredov1. Pokuta zohľadnila, že niektoré črty zne
užitia – t. j. zneužitie štátnych postupov – možno považovať za nový jav.

� Tlačová správa IP/05/737, �5. 6. 2005.
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1. Relevantný trh

Relevantný trh zahŕňa vnútroštátne trhy pre takzvané inhibítory protónovej pumpy 
(PPI) predávané na predpis, ktoré sa používajú na liečbu gastrointestinálnych ocho
rení (napríklad vredov). Losec spoločnosti AZ bol prvým PPI.

2. Dominantné postavenie AZ na dotknutých vnútroštátnych trhoch PPI

Závery Komisie o dominantnom postavení v dotknutých krajinách počas prísluš
ných rokov sa zakladajú okrem iného na vysokých trhových podieloch a silnom 
trhovom postavení AZ, v súčasnosti hlavnej spoločnosti na trhu PPI. Spoločnosť, 
ktorá ako prvá vstúpi do určitého segmentu farmaceutického trhu, je zvyčajne 
schopná dosiahnuť a udržať vyššie ceny ako subjekty, ktoré vstúpia na trh neskôr. 
Rozhodnutie skúma aj otázku monopsónnych kupujúcich (t. j. vnútroštátne zdra
votnícke systémy) a cenovú reguláciu. Uvádza, že postavenie monopsónnych kupu
júcich pri dojednávaní cien je výrazne slabšie v porovnaní so spoločnosťami ponú
kajúcimi skutočne inovačné nové výrobky (ako Losec). Okrem toho monopsónni 
kupujúci nie sú schopní regulovať vstup na trh.

3. Zneužitie regulačného systému

Prvé zneužitie, ktorého sa dopustil AZ sa týkalo zneužitia nariadenia Rady prijaté
ho v roku 19922 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia (SPC), na zákla
de ktorého možno predĺžiť základnú patentovú ochranu pre farmaceutické výrobky. 
Toto zneužitie spočívalo v charaktere zavádzajúcich vyhlásení AZ od polovice roku 
1993 adresovaných patentovým úradom v mnohých krajinách EHP v súvislosti so 
žiadosťami o SPC pre omeprazol (aktívna látka vo výrobku Losec spoločnosti AZ). 
Na základe týchto zavádzajúcich informácií získal AZ vo viacerých krajinách oso
bitnú ochranu. Príchod lacnejších generických verzií Losecu na trh sa tým oddialil, 
čo malo za následok náklady pre zdravotnícke systémy a spotrebiteľov.
Komisia dospela k záveru, že používanie týchto postupov a predpisov môže byť za 
určitých okolností protiprávne, najmä ak orgány a inštitúcie, ktoré tieto postupy 
uplatňujú, majú malú alebo žiadnu možnosť konať podľa vlastného uváženia.
Existencia nápravných prostriedkov podľa iných právnych predpisov nemôže sama 
osebe vylúčiť uplatňovanie článku 82 Zmluvy o ES, aj keď sa tieto prostriedky vzťa
hujú na aspekty konania zameraného na bránenie prístupu na trh. Komisia dospela 
vo svojom rozhodnutí k záveru, že neexistuje žiadny dôvod na obmedzenie uplatni
teľnosti práva hospodárskej súťaže iba na tie situácie, v ktorých takéto konanie nie 
je v rozpore s inými zákonmi a v ktorých neexistujú žiadne ďalšie nápravné pros
triedky.

2 Nariadenie Rady (EHS) č. �768/92 z �8. júna �992 o vytvorení dodatkového ochranného 
osvedčenia na liečivá (Ú. v. ES L �82, 2.7.�992, s. �).
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4. Zneužitie postupov schvaľovania liekov

K druhému zneužitiu došlo koncom 90. rokov a týkalo sa žiadosti AZ o zrušenie 
registrácie jeho obchodného povolenia pre kapsule Losec v Dánsku, Nórsku a Švéd
sku v situácii, keď v týchto troch krajinách boli kapsule Losec stiahnuté z trhu a boli 
uvedené tablety Losec MUPS.
Selektívnym zrušením registrácie sa zrušilo referenčné obchodné povolenie, o ktoré 
sa podniky vyrábajúce generické lieky a paralelní dovozcovia preukázateľne potre
bovali opierať v čase, keď chceli vstúpiť na trh alebo na ňom zostať.
Komisia dospela k záveru, že AZ sa svojím konaním snažil predĺžiť, de facto poskyt
nutú ochranu ďaleko za rámec lehoty stanovenej v platných pravidlách, a že sa mu 
de facto podarilo túto ochranu sčasti predĺžiť.
Toto druhé zneužitie je charakterizované aj zámerom protiprávne brániť v prístupe 
na trh v regulačnom prostredí vyznačujúcom sa malou alebo žiadnou možnosťou 
príslušných orgánov konať podľa vlastného uváženia. Dominantné spoločnosti 
majú zvláštnu zodpovednosť za primerané využívanie špecifických súkromných, 
ako aj štátnych oprávnení v súvislosti s prístupom iných strán na trh.
Komisia vo svojom rozhodnutí uvádza, že jednotlivé činy týkajúce sa uvedenia na 
trh, stiahnutia alebo žiadostí o zrušenie registrácie by za normálnych okolností ako 
také nepredstavovali zneužitie.

2. informácie, komunikácie a médiá

2.1. Elektronické komunikácie a poštové služby

Poplatky za roamingové služby mobilných telefónnych sietí

76. Pokiaľ ide o roaming (t. j. poplatky za používanie mobilných telefónov pri ces
te do zahraničia), Komisia zaslala 10. februára vyhlásenia o námietkach nemeckým 
operátorom mobilných sietí T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) a Vodafone 
D2 GmbH (Vodafone). Námietky sa týkajú sadzieb, ktoré TMobile a Vodafone účtovali 
zahraničným operátorom mobilných sietí za medzinárodný roaming na veľkoobchod
nej úrovni (takzvané tarify medzi operátormi – inter operator tariffs (IOT)). Predbežné 
závery Komisie z vyšetrovania TMobile boli, že TMobile zneužíval svoje dominantné 
postavenie v Nemecku pri poskytovaní medzinárodných roamingových služieb na veľ
koobchodnej úrovni vo svojej sieti od roku 1997 min. až do konca roku 2003 tým, že 
účtoval nadmerné ceny. Komisia dospela k tým istým predbežným záverom, pokiaľ ide 
o tarify účtované spoločnosťou Vodafone za obdobie od roku 2000 min. až do konca 
roku 2003.
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Širokopásmové služby

77. Pokiaľ ide o širokopásmové služby, Komisia prijala v roku 2004 záväzky Deu-
tsche Telekom AG (ďalej len „DT“), že DT upustí od svojho správania vo forme „stláčanie 
marže“ (margin squeeze), pokiaľ ide o spoločný prístup k miestnym obvodom (spoloč
nú linku) v Nemecku, ktoré, ako už bolo skôr uvedené, predstavuje zneužitie dominant
ného postavenia41. Výsledné urovnanie vychádzalo z metodiky stláčania marže uvede
nej v rozhodnutí Deutsche Telekom42. Po konzultácii s nemeckým vnútroštátnym 
regulačným orgánom (NRA) – Bundesnetzagentur (BNetzA) – bolo toto urovnanie pri
jaté Komisiou a viedlo k podstatnému zníženiu poplatkov za zdieľanie linky. Následne 
viaceré spoločnosti začali uvádzať na trh siete s cieľom poskytovať širokopásmové služ
by na základe zdieľania linky. V žiadosti adresovanej BNetzA z 24. mája však DT ozná
mil zámer opäť zvýšiť poplatky za zdieľanie linky. Po preverení, že by to opäť viedlo 
k stláčaniu marže, ku ktorému dochádzalo pred urovnaním, útvary Komisie zasiahli 
a požiadali DT, aby dodržal svoje záväzky. S cieľom zabrániť, aby Komisia začala kona
nie vo veci formálneho zisťovania, DT podal BNetzA novú žiadosť, v ktorej požiadal 
o rovnaké tarify ako v roku 2004. BNetzA – s ktorou v tomto prípade útvary Komisie 
úzko spolupracovali – napokon schválila veľkoobchodné tarify, ktoré boli nižšie, ako 
tarify, o ktoré DT žiadal a nižšie, ako tarify potrebné na to, aby DT splnil svoje záväzky43. 
Komisia očakáva, že zlepšené podmienky na poskytovanie širokopásmových služieb 
prostredníctvom zdieľania linky budú mať pozitívny vplyv na hospodársku súťaž a väčšie 
rozšírenie širokopásmových služieb v Nemecku, čo v konečnom dôsledku zväčší 
možnosť voľby pre spotrebiteľov a zníži spotrebiteľské ceny.

Vyšetrovanie v sektore 3G

78. V septembri Komisia uzatvorila sektorové vyšetrovanie situácie v oblasti hos
podárskej súťaže na trhu nových systémov mobilných komunikácií, ktoré sú schopné 
vysielať audiovizuálny obsah (3G). Závery sektorového vyšetrovania boli predmetom 
verejnej prezentácie 27. mája a účastníci trhu poskytli pripomienky k týmto záverom.
79. Sektorové vyšetrovanie, ktoré predstavovalo spoločnú iniciatívu Komisie  
a Dozorného orgánu EZVO, bolo realizované v roku 2004 a v prvej polovici roku 2005. 
Dôvodom jeho začatia bol zámer Komisie zabezpečiť, aby vysielania športových podu
jatí, ktoré sú pre začatie nových mobilných služieb dôležité, neboli brzdené konaním 
zameraným proti hospodárskej súťaži. Týkalo sa to komplexného preskúmania konania 

4� Prípad č. COMP/38.436 QSC; tlačová správa IP/04/28�, �.3.2004.
42 Spojené prípady COMP/37.45�, 37.578 a 37.579 Deutsche Telekom (Ú. v. EÚ L 263, �4.�0.2003, s. 9). 

Pozri tlačovú správu IP/03/7�7, 2�.5.2003. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie na 
Súd prvého stupňa ako prípad T-27�/03 (Ú. v. EÚ C 264, �.��.2003, s. 29).

43 Pozri tlačovú správu IP/05/�033, 3.8.2005. Jedným z dôvodov ďalšieho zníženia veľkoobchodných 
poplatkov za zdieľanie linky je, že BNetzA založila svoj ex ante test stláčania marže na nákladoch DT 
(ktoré predstavovali základ rozhodnutia o Deutsche Telekom) a na (s najvyššou pravdepodobnos-
ťou vyšších) nákladoch efektívneho operátora. Preto boli na vykonanie testu stláčania marže pre-
skúmané obe možnosti, ktoré sú uvedené v oznámení o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťa-
že na dohody o prístupe v sektore telekomunikácií (Ú. v. ES C 265, 22.8.�998, s. 2).
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všetkých aktérov zúčastnených v akvizícii, ďalšom predaji a využívaní mobilných práv 
spojených so športovými podujatiami.
80. Na dotazník zaslaný v roku 2004 odpovedalo približne 230 organizácií. Gene
rálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž okrem toho pri skúmaní zhromaždených úda
jov analyzovalo situáciu 50 prípadov, v ktorých nastali problémy týkajúce sa hospodár
skej súťaže v čase predaja 3G práv.
81. Výsledky sektorového vyšetrovania poskytli Komisii jasný prehľad o súčasnom 
vývoji na trhu a existujúcich marketingových modeloch a modeloch využívania v celom 
hodnotovom reťazci vysielacích práv na športové podujatia, pokiaľ ide o mobilné plat
formy. Závery sektorového vyšetrovania a následné opatrenia boli opísané v správe, 
v ktorej sú zhrnuté závery sektorového vyšetrovania44.
82. Táto správa zdôrazňuje mnoho obchodných praktík potenciálne zameraných 
proti hospodárskej súťaži, ktoré boli zistené počas sektorového vyšetrovania a ktoré 
môžu v oblasti športu obmedziť dostupnosť inovačných mobilných služieb pre spotrebi
teľov. Správa sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti obáv v súvislosti s hospodárskou súťa
žou, ktoré sa zistili pri vyšetrovaní:
• Zoskupovanie (bundling): situácie, pri ktorých silní mediálni operátori kúpia všetky 

audiovizuálne práva na prvotriedne športové podujatia v jednom balíku s cieľom 
zabezpečiť si exkluzivitu vo vzťahu k všetkým platformám bez toho, aby chceli využiť 
alebo sublicencovať 3G práva.

• Embargá: situácie, pri ktorých sa na mobilné práva uložia nadmerne reštriktívne 
podmienky (závažné časové embargá alebo zbytočné obmedzenia dĺžky klipu), kto
ré obmedzujú praktickú dostupnosť 3G obsahu.

• Spoločný predaj: situácie, pri ktorých 3G práva zostanú nevyužité, lebo organizácie rea
lizujúce spoločný predaj nedokážu predať 3G práva jednotlivých športových klubov.

• Exkluzivita: exkluzívne prisúdenie 3G práv v situáciách, ktoré vedú k monopolizácii 
prvotriedneho obsahu silnými operátormi.

83. Správa vyzvala trhových aktérov, aby preskúmali svoje obchodné postupy 
a včas napravili možné vplyvy zamerané proti hospodárskej súťaži, ktoré vyplývajú z ich 
obchodných postupov. Správa tiež oznámila, že Generálne riaditeľstvo pre hospodársku 
súťaž bude spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže (NCA) 
skúmať potenciálne škodlivé situácie v prípadoch s vnútroštátnym dosahom, ktoré boli 
zistené počas sektorového vyšetrovania.

Konzultačný postup podľa článku 7 rámcovej smernice (2002/21/ES)

84. Podľa regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby45 sú 
vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže (NRA) povinné definovať relevantné elektro

44 K dispozícii na http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/inquiry/3g/index.html
45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/2�/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rám-

ci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L �08, 24.4.2002, s. 33).
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nické komunikačné trhy zodpovedajúce vnútroštátnej situácii v súlade so zásadami prá
va hospodárskej súťaže EÚ.
85. Po realizácii trhovej analýzy sprístupnia NRA Komisii návrhy všetkých regu
lačných opatrení týkajúcich sa definovania relevantných trhov, zistenie alebo nezistenie 
značnej trhovej sily (SMP) a prípadné nápravné opatrenia navrhované regulačným or
gánom. Komisia môže buď vysloviť pripomienky, ktoré musia NRA v maximálnej miere 
zohľadniť, alebo požiadať NRA, aby stiahli návrh opatrenia, ak je definovanie trhu a/ale
bo stanovenie SMP nezlučiteľné s právom Spoločenstva. V roku 2005 Komisia dostala 
od NRA 201 oznámení (čisté zvýšenie v porovnaní s 89 oznámeniami v roku 2004).
86. V roku 2005 Komisia prijala jedno rozhodnutie, ktorým vyzvala NRA, aby 
zrušili oznámené opatrenia46. V prípade, ktorý sa týkal veľkoobchodných služieb ukon
čovania hovorov v pevnej sieti v Nemecku, NRA navrhol označiť Deutsche Telekom za 
operátora, ktorý má SMP na trhu poskytovania veľkoobchodných služieb ukončovania 
hovorov. NRA dospel k záveru, že 53 alternatívnych operátorov pevných sietí v Nemec
ku nemá SMP napriek ich monopolnému postaveniu pri poskytovaní veľkoobchodných 
služieb ukončovania hovorov v ich príslušných sieťach, vzhľadom na vyrovnávajúcu 
kúpnu silu Deutsche Telekom. Komisia však dospela k záveru, že NRA neposkytla do
statok dôkazov na podporu argumentu vyrovnávajúcej kúpnej sily.
87. Komisia ďalej zhodnotila tri oznámenia, v ktorých NRA určil dvoch alebo via
cerých operátorov, ktorí kolektívne dominujú na relevantnom trhu. V dvoch z týchto 
prípadov NRA stiahol oznámenie pred prijatím rozhodnutia Komisiou na základe pred
bežných obáv vyjadrených útvarmi Komisie47. V treťom prípade – ktorý sa týkal trhu 
pre veľkoobchodný prístup a vznik volania v Írsku – Komisia nenamietala voči záveru 
NRA o kolektívnej dominancii.
88. Na záver Komisia prijala návrh francúzskeho NRA zahrnúť do relevantného 
trhu hlasových volaní cez pevnú linku takzvané služby „volania cez internet“ (VoIP), 
ktoré umožňujú spotrebiteľom volať a prijímať hovory rovnakým spôsobom ako tradič
né telefónne služby48. Francúzsky NRA rozlišoval medzi výhradne internetovými VoIP 
službami pripomínajúcimi Instant Messaging a inú peertopeer internetovú komuni
káciu ako napríklad Skype, a VoIP službami poskytovanými alternatívnymi širokopás
movými operátormi, ktorí investovali do uvoľnenia prístupu k účastníckemu vedeniu 
a do iných výrobkov širokopásmového prístupu a sú na základe toho schopní poskyto
vať svojim zákazníkom hlasové služby, ktoré sú vyššej kvality a majú rovnaké funkcie 
ako tradičné telefonické služby.

46 Rozhodnutie Komisie K(2005)�442 v prípade DE/2005/0�44 je k dispozícii na adrese: http://circa.
europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

47 Prípad UK/2004/0��� (týkajúci sa služieb riadeného prenosu) a prípad FR/2005/0�79; oznámenia 
o stiahnutí sú k dispozícii na adrese: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

48 Rozhodnutie Komisie v prípadoch FR/2005/22� až FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048.
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Konanie podľa článku 226 Zmluvy o ES vo veci porušenia práva vo vzťahu k smernici 
o hospodárskej súťaži (2002/77/ES)

89. Komisia okrem pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a konzultačného postupu 
stanoveného v článku 7 rámcovej smernice využíva aj konanie o porušení podľa článku 
226 Zmluvy o ES s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty i) transponovali smernice ES do 
vnútroštátnych právnych predpisov a ii) aby ich transponovali správne. Generálne ria
diteľstvo pre hospodársku súťaž je povinné monitorovať, ako členské štáty dodržiavajú 
jednu zo smerníc regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikácie, a to takzvanú 
smernicu o hospodárskej súťaži49. Účelom smernice o hospodárskej súťaži je predovšet
kým zabezpečiť, aby členské štáty neposkytovali ani neudržiavali v účinnosti žiadne ex
kluzívne ani zvláštne práva na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elek
tronických komunikačných služieb v rozpore s článkom 86 Zmluvy o ES, a tým 
zabezpečiť, aby v celej EÚ vládli trhové podmienky založené na hospodárskej súťaži.
90. Komisia pokračovala vo svojom konaní vo veci porušenia práva proti člen
ským štátom, ktoré sa oneskorili v prijímaní opatrení – v súlade s vnútroštátnymi práv
nymi predpismi – potrebných pre splnenie požiadaviek smernice o hospodárskej súťaži. 
V priebehu roku 2005 Komisia ukončila prebiehajúce konanie proti Belgicku, Estónsku 
a Českej republike po tom, čo tieto členské štáty informovali Komisiu o prijatí vnútro
štátnych opatrení. Na druhej strane Súdny dvor dospel na základe rozsudku zo 14. aprí
la k záveru, že Grécko ešte neprijalo potrebné opatrenia na zaistenie dodržiavania smer
nice o hospodárskej súťaži50. Podobne Súdny dvor v rozsudku zo 16. júna dospel 
k záveru, že Luxembursko neprijalo opatrenia potrebné na splnenie tejto smernice51. 
Dňa 23. júna však Luxembursko oznámilo Komisii opatrenia, ktorými sa právne pred
pisy krajiny uvedú do súladu so smernicou o hospodárskej súťaži.
91. V roku 2004 bola Komisia upozornená, že vo Švédsku zostali v účinnosti práv
ne predpisy, podľa ktorých sú televízne spoločnosti povinné využívať terestriálne vysie
lacie a transmisné služby výhradne od štátnej spoločnosti Teracom AB. Komisia preto 
začala voči Švédsku konanie vo veci porušenia práva52. Odpoveď švédskej vlády na list 
Komisie s oficiálnym oznámením – ktorý sa týkal služieb analógového vysielania – ne
obsahovala žiadny jasný záväzok ukončiť porušovanie v primeranej lehote. Komisia 
preto prijala 16. marca voči Švédsku stanovisko s odôvodnením podľa článku 226 Zmlu
vy o ES. Komisia dospela k záveru, že požiadavka, aby televízne a rozhlasové spoločnos
ti museli využívať služby analógového vysielania výhradne od spoločnosti Teracom, 
predstavuje porušenie smernice o hospodárskej súťaži. Z ďalšieho vyšetrovania v roku 
2005 vyplynulo, že švédska regulácia služieb digitálneho vysielania má podobný účinok. 
Rozhlasové a televízne spoločnosti, ktoré chcú distribuovať svoje programy cez digitál

49 Smernica Komisie 2002/77/ES zo �6. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronic-
kých komunikačných sietí a služieb (Ú. v. ES L 249, �7.9.2002, s. 2�). Za to ako členské štáty dodržia-
vajú ostatné smernice v regulačnom rámci pre elektronické komunikácie je zodpovedné GR pre 
informačnú spoločnosť.

50 Prípad C-299/04 Komisia európskych Spoločenstiev/Helénska republika, rozsudok zo �4. apríla 2005.
5� Prípad C-349/04 Komisia európskych Spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo, rozsudok zo 

�6. júna 2005.
52 Postup 2004/2�97 – Liberalizácia – Švédsko – porušenie smernice 2002/77/ES.
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nu terestriálnu sieť vo Švédsku, sú povinné spolupracovať so spoločnosťou Teracom 
vzhľadom na niektoré hlavné aspekty distribučného reťazca digitálneho vysielania (na
príklad multiplexing). Komisia dospela k záveru, že Teracom de facto dostal zvláštne 
alebo exkluzívne právo aj na služby digitálneho vysielania, čo predstavuje porušenie 
smernice o hospodárskej súťaži. Komisia preto zaslala 12. októbra švédskej vláde dopl
ňujúci list s oficiálnym oznámením.
92. V ten istý deň Komisia zaslala list s oficiálnym oznámením Maďarsku, v kto
rom uvádza svoj názor, že maďarský zákon o médiách je nezlučiteľný so smernicou 
o hospodárskej súťaži. Maďarský zákon o médiách obmedzením práv operátorov káblo
vej televízie poskytovať vysielacie a transmisné služby len na území, ktoré nemôže za
hŕňať viac ako tretinu obyvateľstva, obmedzuje právo zriadiť elektronické komunikačné 
siete alebo poskytovať elektronické komunikačné služby a bráni ďalšej konsolidácii trhu 
káblovej televízie. Zrušenie tohto obmedzenia by zvýšilo hospodársku súťaž medzi ope
rátormi káblovej televízie, ako aj medzi operátormi káblovej televízie a operátormi vy
užívajúcimi iné druhy infraštruktúry.

Poštové služby

93. Politika hospodárskej súťaže EÚ v sektore poštových služieb sa realizuje za 
podmienok dosiaľ nedokončenej liberalizácie poštových trhov. Poštová smernica53 
umožňuje, že v rozsahu potrebnom na zabezpečenie výkonu univerzálnej služby na zá
klade finančne vyvážených podmienok, členské štáty môžu vyhradiť určité poštové 
služby univerzálnym prevádzkovateľom poštových služieb, ktorí stále tvoria veľmi veľkú 
časť trhu. Poštová smernica vyžaduje, aby Komisia najneskôr do 31. decembra 2006 
predložila návrhy na zavedenie, ak je to vhodné, úplnej liberalizácie poštového trhu EÚ 
do roku 2009. Niektoré členské štáty zrušili svoje monopoly alebo ohlásili zámer urobiť 
tak ešte pred týmto dátumom.
94. Za tejto situácie Komisia preskúmala v roku 2005 návrhy zákonov o poštových 
službách v mnohých členských štátoch. Komisia dospela k záveru, že návrh poštového 
zákona Českej republiky obsahuje ustanovenia, ktoré rozširujú monopol v súčasnosti 
hlavného prevádzkovateľa nad rámec poštovej smernice, čím by sa zaviedol opätovný 
monopol na trhu v tomto členskom štáte, ktorý bol predtým otvorený hospodárskej 
súťaži. Komisia zastáva názor, že ak rozsah exkluzívnych práv nejde nad rámec pošto
vých služieb, ktoré môžu byť vyhradené, uvedených v poštovej smernici, môžu sa pova
žovať za evidentne odôvodnené z hľadiska článku 86 ods. 254. Po neoficiálnych kontak
toch medzi Komisiou a českou vládou bol tento zákon zmenený tak, že nerozširuje 
monopol a umožňuje ďalej rozvíjať hospodársku súťaž na príslušnom trhu.

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z �5. decembra �997 o spoločných pravidlách 
rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L �5, 
2�.�.�998, s. 25); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z �0. júna 2002, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 97/67/ES v súvislosti s ďalším otváraním poštových služieb Spoločenstva 
hospodárskej súťaži (Ú. v. ES L �76, 5.7.2002, s. 2�).

54 Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v poštovom sektore a o hodnotení 
určitých štátnych opatrení týkajúcich sa poštových služieb (Ú. v. ES C 39, 6.2.�998, s. 2, ods. 5.4).
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95. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ďalej v súčasnosti vyšetruje urči
té praktiky, ktoré môžu narúšať hospodársku súťaž v cezhraničnej pošte vnútri Spolo
čenstva, ktorá je v zásade liberalizovaná podľa pravidiel EÚ. Vo väčšine týchto prípadov 
sa údajne protiprávne konanie týka praktík, ktoré prenášajú dominantné postavenie 
z trhu monopolných služieb aj do susedných trhov otvorených hospodárskej súťaži. Ta
kéto praktiky sa s napredovaním liberalizácie môžu stať stále bežnejšími. Komisia  
a NCA musia naďalej dbať o to, aby konanie zamerané proti hospodárskej súťaži nezru
šilo výhody procesu postupnej liberalizácie, o ktorom rozhodla Rada a Parlament.

2.2. Médiá

Nemecká Bundesliga

96. Dňa 19. januára prijala Komisia rozhodnutie o nemeckej Bundeslige55 – prvé 
rozhodnutie o záväzku podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003. Toto rozhodnutie vy
hlásilo záväzky nemeckej futbalovej ligy týkajúce sa spoločného a exkluzívneho predaja 
mediálnych práv na futbalové zápasy za právne záväzné a ukončilo konanie.
97. Rozhodnutím o Bundeslige Komisia potvrdila svoju antitrustovú politiku v ob
lasti médií v súvislosti s predajom a akvizíciou cenných audiovizuálnych práv na špor
tové podujatia. Z dôvodu štruktúry sektora médií, v ktorom obmedzený počet operáto
rov obchoduje s malým množstvom cenných exkluzívnych audiovizuálnych práv na 
športové podujatia, vznikajú v tomto sektore ľahko obavy v súvislosti s hospodárskou 
súťažou. Na strane ponuky je často len málo poskytovateľov prvotriednych práv na 
športové podujatia. Koncentrácia na strane ponuky sa zvyšuje spoločným predajom, t. j. 
združením klubových práv a marketingu v rámci jedného subjektu56. Výrazná koncen
trácia je aj na strane dopytu, čo môže vyvolávať obavy vzhľadom na potenciálny vplyv 
na prístup k obsahu pre iných operátorov na trhu57.
98. Komisia vykonala 18. júna 2004 predbežné hodnotenie v súlade s článkom 
9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktoré dala k dispozícii ligovej asociácii a DFB. Podľa 
tohto predbežného hodnotenia spoločný a exkluzívny predaj mediálnych práv zo strany 
zväzu LigaFußballverband vyvolal mnoho obáv v súvislosti s hospodárskou súťažou. 
Klubom Bundesligy to pravdepodobne bránilo v nezávislom rokovaní s televíznymi 
a rozhlasovými spoločnosťami a/alebo so sprostredkovateľmi práv na športové podujatia, 
a najmä v prijímaní nezávislých obchodných rozhodnutí, týkajúcich sa ceny o obsahu 
balíkov práv, a tým narušilo hospodársku súťaž medzi klubmi pri predaji práv. Okrem 
toho, keďže prístup k futbalovému obsahu hrá pre televízne a rozhlasové spoločnosti 
a operátorov nových médií, ktorí súťažia o príjmy z reklamy a abonentské poplatky, 

55 COMP/37.2�4 – Spoločný predaj mediálnych práv nemeckej Bundeslige. Úplný text je uverejnený 
na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž:  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/372�4/en.pdf

56 Pozri rozhodnutie Komisie o Lige majstrov UEFA (Ú. v. ES L 29�, 8.��.2003, s. 25), zaoberajúce sa 
otázkou spoločného predaja.

57 Touto otázkou sa zaoberali mnohé rozhodnutia Komisie, týkajúce sa fúzií; napríklad Newscorp/
Telepiù, vo veci COMP/M.2876 z 2. apríla 2003.
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dôležitú úlohu, spoločný predaj práv zo strany zväzu Ligaverband by mohol znamenať 
riziko negatívneho vplyvu na nadväzujúce odberateľské televízne trhy a trhy nových 
médií obmedzením výnosu a uzavretím trhu.
99. Ligaverband ponúkol ako nápravu týchto obáv v súvislosti s hospodárskou sú
ťažou záväzky, ktoré výrazne zmenili jeho politiku spoločného predaja58. Navrhované 
záväzky boli podrobené trhovému testu v oznámení uverejnenom podľa článku 27 ods. 
4 nariadenia (ES) č. 1/200359. Mediálne práva sa budú ponúkať v ponukovom konaní 
založenom na hospodárskej súťaži na základe nediskriminačných a transparentných 
podmienok s cieľom zabrániť riziku účinkov uzavretia trhu na nadväzujúcich trhoch 
(tzv. „foreclosure effects“). Okrem toho, hoci sa uznáva potreba určitého stupňa exklu
zivity na ochranu hodnoty práv na športové podujatia, riziko dlhodobého uzavretia 
trhu sa vyriešilo záväzkom obmedziť dĺžku platnosti exkluzívnych vertikálnych licenč
ných zmlúv na najviac tri sezóny. Dlhšia platnosť zmlúv by podľa predbežného hodno
tenia Komisie znamenala riziko vzniku situácie, pri ktorej by úspešný kupujúci bol 
schopný dosiahnuť dominantné postavenie na trhu, a tým by sa znížil rozsah účinnej ex 
ante hospodárskej súťaže v súvislosti s budúcimi kolami ponukového konania.
100. S cieľom umožniť záujemcom z okruhu potenciálnych kupujúcich uchádzať sa 
o audiovizuálne práva sa ďalej Ligaverband zaviazal, že rozsah exkluzivity bude obme
dzený rozdelením audiovizuálnych práv do primeraného počtu osobitných balíkov, kto
ré by boli riešené tak, aby mohol operátor využiť každý balík individuálne. Predaj viace
rých tematických balíkov umožní menej silným operátorom s menšími finančnými 
prostriedkami uchádzať sa o práva, ktoré vyhovujú ich potrebám. Niektoré balíky budú 
určené pre osobitné trhy/platformy: pre trhových operátorov v určitých nových rozvíja
júcich sa trhových platformách môže byť výrazná asymetrická hodnota práv pre rôzne 
distribučné platformy prekážkou v prístupe k právam na športové podujatia; záväzok 
vyhradiť balíky pre určité distribučné platformy umožní bezplatným a plateným televíz
nym spoločnostiam, mobilným operátorom a poskytovateľom internetových služieb 
získať práva.
101. A napokon, aby sa znížilo riziko obmedzení pre produkciu spôsobené spoloč
ným predajom exkluzívnych práv, ponechajú si kluby právo predávať určité práva indi
viduálne. Cieľom ustanovenia o spätnom postúpení je zabezpečiť maximálne využitie 
práv a zabrániť výskytu nevyužitia práv, t. j. akýchkoľvek práv, ktoré Ligaverband nepre
dá, alebo práv, ktoré kupujúci plne nevyužijú. Nevyužité práva sa postúpia späť klubom 
na individuálne využitie na neexkluzívnom základe.
102. Komisia súhlasila, že záväzky nadobudnú účinnosť v rámci prechodnej eta
py60, aby tieto úpravy boli uvedené do súladu s pravidlami hospodárskej súťaže bez 
ohrozenia fungovania nemeckej futbalovej ligy.

58 MEMO 05/�6 obsahuje komplexný súhrn záväzkov a podrobný opis balíkov práv.
59 Ú. v. EÚ C 229, �4.9.2004, s. �5.
60 Zmeny týkajúce sa televízie a (sčasti) internetu nadobudnú platnosť �. júla 2006. Všetky ostatné 

zmeny sa uplatňujú od �. júla 2004.
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103. V tomto rozhodnutí sa uvádza, že jeho predmetom je výhradne politika spo
ločného a exkluzívneho predaja zo strany zväzu Ligaverband v súvislosti s prvou a dru
hou nemeckou futbalovou ligou mužov a nevzťahuje sa na problémy hospodárskej súťa
že vyplývajúce z individuálne uzatvorených licenčných zmlúv. Rozhodnutie na tento 
účel zdôrazňuje, že budúce vyšetrovanie zo strany Komisie nie je vylúčené, najmä ak 
jeden kupujúci kúpi viac ako jeden balík práv.
104. Záväzky ponúknuté zväzom Ligaverband výrazne zlepšia prístupnosť obsahu 
pre televíziu, rozhlas a najmä operátorov nových mediálnych trhov. Sú teda v súlade 
s politikou Komisie zabezpečiť maximálnu dostupnosť obsahu s cieľom podporovať ino
váciu a tlmiť tendencie koncentrácie na mediálnych trhoch pri úplnom zohľadnení zá
ujmov televíznych divákov.

Futbalová asociácia Premier League�1

105. V novembri Komisia oznámila, že prijala záväzky od FA Premier League (ďalej 
len „FAPL“) v súvislosti s jej spoločným marketingom mediálnych práv na futbalové 
zápasy Premier League v Spojenom kráľovstve. To nasledovalo po vyhlásení o námiet
kach z roku 2002 a verejnej konzultácii prvého súboru záväzkov v apríli 2004. Záväzky 
sa majú uplatňovať na práva predaja pre futbalovú sezónu 2007 a nasledujúce sezóny. 
Hlavnými prvkami záväzkov sú vytváranie malých a rovnomernejšie vyvážených balí
kov televíznych práv, zabezpečenie, aby žiadny kupujúci nemohol kúpiť všetky balíky 
a aby sa predaj týchto práv vykonával spravodlivo. FAPL sa na tento účel zaviazala udeliť 
balíky najvyššiemu samostatnému ponúkajúcemu pre každý balík a zabezpečiť, aby na 
tento proces dozeral nezávislý správca. Tieto záväzky zahŕňajú rôzne ďalšie prvky, ktoré 
odstraňujú obmedzenia v produkcii v rámci rôznych odlišných mediálnych práv. Na 
základe týchto záväzkov môže Komisia prijať v roku 2006 rozhodnutie podľa článku 
9 nariadenia (ES) č. 1/2003.

2.3. Informačný priemysel, internet a spotrebná elektronika

Microsoft

106. Komisia prijala 28. júla rozhodnutie o dozornom správcovi v prípade Micro-
soft62. Článok 7 rozhodnutia Komisie z 24. marca 2004 v prípade Microsoft (ďalej len 
„rozhodnutie“) stanovuje vytvorenie vhodného mechanizmu dozoru nad dodržiavaním 
ustanovení rozhodnutia zo strany spoločnosti Microsoft, vrátane dozorného správcu, 
ktorý bude nezávislý od Microsoftu. Toto je jeden zo zriedkavých prípadov, keď Komisia 
využila funkciu správcu dozerajúceho na dodržiavania príkazu na zastavenie činnosti 
podľa článku 82 Zmluvy o ES. Správcovia sa častejšie využívajú na monitorovanie dodr
žiavania podmienok v prípadoch fúzií.
107. Hlavnou povinnosťou správcu je poskytovať odborné rady Komisii v súvislos
ti s dodržiavaním rozhodnutia. Správca bude informovať Komisiu najmä o tom, či 

6� Prípad č. COMP/38.�73; pozri tlačovú správu IP/05/�44� zo �7.��.2005.
62 K(2005) 2988, konečné znenie.
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i) Microsoft poskytuje úplné, presné a včasné informácie o interoperabilite a nezavádza 
žiadne neprimerané alebo diskriminačné obmedzenia v prístupe k týmto informáciám 
alebo využívania týchto informácií a ii) či rozdelená verzia klientského operačného sys
tému Windows pre PC, ktorú Microsoft sprístupňuje na základe rozhodnutia, je plne 
funkčná a neobsahuje Windows Media Player, a či predajcovia konkurenčných prehrá
vačov majú dostatok informácií, aby sa ich prehrávač nedostal do nevýhody z hľadiska 
interoperability s dominantným klientským operačným systémom Microsoftu v porov
naní s prehrávačom Windows Media Player. Správca bude mať na tento účel prístup ku 
zdrojovému kódu operačných systémov Microsoftu pre PC a pre servery. Všetky nákla
dy súvisiace s vymenovaním a odmeňovaním správcu znáša Microsoft. Správca bol vy
menovaný 4. októbra zo zoznamu kandidátov predložených firmou Microsoft.
108. Po odmietnutí žiadosti Microsoftu o zavedenie predbežného opatrenia dňa 
22. decembra 2004 začala Komisia s Microsoftom rokovať o dodržiavaní rozhodnutia. 
Pokiaľ ide o opravný prostriedok interoperability (článok 5 rozhodnutia), sústredila sa 
Komisia na povinnosť Microsoftu poskytovať úplné a presné informácie, ktoré umožnia 
konkurentom Microsoftu vyvíjať také operačné systémy určené pre servery pre pracov
né skupiny, ktoré sú kompatibilné s osobnými počítačmi a servermi pracujúcimi pod 
systémom Windows na rovnakom základe ako operačný systém pre servery pochádza
júci od spoločnosti Microsoft. Microsoft sprístupnil na splnenie tohto záväzku technic
ký opis príslušného softvéru („protokoly“) používaného na komunikáciu osobných po
čítačov so servermi pre pracovné skupiny pracujúcimi pod systémom Windows (ďalej 
len „technická dokumentácia“).
109. Túto technickú dokumentáciu preskúmal správca, technickí experti Komisie, 
ako aj tretie strany. Všetci dospeli k záveru, že informácie, ktoré poskytuje, nie sú dosta
točné pre vývoj konkurenčných operačných systémov pre servery pre pracovné skupiny, 
ktoré by boli kompatibilné s produktmi spoločnosti Microsoft.
110. Druhá otázka, o ktorej Komisia v roku 2005 komplexne diskutovala so spo
ločnosťou Microsoft v súvislosti s dodržiavaním opravných opatrení interoperabili
ty zo strany spoločnosti, sa týka primeranosti podmienok prístupu a využitia tech
nickej dokumentácie požadovaných zo strany Microsoftu od tých, ktorí ťažia 
z opravných opatrení. Microsoft najprv poskytol súbor dohôd obsahujúcich pod
mienky, ktoré mal v úmysle požadovať od spoločností, ktoré majú záujem používať 
jeho technickú dokumentáciu. Po rokovaniach s GR pre hospodársku súťaž Micro
soft viackrát zmenil tieto dohody. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vy
konalo aj trhový test formou konzultácie návrhov Microsoftu zo zainteresovanými 
spoločnosťami.
111. Na základe výsledkov tohto trhového testu a na základe stanovísk k technickej 
dokumentácii zo strany expertov sa Komisia rozhodla začať konanie proti Microsoftu 
s cieľom prinútiť ho splniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia. Komisia teda 10. no
vembra prijala rozhodnutie v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 (ďa
lej len „rozhodnutie podľa článku 24 ods. 1“). Toto rozhodnutie je prvým krokom pro
cesu podľa článku 24 nariadenia. Na základe tohto rozhodnutia bola Microsoftu od 
15. decembra uložená pokuta 2 mil. eur denne v prípade, že nedodrží článok 5 písm. a) 
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a c) rozhodnutia, t. j. svoje záväzky i) poskytnúť úplné a presné informácie o interopera
bilite a ii) tieto informácie za primeraných podmienok sprístupniť.
112. Dňa 21. decembra Komisia vydala v rámci konania podľa článku 24 vyhlásenie 
o námietkach v súvislosti s povinnosťou Microsoftu poskytnúť úplné a presné informá
cie o interoperabilite. Námietky Komisie sú podporené ďalšími správami správcu, v kto
rých uviedol, že technická dokumentácia poskytnutá Microsoftom v reakcii na rozhod
nutie podľa článku 24 ods. 1 stále nie je úplná a presná.

3. Služby

3.1. Finančné služby

113. Efektívne trhy finančných služieb sú rozhodujúce pre zabezpečenie pružnosti 
a dynamiky európskeho hospodárstva, zvyšovania produktivity, rastu a vytvárania pra
covných príležitostí. Politika hospodárskej súťaže a politika vnútorného trhu sú kom
plementárne a môžu pomôcť zabezpečiť integrovaný a konkurencieschopný trh pre 
všetky finančné služby. Cieleným využívaním vyšetrovania v sektoroch, jednotlivých 
prípadoch a využívaním širšieho rozvoja politiky hospodárskej súťaže v tejto oblasti po
silňuje Komisia hospodársku súťaž v oblasti finančných služieb.

Vyšetrovanie v sektore finančných služieb

114. Dňa 13. júna Komisia začala na základe svojich právomocí podľa článku 17 
nariadenia (ES) č. 1/2003 vyšetrovanie v sektore finančných služieb. Odôvodnenie vy
šetrovania v sektore bolo uvedené v oznámení komisárky pre hospodársku súťaž po 
dohode s komisárom pre vnútorný trh a služby63.
115. Vyšetrovanie sa sústreďuje na dva významné sektory finančných služieb, retai
lové bankovníctvo a poistenie podnikov. Tieto vyšetrovania sa realizujú súbežne. V re
tailovom bankovníctve Komisia skúma oblasť platobných kariet a základných retailo
vých bankových služieb ako sú bežné účty a financovanie malých a stredných podnikov64. 
V oblasti platobných kariet sa vyšetrovanie opiera o znalosť trhu, ktorú Komisia získala 
už z predchádzajúcich prípadov. Pokiaľ ide o retailové bankové služby, vyšetrovanie 
bude okrem iného skúmať nízku úroveň integrácie trhu, možnosti efektívnej voľby na 
strane dopytu a prekážky vstupu na trh.
116. Vyšetrovanie v oblasti poistenia podnikov bude skúmať najmä rozsah spolu
práce medzi poisťovňami a asociáciami poisťovní v takých oblastiach, ako je určovanie 
štandardných podmienok poistenia65. Hoci v mnohých prípadoch môže byť takáto spo
lupráca efektívna, prípadné deformujúce formy spolupráce môžu obmedziť možnosť 

63 Pozri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/com-
munication_en.pdf

64 Pozri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/deci-
sion_retailbanking_en.pdf

65 Pozri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/deci-
sion_insurance_en.pdf
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strany dopytu dohodnúť podmienky poistného krytia a môžu tiež obmedziť hospodár
sku súťaž a inováciu na trhu.
117. Analýza vyšetrovania v sektoroch sa bude vo veľkej miere opierať o údaje po
skytnuté účastníkmi trhu. Napríklad v júli vykonala Komisia na základe článku 18 ods. 
1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vyšetrovanie v oblasti platobných kariet na základe 
reprezentatívnej vzorky približne 200 podnikov v celej EÚ.

MasterCard Europe/International (mnohostranné výmenné poplatky)

118. Vyšetrovanie mnohostranných výmenných poplatkov (multilateral interchange 
fees – MIF) spoločnosti MasterCard Komisiou, ktoré sa začalo 24. septembra 2003, pokra
čovalo počas celého roku 2005. Po tom, čo obchodníci informovali Komisiu, že sa banky 
stále zdráhajú zverejniť výšku MIF, sa Visa a MasterCard zaviazali, že zlepšia transparen
tnosť tým, že budú uverejňovať svoje príslušné MIF a kategórie nákladov zohľadňovaných 
pri určovaní týchto poplatkov na svojich príslušných internetových stránkach66. Hoci 
Master Card zrušil určité pravidlá svojej MasterCardsiete67 a súhlasil so zavedením novej 
licencie pre cezhraničné získavanie debetných kariet Maestro, naďalej neboli odstránené 
obavy Komisie týkajúce sa MIF sadzby spoločnosti Master Card.

Obchodovanie s cennými papiermi, zúčtovanie a vysporiadanie cenných papierov

119. Efektívne kapitálové trhy sú pre dosiahnutie cieľov rastu a zamestnanosti Lisa
bonskej stratégie rozhodujúce. Keďže hospodárska súťaž môže prispieť k podpore tejto 
efektívnosti, uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v tomto technicky zložitom, ale 
ekonomicky veľmi významnom sektore, predstavuje prioritu.

120. Komisia vyšetrovala možné porušenie článku 82 Zmluvy o ES v súvislosti s re
akciou Euronext na konkurovanie zo strany Londýnskej burzy cenných papierov pri ob
chodovaní s holandskými cennými papiermi. Vyšetrovanie sa týkalo možných zliav a ko
nania zameraného na vylúčenie z hospodárskej súťaže formou uzavretia trhu. V októbri sa 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž rozhodlo vyšetrovanie neuskutočniť, keďže 
v prípravnej etape neboli zistené žiadne dôkazy o zneužití postavenia. Zníženie cien Euro
nextu bolo v skutočnosti prospešné pre používateľov a pokračujúca prítomnosť Londýn
skej burzy cenných papierov na trhu obchodovania s holandskými cennými papiermi 
podľa všetkého zabránila Euronextu vrátiť sa na svoje pôvodné cenové úrovne.

121. Súbežne, po komplexnej konzultácii s trhom, vydalo Generálne riaditeľstvo 
pre hospodársku súťaž správu o obchodovaní s cennými papiermi, zúčtovaní a vyspo
riadaní cenných papierov na regulovaných burzách v 25 členských štátoch68 objednanú 

66 Pozri: http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.jsp, respektíve: 
http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html

67 Takzvané pravidlo nulovej prirážky/pravidlo nediskriminácie a pravidlo o nenadobudnutí bez vy-
dania; pozri informačný bulletin (Competition Policy Newsletter) GR pre hospodársku súťaž, ročník 
2005 č. 2, s. 57.

68 Tlačová správa IP/05/�032, 2.8.2005.



�1

I – Antitrustová politika – články 8�, 82 a 86 Zmluvy o ES

u poradenskej spoločnosti London Economics. V nej sa opisujú infraštruktúry fungujú
ce v každom z vnútroštátnych trhov a skúmajú sa trendy na celoeurópskej úrovni. V zá
vere správy sa uvádza, že užívatelia majú malú alebo žiadnu možnosť voľby lokalizácie 
pre svoje mechanizmy zúčtovania a vysporiadania. Toto zistenie podnietilo Generálne 
riaditeľstvo pre hospodársku súťaž sústrediť ďalšie vyšetrovanie na ekonomické a právne 
vzťahy medzi rôznymi poskytovateľmi a užívateľmi služieb. Cieľom prebiehajúcej práce 
je určiť, či by silnejšia hospodárska súťaž na týchto trhoch priniesla prínos užívateľom 
najmä vo forme nižších nákladov.

Letecké poistenie

122. Po realizácii vyšetrovania Komisie zameranom na zistenie, či niektoré postupy 
v sektore leteckého poistenia porušili po 11. septembri 2001 článok 81 Zmluvy o ES, 
hlavní európski leteckí poisťovatelia vykonali reformu svojich postupov s cieľom pod
poriť lepšiu hospodársku súťaž a transparentnosť69.
123. Vyšetrovanie odhalilo, že existujúce štruktúry spolupráce medzi leteckými po
isťovateľmi bránili dobrému fungovaniu trhu a že by opatrenia namierené proti nad
mernej spolupráci medzi poisťovateľmi mohli zlepšiť hospodársku súťaž. Keďže boli 
poskytnuté záväzky, vyšetrovanie bolo ukončené.
124. Londýnska International Underwriting Association a Lloyd’s Market Associa
tion sú stranami záväzkov, ktoré stanovujú okrem iného vyššiu transparentnosť hlav
ných výborov odvetvia, sídliacich v Londýne vrátane výboru, ktorý stanovuje štandard
né znenie poistiek a klauzúl v leteckom poistení. Tieto záväzky ďalej stanovujú, že ak 
vznikne nepredvídateľná kríza zapríčinená vojnou alebo teroristickým útokom, obme
dzia poisťovatelia akékoľvek spoluprácu na takú úroveň, ktorá je nevyhnutná na zabez
pečenie disponibility kapacity a potrebná pre obmedzenie ovplyvnenia hospodárskej 
súťaže na minimum.

3.2. Doprava

3.2.1. Letecká doprava

Austrian Airlines/SAS

125. V roku 1999 SAS a Austrian Airlines oznámili Komisii dohodu o spolupráci 
s cieľom získať individuálnu výnimku. Na základe tejto dohody strany spolupracovali na 
trasách po celom svete, pričom najrozsiahlejšia spolupráca bola na trasách medzi Ra
kúskom a severskými krajinami. Po rokovaniach s GR pre hospodársku súťaž v roku 
2002 strany uzatvorili „zmenenú dohodu o spolupráci“, ktorá však stále vyvolávala oba
vy v súvislosti s hospodárskou súťažou na trasách Viedeň – Kodaň a Viedeň – Štokholm. 
Strany preto ponúkli súbor záväzkov, medzi ktoré patrí najmä prístup k prevádzkovým 
intervalom, medzilinkové dohody, prístup k programom frequent flyer a „zmrazenie“ 

69 Tlačová správa IP/05/36�, 23.3.2005.
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počtu í letových frekvencií. Dňa 22. septembra Komisia uverejnila oznámenie70 podľa 
článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003, v ktorom uviedla stručné zhrnutie 
dohody o spolupráci a hlavný obsah záväzkov.

Medzinárodná letecká politika – uplatňovanie nariadenia (ES) č. 847/200471

126. Dňa 15. júla a 23. decembra Komisia prijala prvých päť rozhodnutí72 podľa 
nariadenia Rady (ES) č. 847/2004 o rokovaniach a uplatňovaní dohôd o leteckej službe 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Komisia stanovila v týchto rozhodnutiach 
kritériá, podľa ktorých hodnotila dohody dojednané členskými štátmi s cieľom schváliť 
alebo neschváliť ich dočasné uplatňovanie alebo uzatvorenie členskými štátmi. V súlade 
s judikatúrou73 Komisia v týchto rozhodnutiach tiež uviedla, že jej rozvážnosť v konaní 
v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 847/2004 jej neumožňuje schváliť výsledok, 
ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi EÚ.
127. Je ustálenou judikatúrou, že články 81 a 82 Zmluvy o ES v spojení s článkom 
10 Zmluvy o ES vyžadujú, aby členské štáty nezavádzali ani neudržiavali v účinnosti 
opatrenia – ani legislatívneho, ani regulačného charakteru – ktoré môžu mať za násle
dok neúčinnosť pravidiel hospodárskej súťaže uplatniteľných voči podnikom. Ako vy
hlásil Súdny dvor74, takáto situácia by mohla nastať, ak by členský štát vyžadoval alebo 
podporoval dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy v rozpore s článkom 81 
Zmluvy o ES, alebo by posilnil ich účinky. Veľká časť dvojstranných dohôd o leteckých 
službách uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími krajinami vyžaduje od letec
kých dopravcov určených v týchto dohodách alebo ich nabáda, aby sa dohodli alebo 
koordinovali tarify a/alebo prevádzkovú kapacitu.
128. Vo svojich rozhodnutiach podľa nariadenia (ES) č. 847/2004 Komisia uvádza, 
že takéto dohody o leteckých službách predstavujú porušenie článku 10 v spojení s člán
kom 81 Zmluvy o ES. Komisia však povolila členským štátom dočasne uplatňovať alebo 
uzatvárať takéto dohody okrem iného za podmienky, že ustanovenia porušujúce články 
10 a 81 Zmluvy o ES budú uvedené do súladu s právnymi predpismi EÚ do 12 mesiacov 
od dátumu oznámenia rozhodnutí.
129. V piatich rozhodnutiach prijatých Komisiou podľa nariadenia (ES) č. 847/2004 
sa schválilo uzatváranie alebo dočasné uplatňovanie dohôd o leteckých službách dojed
naných medzi členskými štátmi a tretími krajinami okrem iného za podmienky, že v 45 
prípadoch sa vyriešia porušenia článkov 10 a 81 Zmluvy o ES.

70 Ú. v. EÚ C 233, 22.9.2005, s. �8.
7� Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 z 29. apríla 2004 o rokovaniach 

a vykonávaní dohôd o leteckej službe medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L �57, 
30.4.2004, s. 7).

72 Rozhodnutia Komisie K(2005)2667 a K(2005)2668 z �5. júla 2005, rozhodnutia Komisie K(2005) 
5736, K(2005)5737 a K(2005)5740 z 23. decembra 2005.

73 Prípad C-225/9� Matra/Komisia [�993] Zb. s. I-3203, bod 4�.
74 Prípad 267/86 Pascal Van Eycke/ASPA NV, [�988] Zb. s. 4769, bod �6.
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Rokovania EÚ/USA o otvorenom leteckom priestore

130. Dňa 18. novembra Komisia dokončila návrh textu novej dohody so Spoje
nými štátmi, ktorá nahradí existujúce bilaterálne dohody uzatvorené medzi USA 
a členskými štátmi. Konečné schválenie tejto prvej fázy dohody Dopravnou radou 
súvisí s výsledkom procesu tvorby pravidiel, ktoré začalo ministerstvo dopravy USA 
na rozšírenie možností zahraničných občanov investovať do leteckých spoločností 
USA a zúčastňovať sa na ich riadení. Táto dohoda, ak sa schváli, oprávni každú le
teckú spoločnosť z USA a z EÚ lietať medzi každým mestom v Európskej únii 
a každým mestom v Spojených štátoch; pôsobiť bez obmedzení, pokiaľ ide o počet 
letov, použité lietadlá alebo vybrané trasy vrátane neobmedzených práv lietať za 
hranice EÚ a USA do destinácií v tretích krajinách; slobodne stanoviť ceny leteniek 
v súlade s dopytom na trhu; a uzatvárať dohody o spolupráci s inými leteckými spo
ločnosťami vrátane zdieľania kódov a lízingu. Táto dohoda vytvorí nový rámec spo
lupráce medzi Komisiou a ministerstvom dopravy USA v oblastiach práva a politiky 
hospodárskej súťaže v leteckej doprave. Pre podrobnejšie údaje pozri oddiel Medzi
národné aktivity, časť IV.B.2.

3.2.2. Vnútrozemská doprava

131. Dňa 20. júla Komisia predložila revidovaný návrh o požiadavkách na verej
nú dopravu a o zmluvách v osobnej cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej 
doprave75. Predchádzajúce návrhy boli predložené v roku 2000 a 2002, nezískali 
však potrebný súhlas Európskeho parlamentu a Rady. Tento návrh zavádza požia
davku, týkajúcu sa zmlúv o verejných službách pokiaľ ide o poskytovanie osobnej 
dopravy, uzavretých medzi orgánmi a prevádzkovateľmi, ktorá stanovuje určité pra
vidlá pre trasy verejnej dopravy – transparentnosť parametrov pre získanie náhrady 
za poskytovanie verejných služieb, ekvivalentnosť nákladov a určité požiadavky 
zverejňovania. Zavádza aj povinnosť vypisovania verejných súťaží pre regionálne 
autobusové a miestne autobusové a železničné trasy, ak ich neprevádzkuje interný 
prevádzkovateľ (t. j. prevádzkovateľ riadený miestnym alebo regionálnym orgá
nom).

3.3. Obchodné a iné služby

3.3.1. Profesie

Úvod

132. Práca Komisie v sektore slobodných povolaní (profesionálne služby) pokračo
vala uverejnením prvej správy, ktorá naväzuje na správu z roku 2004 „Hospodárska sú

75 Tento návrh má nahradiť nariadenie Rady (EHS) č. ��9�/69 z 26. júna �969 o postupe členských 
štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti že-
lezničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L �56, 28.6.�969, s. �).
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ťaž v sektore profesionálnych služieb“76. Správa z roku 2004 analyzovala možnosti pre 
reformu alebo modernizáciu konkrétnych pravidiel v sektore slobodných povolaní. 
Čerpala z výsledkov rozsiahleho projektu hodnotenia, ktorý Generálne riaditeľstvo pre 
hospodársku súťaž vykonalo v oblasti regulácie členskými štátmi v tomto sektore, pri
čom sa sústredila na šesť profesií – právnici, notári, inžinieri, architekti, lekárnici a úč
tovníci (vrátane príbuznej profesie daňových poradcov) – a podrobne analyzovala päť 
hlavných obmedzení hospodárskej súťaže i) fixné ceny, ii) odporúčané ceny, iii) obme
dzenia reklamy, iv) požiadavky pri vstupe a vyhradené práva a v) predpisy upravujúce 
obchodnú štruktúru a multidisciplinárne postupy.
133. Tento prieskum dospel k záveru, že sa sektor slobodných povolaní vyznačuje 
reštriktívnymi pravidlami – niektoré z nich siahajú mnoho rokov dozadu – ktoré bránia 
hospodárskej súťaži a poškodzujú tých, ktorí využívajú služby týchto povolaní – najmä 
spotrebiteľov. Medzi príklady patria zastarané predpisy o fixných cenách, zákazy rekla
my a zákazy spolupráce medzi zástupcami jednotlivých povolaní. Správa z roku 2004 
vyzývala všetky dotknuté strany, aby vynaložili spoločné úsilie na zreformovanie alebo 
zrušenie tých pravidiel, ktoré nie sú opodstatnené. Regulačné orgány v členských štá
toch a orgány zastupujúce slobodné povolania boli vyzvané, aby dobrovoľne preskúma
li existujúce pravidlá a zvážili či sú prospešné verejnému záujmu, či sú primerané 
a opodstatnené, a či sú potrebné pre dobrý výkon povolania. V správe je uvedený prísľub 
poskytnutia správy o dosiahnutom pokroku v roku 2005.

Správa z roku 2005 „Profesionálne služby – priestor pre ďalšie reformy“

134. Následná správa bola uverejnená 5. septembra. Tvoria ju dva samostatné do
kumenty. Prvým je oznámenie Komisie „Profesionálne služby – priestor pre ďalšie re
formy“77, a druhým, ktorý je pripojený k oznámeniu, je pracovný dokument zamestnan
cov Komisie s názvom „Pokrok dosiahnutý členskými štátmi pri skúmaní 
a odstraňovaní neodôvodnených obmedzení hospodárskej súťaže v oblasti profesionál
nych služieb“.
135. Oznámenie obsahuje prehľad o pokroku dosiahnutom jednotlivými členskými 
štátmi pri skúmaní a odstraňovaní neodôvodnených regulačných obmedzení od vyda
nia správy z roku 2004. Uvádza aj podrobnosti o činnostiach presadzovania pravidiel 
v tomto sektore, ktoré realizovali vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže a Komisia. Vy
vodzuje závery o napredovaní reformy a navrhuje ďalší postup. Pracovný dokument 
zamestnancov Komisie podporuje oznámenie a poskytuje podrobnú analýzu informácií 
o vykonaných reformách, ktoré poskytli členské štáty. Obsahuje kritiku odôvodnení pre 

76 Správa je k dispozícii na internetovej stránke:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0083:EN:NOT (Táto správa 
bola doplnená Projektom hodnotenia nariadenia o slobodných povolaniach v desiatich nových člen-
ských štátoch EÚ, uverejneným v novembri 2004, ktorý možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/
competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_professsions.pdf ).

77 Následná správa je k dispozícii na internetovej stránke:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0405:EN:NOT



��

I – Antitrustová politika – články 8�, 82 a 86 Zmluvy o ES

zachovanie reštriktívnych pravidiel, ktoré predložili členské štáty, a poukazuje na osved
čené postupy.
136. Správa sa snaží poskytnúť vyváženú analýzu dosiahnutého pokroku porovná
vaním oznámenej reformnej aktivity členských štátov počas uplynulých 18 mesiacov 
s úrovňami existujúcej regulácie. Cieľom je skúmať činnosť, ktorá je predmetom správy, 
v kontexte úrovne existujúcej regulácie, čo je veľmi dôležité, pretože jednotlivé členské 
štáty začínajú v rôznych bodoch. Niektoré majú relatívne nízku úroveň regulácie, kým 
v iných sú profesie viac regulované.
137. Správa uvádza zmiešaný obraz reformnej činnosti počas rokov 2004 – 2005. Nie
ktoré krajiny dosahujú dobrý pokrok, kým v iných proces reforiem ešte len musí začať.
138. Analýza Komisie poukazuje na skutočnosť, že vo väčšine členských štátov brz
dia pokrok viaceré faktory vrátane nedostatočnej vnútroštátnej politickej podpory 
a malej vôle k realizácii reforiem zo strany samotných profesií.
139. Správa konštatuje, že väčšina vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže 
(NCA), spolu s Komisiou, aktívne podporujú zmeny. Vykonávajú sarozsiahle činnosti, 
medzi ktoré patria dvojstranné rokovania s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
(NRA) a orgánmi zastupujúcimi slobodné povolania, projekty hodnotenia a sektorové 
štúdie. NCA aktívne uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ aj na prípady v ich 
krajinách. Od februára 2004 bolo oznámené otvorenie jedenástich prípadov v šiestich 
profesiách vybraných pre realizáciu štúdie.
140. Správa poukazuje na skutočnosť, že otázka modernizácie pravidiel vplývajú
cich na profesie by mala byť z dôvodu urýchlenia reforiem zahrnutá do vnútroštátnych 
programov reforiem na implementáciu Lisabonskej stratégie. Správa ponecháva otvore
nú možnosť, aby Komisia prijala ďalšie primerané opatrenia presadzovania pri uplatňo
vaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ vrátane, podľa potreby, možného využitia článku 
86 Zmluvy o ES.

3.3.2. Odpadové hospodárstvo

141. V roku 2003 sa Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž rozhodlo vstúpiť do 
rozsiahleho procesu dialógu s NCA s cieľom určiť hlavné problémy hospodárskej súťaže 
v oblasti systémov odpadového hospodárstva a zabezpečiť jednotnú politiku hospodárskej 
súťaže Komisie a NCA v tejto oblasti. Diskusie sa týkali najmä troch druhov odpadu, ktorým 
sa venujú smernice ES, a to: i) odpad z obalov (smernica o obaloch78), ii) vozidlá na konci 
životnosti alebo „vraky automobilov“ (smernica o vozidlách po ukončení životnosti (ELV)79) 
a iii) elektrické a elektronické zariadenia (smernica WEEE80).

78 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra �994 o obaloch a odpadoch z 
obalov (Ú. v. ES L 365, 3�.�2.�994, s. �0). Táto smernica bola zmenená a doplnená smernicou 
2004/�2/ES z ��. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, �8.2.2004, s. 26).

79 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z �8. septembra 2000 o vozidlách po ukon-
čení životnosti (Ú. v. ES L 269, 2�.�0.2000, s. 34).

80 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (WEEE) (Ú. v. EÚ L 37, �3.2.2003, s. 24).
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142. Ako prvý krok bol v roku 2003 vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže 
(NCA) zaslaný dotazník. V roku 2004 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž 
vypracovalo návrh diskusného dokumentu na základe rozhodovacej praxe Komisie81 
a na základe odpovedí prijatých od NCA. Navrhovaný dokument bol v decembri 2004 
rozoslaný NCA na konzultáciu. Vo februári sa uskutočnilo stretnutie s 20 NCA na pre
diskutovanie návrhu dokumentu a oboznámenie sa so skúsenosťami NCA. Po druhom 
kole konzultácií v máji bol návrh dokumentu dokončený a v septembri uverejnený na 
internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž82.
143. Cieľom uplatňovania politiky hospodárskej súťaže v sektore odpadového hos
podárstva je dosiahnutie implementácie politiky hospodárskej súťaže a politiky ochrany 
životného prostredia vzájomne sa podporujúcim spôsobom, aby čo najlepšie prispeli 
k cieľu Lisabonskej stratégie urobiť z EÚ do roku 2010 najdynamickejšie, najkonkurencie
schopnejšie a dlhodobo udržateľné hospodárstvo na svete a súčasne zlepšovať starostli
vosť o spotrebiteľov. Uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže v oblasti odpadového 
hospodárstva je dôležité, keďže trhy recyklovaných materiálov sa v budúcnosti stanú 
významným trhom surovín.
144. Dotknuté trhy sú relatívne nové. Trhy odpadu z obalov sa rozvíjajú postupne 
od polovice 90. rokov. Pokiaľ ide o ELV a WEEE, trhy vo väčšine krajín sa buď vytvárajú, 
alebo sa vytvoria v budúcnosti.
145. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vyjadrilo tri hlavné obavy v sú
vislosti s hospodárskou súťažou v oblasti systémov odpadového hospodárstva. Po prvé, 
je potrebné zabrániť praktikám zameraným proti hospodárskej súťaži, napríklad rozde
leniu trhu, dohadovaniu sa na cenách medzi konkurentmi a výmene iných citlivých in
formácií. Po druhé, je dôležité zabezpečiť právne prostredie, ktoré umožní existenciu 
viacerých konkurenčných systémov odpadového hospodárstva. Na záver, je potrebné 
zabrániť exkluzívnym dojednaniam akéhokoľvek druhu bez pevného a presvedčivého 
ekonomického odôvodnenia, a tým umožniť lepšiu hospodársku súťaž a nižšie ceny.
146. Prípady v sektore odpadového hospodárstva sa budú zrejme riešiť najmä na 
vnútroštátnej úrovni, keďže väčšina relevantných trhov je podľa všetkého vnútroštátna. 
Komisia, ako aj NCA však budú v budúcnosti naďalej monitorovať vývoj v sektore od
padového hospodárstva.

8� Rozhodnutie Komisie zo �6.�0.2003 (Ú. v. EÚ L 75, �2.3.2004, s. 59; ARA, ARGEV, ARO, týkajúce sa 
článku 8� Zmluvy o ES) – napadnuté odvolaním; rozhodnutie Komisie zo �7.9.200� (Ú. v. ES L 3�9, 
4.�2.200�, s. �; DSD, týkajúce sa článku 8� Zmluvy o ES) – napadnuté odvolaním; rozhodnutie Ko-
misie z �5.6.200� (Ú. v. ES L 233, 3�.8.200�, s. 37; Eco Emballages, týkajúce sa článku 8� Zmluvy o ES); 
a rozhodnutie Komisie z 20.4.200� (Ú. v. ES L �66, 2�.6.200�, s. �; DSD, týkajúce sa článku 82 Zmluvy 
o ES) – napadnuté odvolaním.

82 Tento dokument je k dispozícii na internetovej stránke:  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/waste.pdf
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4. priemysel, spotrebný tovar a spracovateľský priemysel

4.1. Spotrebný tovar a potraviny

Coca-Cola83

147. Dňa 22. júna Komisia prijala rozhodnutie o záväzkoch podľa článku 9 nariade
nia (ES) č. 1/2003 založené na článku 82 Zmluvy o ES a článku 54 Dohody o EHP 
a určené spoločnosti The CocaCola Company (ďalej len „TCCC“) a jej trom hlavným 
podnikom, v ktorých sa plnia nápoje do fliaš, Bottling Holdings (Luxembursko) sarl, 
CocaCola Erfrischungsgetränke AG a CocaCola Hellenic Bottling Company SA (uvá
dzané ďalej spolu ako „Coca-Cola“). Predmetom rozhodnutia boli určité obchodné 
praktiky TCCC a uvedených podnikov pri dodávaní sýtených nealkoholických nápojov 
(ďalej len „CSD“) v EÚ, Nórsku a na Islande.
148. Komisia vyjadrila vo svojom predbežnom hodnotení z 15. októbra 2004 urče
nom CocaCole obavy, že TCCC a jej príslušné podniky, ktoré plnia fľaše, možno zne
užili svoje spoločné dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch pre CSD vykoná
vaním určitých praktík v rámci distribučného kanála pre spotrebu v domácnostiach 
(„kanál spotreby v domácnostiach“) a distribučného kanála pre spotrebu v gastronomic
kých prevádzkach („kanál spotreby v gastronomických prevádzkach“) v EÚ, Nórsku a na 
Islande. Pripomienky zainteresovaných tretích strán podporili predbežné obavy Komi
sie v súvislosti s hospodárskou súťažou.
149. Pokiaľ ide o obidva distribučné kanály, predbežné obavy Komisie, týkajúce sa 
požiadaviek na exkluzivitu, zliav poskytovaných za podmienky, že klienti dosiahnu in
dividuálne stanovené hraničné hodnoty nákupu na štvrťročnom základe určené osobit
ne pre koly a pre iné nápoje ako kola, mechanizmov viazania produktov a mechanizmov 
vyžadujúcich, aby klienti držali v predajni sortiment skladových jednotiek koly, respek
tíve skladových jednotiek iných nápojov ako kola. Okrem toho TCCC a jeho podniky 
na plnenie fliaš uplatňovali v rámci kanála pre spotrebu v domácnostiach systém týka
júci sa priestoru na policiach, na základe ktorého supermarkety vyhradili veľkú časť 
svojho priestoru na policiach s CSD pre produkty so značkou TCCC v prospech slabších 
CSD z portfólia produktov so značkou TCCC. V rámci kanála pre spotrebu v gastrono
mických prevádzkach zákazníci dostávali úver vopred, ktorý splácali nákupom výrob
kov so značkou TCCC počas viacerých rokov. Na záver, TCCC a jeho podniky na plne
nie fliaš pripájali k inštalácii technických predajných zariadení, ako sú zariadenia na 
chladenie nápojov a nápojové automaty, aj určité obmedzenia týkajúce sa exkluzivity.
150. V reakcii na predbežné hodnotenie CocaCola predložila záväzky, ktoré zohľa
dňovali obavy vyjadrené vo vzťahu k hospodárskej súťaži. Dňa 26. novembra 2004 Ko
misia uverejnila oznámenie podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/200384, v ktorom 
vyzvala zainteresované tretie strany, aby predložili pripomienky k navrhovaným záväz

83 Prípad č. COMP/39��6 – Coca-Cola (Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005, s. 2�, Ú. v. EÚ C 239, 29.9.2005, s. �9). 
Pozri aj http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_��6

84 Ú. v. EÚ C 289, 26.��.2004, s. �0.
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kom CocaColy. Prijaté pripomienky boli vcelku pozitívne a uvádzali, ako by bolo mož
né ďalej zlepšiť účinnosť záväzkov (napr. sprísnená formulácia, monitorovanie). V reak
cii na tieto pripomienky CocaCola predložila zmenený a doplnený návrh záväzkov.
151. V rozhodnutí Komisie podľa článku 9 sa uvádza, že záväzky poskytnuté spo
ločnosťou CocaCola sú dostatočné na riešenie zistených obáv v súvislosti s hospodár
skou súťažou. CocaCola nebude uzatvárať dohody o exkluzivite, okrem osobitných 
okolností, a nebude poskytovať zľavy za zvýšenie odberu a za dosiahnutie cieľa. V pred
bežnom hodnotení sa tieto praktiky považovali za potenciálne sťažujúcu možnosť pre 
tretie strany v tomto smere konkurovať. Stanovením, že požiadavky týkajúce sa sorti
mentu a priestoru v policiach musia byť definované samostatne pre určité kategórie 
značiek, tieto záväzky riešia obavu vyjadrenú v predbežnom hodnotení, že silné značky 
by mohli byť využívané v prospech slabších značiek. Pokiaľ ide o financovanie a technic
ké zariadenia, záväzky skracujú dĺžku platnosti zmlúv, poskytujú zákazníkom možnosť 
splatenia a vypovedania bez sankcií a uvoľňujú určitú časť priestoru v chladiacich bo
xoch, čím riešia predbežné obavy, že predchádzajúce úpravy príliš viazali zákazníkov 
a viedli k exkluzivite predajného miesta.
152. Z hľadiska predložených záväzkov sa – bez stanovenia, či došlo alebo nedošlo 
k porušeniu – v rozhodnutí dospelo k záveru, že už neexistujú dôvody na opatrenia zo 
strany Komisie. Prijatím rozhodnutia Komisia ustanovila záväznosť záväzkov Coca
Coly do 31. decembra 2010.

4.2. Strojárske a iné spracovateľské odvetvia vrátane dopravných zariadení

SEP a iné/Automobiles Peugeot SA8�

153. Dňa 5. októbra Komisia uložila pokutu 49,5 mil. eur spoločnosti Automobiles 
Peugeot SA a jej dovozcovi Peugeot Nederland N.V. – Automobiles Peugeot SA je 100 % 
vlastníkom Peugeot Nederland N.V. – za bránenie vo vývoze nových áut z Holandska ur
čených spotrebiteľom s bydliskom v iných členských štátoch od januára 1997 do septem
bra 2003. V Holandsku boli ceny pred započítaním daní vo všeobecnosti podstatne nižšie 
ako v iných členských štátoch, napríklad v Nemecku a Francúzsku. Dotknuté spoločnosti 
realizáciou stratégie zameranej na zabránenie predajcom predávať autá spotrebiteľom v 
iných členských štátoch s cieľom brániť holandským predajcom Peugeot vo vývoze veľmi 
vážne porušili zákaz reštriktívnych dohôd stanovený v článku 81 Zmluvy o ES.
154. Porušenie tohto zákazu zo strany Peugeot tvorili dve opatrenia.
155. Prvé opatrenie sa týkalo časti odmeny pre holandských predajcov Peugeot, 
ktorá bola prideľovaná na základe konečnej destinácie vozidla a bola diskriminačná 
voči predaju zahraničným spotrebiteľom. Zamietnuté boli najmä výkonnostné prémie, 
ak predajcovia predali autá, ktoré boli následne zaregistrované mimo Holandska.
156. Rozhodnutie nespochybňuje možnosť výrobcu prispôsobiť svoju obchodnú 
politiku požiadavkám rôznych vnútroštátnych trhov s cieľom viac preniknúť na tieto 

85 Prípady COMP/36.623, COMP/36.820 a COMP/37.275.
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trhy. Rozhodnutie nespochybňuje ani právo výrobcu dohodnúť so svojimi predajcami 
ciele predaja z hľadiska objemu predaja, ktorý sa má dosiahnuť na zmluvnom území, ani 
právo prijať primerané stimuly najmä vo forme výkonnostných prémií s cieľom motivo
vať predajcov, aby zvyšovali objem predaja na svojom pridelenom území.
157. Systém prémií, ktorý zaviedol Peugeot po dohode so svojou sieťou holandských 
predajcov, šiel však nad tento rámec potrebný na povzbudenie holandských predajcov, aby 
venovali maximálne predajné úsilie svojmu zmluvnému územiu. Holandskí predajcovia 
museli dosiahnuť určité predajné ciele predaja, aby získali právo dostať prémiu. Keď pre
dajcovia toto právo na prémiu získali a teda dokázali výrobcovi automobilov, že vynaloži
li maximálne úsilie na rozvoj predaja na im pridelenom území, prémia bola vyplatená len 
za autá, ktoré boli následne zaregistrované v Holandsku, a nie za ďalší predaj, ktorý mohol 
predstavovať vývoz. Tento systém bol teda diskriminujúci voči zahraničným spotrebite
ľom. Systém prémií uplatňovaný spoločnosťou Peugeot v Holandsku nebol z týchto dôvo
dov v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 8 nariadenia (ES) č. 1475/9586, ktorý stanovuje, že 
výnimka sa neuplatňuje, ak „dodávateľ bez objektívneho dôvodu vyplatí predajcom odmeny 
vypočítané na základe miesta destinácie ďalej predaných motorových vozidiel alebo miesta 
bydliska kupujúceho“. Okrem toho zo zozbieraných dôkazov vyplýva, že získanie prémie 
bolo počas daného obdobia pre predajcov ekonomicky dôležitým príjmom a jeho absen
cia pri predaji na vývoz mala výrazný vplyv na záujem predajcov predávať spotrebiteľom 
s trvalým pobytom mimo Holandska.
158. Druhé opatrenie predstavovalo tlak napríklad vo forme hrozby, že dôjde k zní
ženiu v počte dodaných áut. Tento tlak vyvíjal Peugeot prostredníctvom Peugeot Neder
land na tých predajcov, ktorí boli označení za predajcov so značnou vývoznou aktivitou. 
Peugeot Nederland vyvíjal priamy tlak formou príležitostných opatrení, aby obmedzil 
predaj na vývoz zo strany určitých predajcov. Tento tlak mal takisto formu hrozieb zní
ženia dodávok, najmä najbežnejšie vyvážaných modelov. Niektoré modely boli tiež 
striktne vyhradené pre holandský trh a ich vývoz považoval Peugeot za neprípustné 
konanie, za ktoré by bol vyvážajúci predajca braný na zodpovednosť.
159. V dôsledku týchto dvoch opatrení vývoz z Holandska po roku 1997 klesol. 
V tomto roku bol zavedený systém odmien. Vývoz ďalej prudko klesol po roku 1999. 
Takýto drastický pokles vývozu nebolo možné vysvetliť vonkajšími faktormi, napríklad 
zmenami úrovne cenových rozdielov medzi Holandskom a inými členskými štátmi.
160. Pri určovaní výšky pokuty Komisia zohľadnila veľmi závažnú povahu a relatív
ne dlhé trvanie porušovania, ktorého sa dopustil Peugeot a jeho holandská dcérska spo
ločnosť. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu bolo podané na Súde prvého stupňa87.

86 Nariadenie Komisie (ES) č. �475/95 z 28 júna �995 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy o ES na 
určité kategórie dohôd o distribúcii a servise motorových vozidiel. Toto nariadenie je už nahradené 
nariadením Komisie (ES) č. �400/2002 (Ú. v. ES L 203, �.8.2002).

87 Prípad T-450/05, Automobiles Peugeot a Peugeot Nederland/Komisia.
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BMW a General Motors – neodôvodnené prekážky predaja viacerých značiek a obme-
dzenia prístupu k ich sieťam autorizovaných opravovní

161. Prípady BMW88 a General Motors (Opel)89 boli zahájené v roku 2003/na za
čiatku roku 2004 po formálnych a neformálnych sťažnostiach viacerých združení pre
dajcov. Po dôkladnom vyšetrovaní a konštruktívnom rokovaní so stranami informovala 
Komisia na konci roku 2005 príslušných navrhovateľov, že z hľadiska opatrení prijatých 
spoločnosťami BMW a GM už neexistujú, pokiaľ ide o dva hlavné body sťažností, dôvo
dy pre ďalšie pokračovanie v konaní90. Tieto dva hlavné body sa týkajú i) neodôvodne
ných prekážok v predaji viacerých značiek a zákazníckom servise pre viaceré značky 
a ii) zbytočných obmedzení pre automobilové opravovne, pokiaľ ide o nadobudnutie ich 
členstva v sieti autorizovaných opravovní týchto výrobcov.
162. BMW a General Motors (GM) vyjasnili a upravili svoje príslušné predajné 
a servisné dohody prostredníctvom listov zaslaných všetkým členom svojich rôznych 
sietí autorizovaných predajcov a opravovní s cieľom riešiť obavy vyjadrené Komisiou 
a získať nárok na výhody právnej istoty podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1400/200291.
163. Pokiaľ ide o možnosť predajcov predávať konkurenčné značky áut, BMW a GM 
oznámili svojim príslušným sieťam, že akceptujú spoločné a neexkluzívne využívanie 
všetkých prevádzkových objektov iných ako časť výstavnej miestnosti, ktorá je venovaná 
predaju ich značiek (napr. prijímací pult, priestor pre zákazníkov, vonkajšia fasáda, ob
služné oddelenie). Obaja výrobcovia áut explicitne uznávajú zásadu koexistencie konku
renčných značiek, pokiaľ ide o ich príslušné ochranné známky, rozlišujúce znaky alebo iné 
prvky firemnej totožnosti určené na vystavenie vnútri predajných priestorov a mimo nich. 
Okrem toho umožnia svojim predajcom používať univerzálnu (viacznačkovú) počítačovú 
infraštruktúru a systémy riadenia vrátane účtovnej metodiky a účtovných rámcov, ak cha
rakteristiky, funkcie a kvalita týchto systémov sú ekvivalentné riešeniam odporúčaným 
BMW a GM. GM tiež ujasnil, že predajcovia značky Opel môžu zriadiť internetové strán
ky pre viac značiek a vyškolení Opel predajcovia môžu byť využívaní aj na predaj áut iných 
značiek, pričom u pracovníkov, ktorí majú na starosti predaj konkurenčných značiek, sa 
už nevyžaduje špecifická odborná príprava na predaj značky Opel.
164. BMW aj GM objasnili, že povinnosti predajcov, týkajúce sa podávania správ 
a auditu, sa nevzťahujú na z obchodného hľadiska citlivé informácie o obchodných ak
tivitách predajcov v súvislosti s výrobkami konkurenčných dodávateľov.
165. Vzhľadom na potenciálne odradzujúci účinok mechanizmov určovania cieľov 
predaja a hodnotenia dosiahnutého výkonu u predajcov predávajúcich viaceré značky 
GM potvrdil, po prvé, že ciele predaja budú vzájomne dohodnuté s predajcami. Po dru
hé, ciele sa stanovia so zohľadnením možných zmien individuálnej obchodnej situácie 

88 Prípad č. COMP/38.77� Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG.
89 Prípad č. COMP/38.864 PO/distribučné dohody General Motors – Opel a prípad č. COMP/38.90� Ver-

band Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.
90 V súvislosti s ostatnými problémami prednesenými jedným združením predajcov prebiehajú ešte 

stále rokovania.
9� Nariadenie Komisie (ES) č. �400/2002 o uplatňovaní článku 8� ods. 3 Zmluvy o ES na niektoré kategórie 

vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. ES L 203, �.8.2002).
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predajcu (vrátane začatia predaja viacerých značiek) a miestnych trhových podmienok, 
pričom sa úspešnosť predaja u predajcov GM už nebude hodnotiť na základe porovná
vania medzi podielmi na miestnom a celoštátnom trhu. Takéto ciele podliehajú v prípa
de sporu rozhodcovskému konaniu. Po tretie, vývoj výkonu predajcov z hľadiska porov
nania miestnych trhových podielov s celoštátnymi trhovými podielmi značiek GM sa 
nebude používať na postihovanie predajcu.
166. Na rozdiel od toho Komisia nedospela k záveru, že požiadavka BMW, aby jeho 
predajcovia vystavovali najmenej tri až štyri autá (počet, ktorý zďaleka nepokrýva celú 
škálu modelov BMW) by mohla byť pokladaná za nepriamy záväzok namierený proti 
konkurencii. Výstavné miestnosti, ktoré sú menšie ako určitá veľkosť, nemusia byť 
v určitých prípadoch jednoducho vhodné bez dodatočných investícií na vystavenie 
reprezentatívnej škály vozidiel viac ako jednej značky.
167. Pokiaľ ide o zákaznícky servis pre viaceré značky a prístup k autorizovaným 
sieťam, BMW a GM odstránili zo svojich zmlúv požiadavky, ktoré bránili novým sub
jektom na trhu vstúpiť do sietí autorizovaných opravovní a/alebo vykonávať servis áut 
konkurenčných značiek.
168. BMW a GM okrem implementácie zásad stanovených v bodoch 159 až 162 
odstránili všetky kvantitatívne kritériá (napr. ciele minimálneho obratu a požiadavky 
na minimálnu výkonnostnú kapacitu) zo svojich zmlúv s opravovňami. Zmluvy BMW 
obsahovali stupnicu požiadaviek na minimálnu kapacitu z hľadiska pracovných bo
xov, zariadení, skladovacej a skladovej kapacity na základe potenciálu miestneho do
pytu a nie na základe skutočných objednávok v minulosti v každej opravovni. BMW 
teraz už len vyžaduje od každej autorizovanej opravovne, aby mala najmenej tri me
chanické pracovné boxy a zodpovedajúce zariadenie s cieľom zabezpečiť kvalitný ser
vis. Podobné zmluvné úpravy zaviedol aj GM. Tieto zmeny umožnia, aby miestne tr
hové mechanizmy určili hustotu a umiestnenie opravovní s cieľom uspokojiť dopyt 
spotrebiteľov.
169. BMW a GM zaviedli vo svojich zmluvách o poskytovaní servisu aj „úvodné 
ustanovenie“, ktoré uvádza, že autorizované opravovne si môžu pre dodanie všetkých 
zariadení, nástrojov a IT hardvéru a softvéru slobodne vybrať iného ako určeného 
dodávateľa (ak alternatívne výrobky poskytujú rovnocenné funkcie a kvalitu). Tieto 
univerzálne nástroje, zariadenia a IT infraštruktúru možno používať pri servise áut 
rôznych značiek. GM tiež vysvetlil, že jeho zmluvy o opravách nevyžadujú exkluzívne 
používanie prevádzkarní alebo dielenských zariadení pre zákazníkov Opel a znížil 
počet špeciálnych nástrojov, ktoré autorizované opravovne musia mať vo svojich pre
vádzkach.
170. S cieľom odstrániť potenciálne prekážky spoločného nákupu a skladovania 
náhradných dielov, BMW a GM uviedli, že autorizované opravovne môžu voľne organi
zovať nákupné skupiny a spoločne uskladňovať náhradné diely. Súhlasili, že zrušia po
žiadavku, aby každá autorizovaná opravovňa mala vlastný sklad priamo na mieste, bez 
toho, aby bola dotknutá požiadavka mať vo svojich prevádzkových priestoroch zásoby 
len takzvaných „pultových dielov“ (napríklad brzdových doštičiek, žiaroviek, filtrov – 
často žiadaných zákazníkmi).
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Zbližovanie cien áut sa v rozšírenej EÚ ďalej zlepšovalo

171. V marci a auguste Komisia uverejnila správy o rozdieloch v cenách áut v rám
ci EÚ na základe údajov za november, respektíve máj. Počas roka sa cenový rozdiel 
meraný na základe priemerného štandardného cenového rozdielu pred započítaním 
daní medzi 25 vnútroštátnymi trhmi neustále znižoval na 6,3 % v porovnaní so 6,9 % vo 
vydaní z augusta 2003. V porovnaní s májom 2004 sa ceny áut v máji 2005 zvýšili v EÚ 
o 0,4 % v porovnaní s 1,9 % celkovou infláciou za to isté obdobie. Členské štáty s tradič
ne nízkymi cenami pred započítaním daní vo všeobecnosti nezaznamenali výrazné zvý
šenie spotrebiteľských cien áut. Ceny sa trocha zvýšili v Dánsku (+2,4 %) a Grécku 
(+1,8 %), pričom poklesli vo Fínsku (2 %), Estónsku (8,3 %) a Poľsku (7,6 %). Zdá sa, 
že to indikuje absenciu tendencie zbližovania cien smerom nahor k cenovým úrovniam 
v krajinách s vysokými cenami.

5. kartelové dohody

5.1. Prehľad vývoja kartelovej politiky

�.1.1. Nové riaditeľstvo

172. Keď sa Neelie Kroes ujala úradu komisárky pre hospodársku súťaž, stanovila 
boj proti ťažkým kartelovým dojednaniam (hardcore cartels) za jednu z oblastí, na kto
rú musí Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž zamerať svoje úsilie. Toto zame
ranie sa prejavilo zriadením nového riaditeľstva v rámci Generálneho riaditeľstva pre 
hospodársku súťaž, ktoré sa venuje výhradne presadzovaniu práva v súvislosti s kartelo
vými dohodami. Toto riaditeľstvo začalo pracovať od 1. júna. Rieši väčšinu kartelových 
prípadov a v spolupráci s riaditeľstvom pre politiku a strategickú podporu zohráva ve
dúcu úlohu pri rozvoji politiky v oblasti presadzovania práva v súvislosti s kartelovými 
dohodami.
173. Riaditeľstvo pre kartelové dohody zamestnáva približne 60 pracovníkov, z kto
rých sa asi 40 zaoberá riešením prípadov. Dôležitou úlohou nového riaditeľstva pre kar
telové dohody je zabezpečenie efektívneho a správneho riešenia veľkého množstva vy
šetrovaní kartelových dohôd. Jeho úlohou je zjednodušiť a urýchliť riešenie týchto 
vyšetrovaní, ktorých charakter je zložitý a zdĺhavý, aby začaté vyšetrovanie mohlo byť 
dokončené v primeranom časovom rámci. Práca riaditeľstva pre kartelové dohody sa 
bude zameriavať na náklady spojené s kartelovými dohodami vznikajúce nielen na stra
ne konečných spotrebiteľov, ale aj na strane priemyselných zákazníkov. Takéto kartelové 
dohody nevedú k žiadnym výhodám pre spotrebiteľov, ani pre hospodárstvo, a majú 
negatívny vplyv na konkurencieschopnosť a rast v EÚ.
174. V súvislosti s prácou na prípadoch týkajúcich sa ťažkých kartelových dojedna
ní bol program zhovievavosti (leniency programme) dôvodom výskytu neustále nových 
prípadov oznamovaných Komisii. Len obmedzený počet týchto prípadov skutočne vie
dol k začatiu vyšetrovania. V roku 2005 Komisia prijala 17 žiadostí o odpustenie pokuty 
a 11 žiadostí o zníženie pokuty. V šiestich prípadoch bolo poskytnuté podmienečné 
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odpustenie pokuty. Pri odhaľovaní kartelových dohôd boli cenné aj ďalšie informačné 
zdroje ako sťažnosti a monitorovanie trhu a najmä spolupráca s vnútroštátnymi orgán
mi hospodárskej súťaže v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Pokiaľ ide 
o konečné rozhodnutia, Komisia vydala päť konečných rozhodnutí, v ktorých uložila 37 
podnikom92 pokuty v celkovej výške 683 mil. eur (v porovnaní s 21 podnikmi a celko
vou výškou pokút 390 mil. eur v roku 2004). Vyhlásenia o námietkach boli vydané 
v ôsmich kartelových prípadoch. Treba poznamenať, že tri z piatich kartelových roz
hodnutí prijatých v roku 2005 sa zakladali na oznámení o zhovievavosti z roku 1996, ale 
tento pomer sa v budúcnosti samozrejme zmení – väčšina vyhlásení o námietkach vy
daných v roku 2005 vyplývala zo žiadostí podaných na základe oznámenia o zhovieva
vosti z roku 200293.

�.1.2. Program zhovievavosti Komisie

175. Program zhovievavosti zostáva veľmi dôležitým nástrojom presadzovania prá
va v kartelových prípadoch. V rámci programu zhovievavosti Komisie môže byť pokuta 
odpustená prvému podniku, ktorý poskytne Komisii dôkaz o kartelovej dohode, a vý
razné znížená pokuta každému nasledujúcemu žiadateľovi. Kým prvé oznámenie o zho
vievavosti Komisie z roku 1996 viedlo k viac ako 80 žiadostiam počas šiestich rokov 
účinnosti, oznámenie o zhovievavosti z roku 200294 zvýšilo počet žiadostí (o odpuste
nie, ako aj o zníženie pokuty) na 165 za menej ako štyri roky (t. j. v priemere približne 
tri mesačne): 86 týchto žiadostí žiadalo o odpustenie pokuty a 79 o zníženie pokuty.
176. Vysoký počet prijatých žiadostí však neodráža počet kartelových vyšetrovaní, 
ktoré Komisia začala od roku 2002. Pri rozhodovaní, na ktoré ťažké kartelové dojedna
nia sa zamerať, Komisia v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž sústredila svoje 
úsilie na také porušenia práva, ktoré zasiahli aspoň niekoľko členských štátov alebo EHP 
ako celok. Mnoho prípadov, hoci formálne patriacich medzi prípady s porušením záka
zu stanoveného v článku 81 Zmluvy o ES, sa týkalo porušení obmedzeného rozsahu, 
často len na jediný členský štát alebo len časť členského štátu. V týchto prípadoch vyšet
rovali niekedy žiadosti namiesto Komisie vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže 
(NCA) príslušného členského štátu, najmä ak podobné žiadosti podnik podal aj na 
NCA členského štátu. Takéto prípady sú však zahrnuté do uvedenej štatistiky, keďže 
Komisia na začiatku vydávala v týchto prípadoch rozhodnutie o podmienečnom odpus
tení pokuty. Okrem toho podľa oznámenia z roku 2002 možno pokutu odpustiť vtedy, 
keď podnik poskytol Komisii dostatok dôkazov na vykonanie inšpekcie. Takéto dôkazy 
nemusia byť dostatočné na skutočné dokázanie porušenia a väčšinou je potrebné dopl
ňujúce zisťovanie skutočností. Pri rozhodovaní, ktorým prípadom sa venovať, musí pre
to Komisia stanoviť priority. Ak sa žiadosti týkali napríklad prípadov, kedy k porušeniu 
došlo pred mnohými rokmi, možno zastávať názor, že nové vyšetrovanie by pravdepo
dobne neprinieslo žiadne presvedčivé výsledky. V iných prípadoch môžu byť predlože

92 Tento počet nezahŕňa žiadateľov o odpustenie pokuty.
93 Nové oznámenie sa uplatňuje, ak žiadosť o zhovievavosť bola doručená Komisii po �9. februári 

2002.
94 Oznámenie o odpustení pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch (Ú. v. ES C 45, �9.2.2002).
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né dôkazy príliš nedostatočné alebo nepresné, aby predstavovali dôvod na rozhodnutie 
o podmienečnom odpustení pokuty, respektíve na začatie vyšetrovania.
177. Počet žiadostí, ktoré nespĺňali podstatné podmienky pre odpustenie pokuty, sa 
v roku 2005 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil. Päť žiadostí o odpustenie 
pokuty bolo formálne odmietnutých, keďže informácie poskytnuté Komisii jej nedovo
ľovali vykonať neohlásené inšpekcie, ani zistiť porušenie podľa článku 81 Zmluvy o ES. 
(Dotknuté podniky sa však rozhodli nestiahnuť poskytnuté dôkazy, ale požiadali Komi
siu, aby namiesto toho zohľadnila tieto informácie ako možný dôvod zníženia pokuty, 
ak by Komisia v budúcnosti predsa uložila pokutu v súvislosti s údajným porušením.) 
V jednom prípade, v ktorom bolo od začiatku jasné, že Komisia nezačne vyšetrovanie, bol 
žiadateľ informovaný o zámere Komisie nepodniknúť vo veci žiadosti o odpustenie po
kuty žiadne kroky, lebo nebolo pravdepodobné, že budú splnené podmienky pre odpus
tenie pokuty a prípad nebol vhodný na ďalšie vyšetrovanie Komisiou. V roku 2005 boli 
tri žiadosti posúdené ako neakceptovateľné, keďže oznámené skutočnosti nepatrili do 
vecného rámca oznámenia o zhovievavosti. Komisia musí zabezpečiť, aby program zho
vievavosti nebol zneužitý na upozorňovanie Komisie o dohodách, ktoré by predtým 
patrili do systému oznamovania, ktorý bol zrušený nadobudnutím účinnosti nariadenia 
(ES) č. 1/2003. Na záver, Komisia informovala podnik, ktorému bola odpustená pokuta, 
že jeho štatút nebude v konečnom kartelovom rozhodnutí potvrdený. Tento podnik po
rušil svoju povinnosť spolupráce, keď pred vykonaním inšpekcií zo strany Komisie pre
zradil ostatným konkurentom, že požiadal o odpustenie pokuty.
178. Pokiaľ ide o žiadosti o zníženie pokút, predložená štatistika by sa mala skúmať 
z hľadiska skutočnosti, že pri jednom vyšetrovaní zvyčajne žiada o zníženie pokuty viac 
ako jeden podnik.
179. Tri roky skúseností s prácou v súvislosti s oznámením o zhovievavosti Komisie 
z roku 2002 vedú k mnohým všeobecným postrehom. Výhoda odpustenia pokuty je 
poskytovaná podnikom, ktoré spĺňajú podmienky a povinnosti stanovené v oznámení 
o zhovievavosti. Podniky, ktorým je poskytnuté podmienečné odpustenie pokuty, musia 
úplne a kontinuálne spolupracovať s Komisiou. Táto povinnosť spolupráce zahŕňa ok
rem iného povinnosť neinformovať o žiadosti tretie strany bez predchádzajúceho súhla
su Komisie, vyhľadávať a poskytovať Komisii všetky možné informácie o oznámenej 
kartelovej dohode a zodpovedať všetky otázky, ktoré Komisia môže položiť, čo zahŕňa aj 
možnosť vyžiadania si ústneho vyhlásenia od zamestnancov podniku. Postup bez doku
mentov (t. j. zaznamenané ústne vyhlásenia zamestnancov podniku), ktorý Komisia 
zaviedla, sa používa v mnohých prípadoch a slúži len na zabránenie tomu, aby sa žiada
telia o odpustenie pokuty nedostali do nevýhody v porovnaní s iným účastníkmi karte
lovej dohody pred civilnými súdmi. Už jestvujúce dokumenty týkajúce sa porušenia 
práva však musia byť vždy dodané.
180. Či dôkazy môžu alebo nemôžu byť zaznamenané ako dôkazy poskytujúce 
značný prínos – a preto spĺňajúce podmienky na zníženie pokuty – závisí od faktov 
prípadu a sily dôkazov, ktoré má už Komisia k dispozícii. Ak informácie poskytnuté 
žiadateľom o odpustenie pokuty a informácie z inšpekcií nie sú dostatočné na dokázanie 
porušenia, môžu nové dôkazy poskytnuté žiadateľom o zníženie pokuty umožniť Komi
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sii dokázať porušenie. Prínosné môže byť aj to, keď žiadateľ o odpustenie pokuty nepos
kytne dôkazy, ale potvrdí už existujúce dôkazy pričom toto potvrdenie je potrebné na 
dokázanie porušenia. Aj keď Komisia už je schopná zistiť porušenie, dodatočné dôkazy 
môžu byť značným prínosom, ak majú priamy vplyv na závažnosť alebo dĺžku trvania 
údajnej kartelovej dohody. Rozhodnutia Komisie v analyzovaných prípadoch Italian 
Raw Tobacco a Rubber Chemicals objasnili niektoré aspekty pojmu značný prínos. Ďal
šie rozhodnutia podľa oznámenia z roku 2002, ktoré budú vydané v priebehu roku 2006, 
ho objasnia ešte viac.
181. Úlohou Komisie v nasledujúcich rokoch je zachovať a ďalej zvyšovať účinnosť 
jej politiky zhovievavosti. Účelom je zabezpečiť účinné odradenie od zakladania karte
lov, umožniť okamžité vyšetrenie a zabezpečiť, aby kartely boli prísne postihované sank
ciami. To všetko s cieľom vytvoriť konkurencieschopné prostredie, z ktorého budú ťažiť 
spotrebitelia.

5.2. Prípady

Kyselina chlóroctová95

182. Dňa 19. januára Komisia uložila pokutu trom chemickým podnikom – Akzo, 
Hoechst a Atofina (teraz známemu ako Arkema – v celkovej výške takmer 217 mil. eur 
za ich účasť v kartelovej dohode na trhu s kyselinou chlóroctovou (ďalej len „MCAA“). 
Štvrtý podnik, Clariant, ktorý získal MCAA divíziu od spoločnosti Hoechst v roku 1997, 
sa vyhol pokute, pretože spolupracoval s Komisiou na základe oznámenia o zhovieva
vosti.
183. MCAA je reaktívna organická kyselina, ktorá sa ako chemická intermediárna 
látka používa pri výrobe detergentov, lepidiel, textilných pomocných prostriedkov a za
husťovačov pridávaných do potravín, farmaceutík a kozmetických prípravkov. Účastní
ci kartelovej dohody vlastnili vyše 90 % európskeho trhu s MCAA. Rozdeľovali si trh 
podľa plánu rozdelenia objemov a pridelenia zákazníkov počas obdobia najmenej 15 
rokov od roku 1984 do roku 1999. Stretávali sa dva až štyrikrát ročne vo svojich prísluš
ných krajinách systémom rotácie. Od roku 1993 sa tento kartelstal viac formalizovaným 
pri zapojení AC Treuhand, švajčiarskej štatistickej agentúry, ktorá organizovala stretnu
tia v blízkosti letiska v Zürichu, ktoré v skutočnosti slúžili účastníkom ako zámienka na 
neoficiálne stretnutia na účel prediskutovania mechanizmov kartelovej dohody.
184. Clariant, Atofina aj Akzo spolupracovali s Komisiou na základe oznámenia 
o zhovievavosti. Oznámenie o zhovievavosti z roku 1996 bolo uplatniteľné, keďže vyšetro
vanie začalo pred zavedením oznámenia z roku 2002. Clariant poskytol rozhodujúce dô
kazy o kartelovej dohode (ktoré boli impulzom na vyšetrovanie) a bola mu v plnej výške 
odpustená pokuta. Atofina bol druhý podnik, ktorý sa prihlásil, a dostal 40 % zníženie 
pokuty. Akzo bol tretí podnik, ktorý začal spolupracovať s Komisiou a dostal zníženie 
o 25 %. Pri stanovení pokút Komisia zohľadňovala aj dĺžku porušovania, veľkosť a celkové 
zdroje niektorých podnikov, ako aj skutočnosť, že niektoré podniky boli adresátmi pred

95 Prípad č. COMP/37.773 MCAA.
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chádzajúcich rozhodnutí Komisie týkajúcich sa porušení rovnakého druhu. Na základe 
toho Akzo, najväčší výrobca MCAA, dostal najvyššiu individuálnu pokutu 84,38 mil. eur; 
za ním nasledoval Hoechst so 74,03 mil. eur a Atofina s 58,5 mil. eur.

Priemyselné nite96

185. Dňa 14. septembra Komisia udelila pokuty výrobcom nití z Nemecka, Belgic
ka, Holandska, Francúzska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva v celkovej výške 
43,497 mil. eur za uplatňovanie kartelových dohôd na trhu priemyselných nití. Priemy
selné nite sa používajú v mnohých odvetviach na šitie alebo vyšívanie rôznych výrob
kov, ako sú šaty, bytové tkaniny, automobilové sedadlá a bezpečnostné pásy, kožený to
var, matrace, obuv a laná.
186. Prostredníctvom neohlásených inšpekcií vykonaných Komisiou v novembri 
2001 v prevádzkach viacerých výrobcov textilných/galantérnych výrobkov Spoločen
stva a prostredníctvom následného vyšetrovania Komisia odhalila dôkazy, že podniky 
boli zapojené v nasledujúcich troch kartelových dohodách a zosúladených postupoch: 
kartelová dohoda na trhu s niťami pre priemyselných odberateľov v Beneluxe a sever
ských krajinách od januára 1990 do septembra 2001, kartelová dohoda na trhu s niťami 
pre priemyselných odberateľov v Spojenom kráľovstve od októbra 1990 do septembra 
1996, a kartelová dohoda na trhu s niťami pre odberateľov z oblasti automobilového 
priemyslu v rámci EHP od mája/júna 1998 do 15. mája 2000.
187. V prípade týchto troch trhov sa výrobcovia nití zúčastňovali na pravidelných 
stretnutiach a udržiavali bilaterálne kontakty s cieľom dohodnúť zvýšenie cien a/alebo 
cieľové ceny, vymieňať si citlivé informácie o cenníkoch a/alebo cenách účtovaných jed
notlivým zákazníkom a zabrániť znižovaniu cien etablovaného dodávateľa s cieľom roz
deliť si zákazníkov.
188. Zapojené boli tieto podniky: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und 
Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork BV, Bisto 
Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus Mieg et Cie SA, 
Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads 
Ltd, Perivale Gütermann Ltd a Zwicky & Co AG.
189. Porušenia, ktorých sa dopustili uvedené podniky, sa považujú za „veľmi závaž
né“, keďže ich predmetom je stanovenie cien, a tým obmedzenie hospodárskej súťaže 
a ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi.

Surový tabak Taliansko97

190. Dňa 20. októbra Komisia uložila pokuty v celkovej výške 56,05 mil. eur štyrom 
talianskym spracovateľom tabaku (Deltafina, Dimon – po zmene názvu teraz Mindo, 
Transcatab a Romana Tabacchi) za dohody o cenách vyplácaných pestovateľom tabaku 
a sprostredkovateľom a o rozdelení dodávateľov tabaku v Taliansku, to všetko počas ob

96 Prípad č. COMP/38.337 PO/Nite.
97 Prípad č. COMP/38.28� Surový tabak Taliansko.
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dobia viac ako šiestich rokov (1995 – 2002). Rozhodnutie je určené aj pre Universal 
Corporation (materskú spoločnosť Deltafina so sídlom v USA a najväčšieho obchodní
ka s tabakom na svete) a Alliance Once International Inc., spoločnosť, ktorá vznikla 
fúziou materských spoločností Transcatab a Dimon a je druhým najväčším obchodní
kom s tabakom na svete.
191. Rozhodnutie stanovuje pokuty vo výške 1 000 eur aj voči zväzu spracovateľov 
a zväzu producentov (APTI a UNITAB) za ich činnosti spojené s určovaním cien v rám
ci rokovaní o dohodách týkajúcich sa celého sektora.
192. Je to druhýkrát, čo Komisia prijala rozhodnutie o udelení pokút v sektore su
rového tabaku. V októbri 2004 Komisia uložila pokuty zväzom spracovateľov a produ
centov v Španielsku98.
193. Toto je prvý prípad, v ktorom sa uplatnilo oznámenie o zhovievavosti z roku 
2002. Pokuty uložené Mindo/Dimon a Transcatab zahŕňajú zníženie o 50 %, respektíve 
30 %. Spoločnosti Deltafina bola pokuta podmienečne odpustená na začiatku procesu 
v súlade s podmienkami oznámenia o zhovievavosti. Rozhodnutie však zamietlo odpus
tenie pokuty pre Deltafina v dôsledku jeho závažného porušenia povinností spolupráce 
(Spoločnosť Deltafina informovala svojich konkurentov, že požiadala o zhovievavosť 
a prezradila tak, že voči nim prebieha vyšetrovanie ešte skôr, ako Komisia mohla vyko
nať neohlásené inšpekcie). Napriek tomu, na základe osobitných okolností tohto prípa
du, skutočné prispenie Deltafina k dokázaniu porušenia spracovateľmi dáva oprávnenie 
na 50 % zníženie uloženej pokuty.

Priemyselné vrecia99

194. Dňa 30. novembra Komisia udelila pokutu šestnástim výrobcom priemysel
ných plastikových vriec v celkovej výške 290,71 mil. eur za ich účasť v kartelovej dohode 
v Nemecku, krajinách Beneluxu, Francúzsku a Španielsku. Účastníci kartelovej dohody 
v roku 1996 kontrolovali približne 75 % trhu priemyselných vriec v týchto krajinách. 
Odsúhlasovali medzi sebou ceny a predajné kvóty podľa geografických oblastí, delili si 
objednávky veľkých zákazníkov prostredníctvom systémov deľby, organizovali vopred 
dohodnuté ponuky vo výberových konaniach a vymieňali si informácie o svojich obje
moch predaja a cenách, niektorí z nich počas obdobia viac ako 20 rokov od roku 1982 
do roku 2002. Kartelová dohoda bola organizovaná na dvoch úrovniach: na globálnej 
úrovni v rámci profesionálneho združenia „Valveplast“, kde sa účastníci stretávali tri až 
štyrikrát ročne, a v regionálnych a funkčných podskupinách, ktoré tiež pravidelne orga
nizovali stretnutia.
195. Priemyselné plastikové vrecia sa používajú na balenie rôznych výrobkov, najmä 
priemyselných produktov, ale aj výrobkov určených pre spotrebiteľov, napríklad surovín, 
hnojív, poľnohospodárskych výrobkov, živočíšnych krmovín a stavebných materiálov.

98 Prípad č. COMP/38.238 Surový tabak Španielsko (neoficiálna verzia je k dispozícii na internetovej 
stránke GR pre hospodársku súťaž).

99 Prípad č. COMP/38.354 Priemyselné vrecia.
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196. Vyšetrovania začali na základe informácií, na ktoré Komisiu upozornil je
den z členov kartelovej dohody, British Polythene Industries (BPI), na základe 
oznámenia o zhovievavosti z roku 1996. Neohlásené inšpekcie vykonala Komisia 
v júni 2002 v prevádzkových priestoroch účastníkov kartelovej dohody. BPI bola 
odpustená pokuta, keďže bol prvý, kto poskytol Komisii dôkazy, ktoré umožňovali 
vykonať inšpekcie. Viaceré ďalšie podniky dostali znížené pokuty podľa oznámenia 
o zhovievavosti na základe informácií, ktoré poskytli (Trioplast, Bischof + Klein, 
CofiraSac) alebo na základe toho, že nenapadli skutočnosti stanovené vo vyhlásení 
o námietkach určenom pre ne (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics a Low & Bo
nar). Priťažujúce okolnosti viedli k zvýšeniu pokuty pre Bischof + Klein (zničenie 
dokumentu počas inšpekcie) a UPMKymmene (opakované porušenie rovnakého 
druhu).

Gumárenské chemikálie100

197. Dňa 21. decembra Komisia uložila pokuty štyrom podnikom v celkovej výške 
75,86 mil. eur za účasť v kartelovej dohode týkajúcej sa gumárenských chemikálií. Za
pojené podniky sa dohodli na výmene informácií o cenách, resp. zvýšeniach cien urči
tých gumárenských chemikálií (antioxidantov, antiozonantov a primárnych urýchľova
čov) na trhoch EHP a celosvetových trhoch.
198. Gumárenské chemikálie sú syntetické alebo organické chemikálie, ktoré 
uľahčujú výrobu a zlepšujú vlastnosti gumárenských výrobkov. Používajú sa pri širo
kej škále výrobkov, z ktorých najdôležitejšími sú pneumatiky pre autá a iné vozidlá. 
V roku 2001 bol odhad hodnoty trhu EHP 200 mil. eur a hodnoty celosvetového trhu 
1,5 mld. eur.
199. Vyšetrovanie v sektore gumárenských chemikálií začalo na základe žiados
ti o podmienečné odpustenie pokuty, ktorú podala spoločnosť Flexsys v apríli 2002. 
Komisia vykonala v septembri 2002 neohlásené inšpekcie v prevádzkach podnikov 
Bayer, Crompton Europe a General Quimica. Po týchto inšpekciách Crompton 
(v súčasnosti Chemtura), Bayer a General Quimica požiadali o zhovievavosť.
200. Hoci existuje mnoho indikácií, že činnosti tajnej dohody v odvetví gumáren
ských chemikálií sa uskutočňovali prinajmenšom príležitostne v 70. rokoch, Komisia 
má však dostatočne silné dôkazy o existencii kartelovej dohody iba pre obdobie rokov 
1996 až 2001 v prípade Flexsys, Bayer a Crompton (v súčasnosti Chemtura) (vrátane 
Crompton Europe a Uniroyal Chemical Company) a pre roky 1999 a 2000 v prípade 
General Quimica. Hoci Repsol YPF SA a Repsol Quimica SA samotné sa na uvedenej 
dohode nezúčastňovali, sú považované za zodpovedné za konanie ich dcérskej spoloč
nosti General Quimica, ktorá je v ich úplnom vlastníctve.

�00 Prípad č. COMP/38443 Gumárenské chemikálie.
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C – eCN: prehĽad SpolUpráCe

1. všeobecný prehľad

201. Rok 2005 bol prvým kompletným rokom uplatňovania nového systému presa
dzovania práva zavedeného nariadením (ES) č. 1/2003. Bol svedkom ďalšieho prehĺbe
nia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže (NCA) členských 
štátov EÚ a Komisiou. Mechanizmy zavedené nariadením, zamerané na zabezpečenie 
efektívneho a jednotného presadzovania práva, fungovali hladko počas celého roka.

1.1. Spolupráca v otázkach politiky

202. Počas roku 2005 bola sieť ECN využívaná ako fórum pre orgány hospodárskej 
súťaže EÚ na prerokúvanie všeobecných otázok politiky hospodárskej súťaže. Práca sa 
realizovala v rámci štyroch rôznych fór:
203. Po prvé, generálny riaditeľ GR pre hospodársku súťaž a riaditelia NCA sa stre
távali s cieľom prediskutovať dôležité otázky politiky hospodárskej súťaže. Plánom je 
realizovať takéto stretnutia raz do roka. V roku 2005 sa diskusie sústredili na preskúma
nie politiky v súvislosti s článkom 82 Zmluvy o ES.
204. Po druhé, NCA a Komisia sa stretávali na takzvaných „plenárnych zasadnu
tiach“, kde prerokúvali všeobecné otázky spoločného záujmu týkajúce sa antitrustovej 
politiky a vymieňali si skúseností a odborné poznatky. Tieto diskusie spolu s výmenou 
skúseností a poznatkov podporujú rozvoj jednotnej kultúry hospodárskej súťaže v rám
ci siete. Užitočnou diskusiou bola napríklad diskusia týkajúca sa vyšetrovania v sekto
roch a ústneho vypočutia vyhlásení podnikov v súvislosti s programom zhovievavosti. 
Plenárne zasadnutia umožňujú aj predbežné rokovania medzi členmi siete o návrhoch 
Komisie týkajúcich sa politiky, napríklad o Zelenej knihe o žalobách o náhradu škody.
205. Po tretie, existuje šesť pracovných skupín zaoberajúcich sa špecifickými otáz
kami. V roku 2005 sa jedna pracovná skupina venovala prechodným záležitostiam vy
plývajúcim z nového systému presadzovania pravidiel. Ďalšia sa venovala riešeniu mož
ných ťažkostí vyplývajúcich z rozdielov medzi programami zhovievavosti. Tretia 
pracovná skupina riešila otázky týkajúce sa odlišnosti postupov a sankcií v členských 
štátoch. Štvrtá pracovná skupina sa zaoberala informáciami a informovaním o ECN. 
Piata pracovná skupina sa venuje otázkam týkajúcim sa zneužitia dominantného posta
venia a šiestu pracovnú skupinu tvoria hlavní ekonómovia pre hospodársku súťaž z or
gánov patriacich do ECN. Tieto pracovné skupiny predstavujú vynikajúce fórum pre 
vzájomnú výmenu skúseností o konkrétnych záležitostiach a pre rozvoj osvedčených 
postupov.
206. A napokon je tu 13 sektorových podskupín ECN, ktoré sa venujú konkrétnym 
sektorom101. Niektoré organizovali pravidelné stretnutia, kým iné komunikovali najmä 
prostredníctvom elektronických médií. Môžu riešiť akékoľvek záležitosti špecificky sa 

�0� Bankovníctvo, cenné papiere, poistenie, potraviny, farmaceutiká, profesijné služby, zdravotná sta-
rostlivosť, životné prostredie, energetika, železnice, motorové vozidlá, telekomunikácie, médiá.
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týkajúce určitého sektora a umožňujú užitočnú výmenu skúseností a osvedčených po
stupov. Napríklad v roku 2005 podskupina pre telekomunikácie skúmala tlak na znižo
vanie cien na telekomunikačných trhoch a podskupina pre energetiku sa zaoberala dl
hodobými zmluvami o dodávke plynu. Sektorové podskupiny zabezpečujú dobrú 
koordináciu s vyššími úrovňami a vedú k spoločnému prístupu a celkovej jednotnosti 
pri uplatňovaní práva hospodárskej súťaže EÚ aj mimo jednotlivých prípadov.

1.2. Úprava vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom zabezpečiť efektívne 
 presadzovanie pravidiel vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže

207. Rok 2005 bol svedkom aj významnej legislatívnej práce v členských štátoch s cie
ľom zabezpečiť efektívne fungovanie nariadenia (ES) č. 1/2003. Okrem právnych povinnos
tí vyplývajúcich z implementácie nariadenia (ES) č. 1/2003 možno v nových vnútroštátnych 
právnych predpisoch pozorovať výraznú úroveň zbližovania vnútroštátnych predpisov 
s predpismi EÚ. To sa odráža napríklad v zrušení oznamovacieho systému vo veľkom počte 
členských štátov. V súčasnosti vo všetkých členských štátoch, s výnimkou ôsmich, sú vnút
roštátne systémy práva hospodárskej súťaže v súlade so systémom priameho uplatňovania 
článku 81 ods. 3, ktorý bol zavedený nariadením (ES) č. 1/2003. Z týchto ôsmich členských 
štátov tri uvažujú o zmene svojho systému. Dosiahlo sa zosúladenie aj s právomocami Ko
misie v oblasti vyšetrovania, napríklad v oblasti inšpekcií v súkromných domácnostiach. 
Zbližovanie bolo zaznamenané aj pri rozhodnutiach, ktoré NCA môžu prijať – v súčasnosti 
má väčší počet orgánov právomoc nariadiť predbežné opatrenia a schvaľovať záväzky.
208. Prijímanie vnútroštátnych programov zhovievavosti je ďalším veľmi výrazným 
trendom. Kým v roku 2000 len tri členské štáty mali program zhovievavosti, v súčasnos
ti ich je 19. Z orgánov, ktoré ešte nemajú tento program (Španielsko, Taliansko, Portu
galsko, Slovinsko, Malta, Dánsko), najmenej tri zvažujú jeho zavedenie. To predstavuje 
veľmi výrazný rozvoj v presadzovaní protikartelovej politiky v Spoločenstve, keďže 
programy zhovievavosti sú základným prvkom efektívneho odhaľovania kartelových 
dohôd. Výrazne to uľahčí aj rozhodovanie potenciálnych žiadateľov o možnosti využitia 
programov zhovievavosti, keďže v súčasnosti môžu byť chránení takmer všade v EÚ.

1.3. Spolupráca v jednotlivých prípadoch

209. Spolupráca medzi členmi ECN v jednotlivých prípadoch je založená na dvoch 
základných povinnostiach vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže informovať Ko
misiu: na začiatku konania (článok 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003) a pred koneč
ným rozhodnutím (článok 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003). Prvá požiadavka infor
movať Komisiu na začiatku konania uľahčuje zmenu pridelenia prípadu v malom počte 
prípadov, kedy sa to zdá byť nevyhnutné, kým druhá povinnosť hrá dôležitú úlohu pri 
zabezpečovaní jednotného uplatňovania práva EÚ.
Prideľovanie prípadov

210. Komisia bola informovaná o približne 180 nových prípadoch vyšetrovania za
čatých v rámci NCA. Práve na základe týchto informácií sa v prípade potreby uskutoč
ňujú rokovania o zmene pridelenia prípadu s cieľom zabezpečiť najefektívnejší systém 
deľby práce pre konkrétny prípad v ECN.
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211. Skúsenosti s deľbou práce v sieti potvrdili, že pružný a pragmatický prístup, 
ktorý bol zavedený nariadením a oznámením o sieti, funguje v praxi veľmi dobre. Je 
však tiež dôležité upozorniť na to, že situácie – ako sa už predpokladá v oznámení 
o sieti102 – kedy sa menia subjekty vyšetrujúce prípady sú v porovnaní s celkovým počtom 
prípadov, ktorými sa zaoberajú členovia ECN, zriedkavé. Zo skúseností v roku 2005 
vyplynulo, že existujú dve hlavné oblasti, o ktorých možno povedať, že v nich deľba 
práce v ECN zohrala určitú úlohu.
212. Prvý scenár, v ktorom sa uplatnila deľba práce v ECN, sa týkal veľmi včasnej 
etapy vyšetrovania kartelových prípadov, kde boli inšpekcie nasledujúcim krokom, kto
rý bolo potrebné zabezpečiť. Táto situácia si žiada vysoký stupeň utajenia a rýchlu rea
lizáciu.
213. Príklad možno uviesť v súvislosti s vyšetrovaním v sektore tabuľového skla103. 
Dôvodom začatia vyšetrovania boli viacerými NCA získané indície o existencii kartelo
vej dohody o určovaní cien. Vzhľadom na predpokladaný rozsah prípadu NCA uvažo
vali, že by si mohol vyžadovať zásah Komisie, preto ju informovali vo veľmi skorom 
štádiu a navrhli, aby prípad prevzala. Komisia na základe informácií prijatých podľa 
článku 12 vykonala inšpekcie. V súčasnosti skúma získané dôkazy. Toto je vynikajúci 
príklad toho, ako úzka spolupráca v rámci ECN prispieva k efektívnemu presadzovaniu 

�02 Oznámenie o sieti, ods. 6.
�03 Tlačová správa MEMO 05/63 z 24.2.2005.

Vyšetrovania nových prípadov, ktoré NCA začali
v roku 2005, podľa druhu porušenia

Čl. 81
51%

Čl. 82
34%

Čl. 81/82

15% Čl. 81

Čl. 82

Čl. 81/82
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práva. Komisia a NCA členských štátov spolupracovali aj vo včasných etapách vyšetro
vania viacerých prípadov, v ktorých boli prijaté súbežné žiadosti o zhovievavosť.
214. Druhý scenár sa týkal určitého počtu sťažností, ktoré dostala Komisia alebo 
NCA, respektíve Komisia aj NCA104 a ktorým následne venoval alebo venuje pozornosť 
ten orgán zúčastnený v sieti, ktorý má na to vhodnú pozíciu.

Jednotné uplatňovanie

215. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES vyža
duje článok 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003, aby NCA informovali Komisiu najne
skôr 30 dní pred prijatím rozhodnutia o zákaze alebo rozhodnutia o prijatí záväzkov. 
Podľa článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 sa NCA môžu poradiť s Komisiou 
o každom prípade týkajúcom sa uplatňovania práva EÚ.
216. V roku 2005 Komisia prijala v takmer 80 prípadoch informácie od 18 rôznych 
NCA podľa článku 11 ods. 4 o zamýšľaných rozhodnutiach. Tieto prípady zahŕňali 
mnoho rôznych druhov porušení v rôznych sektoroch hospodárstva.
217. Komisia nezačala konanie v žiadnom z týchto prípadov. V mnohých prípa
doch útvary Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na rôznych úrovniach za
čali rokovania s NCA a na neformálnom základe poskytli príslušnému orgánu pripo
mienky a rady. Tieto pripomienky, ktoré nepredstavujú oficiálne stanovisko Komisie, sa 
považujú za internú korešpondenciu medzi orgánmi hospodárskej súťaže a podľa naria
denia (ES) č. 1/2003 nie sú prístupné stranám. Ak by NCA čerpal z týchto pripomienok 

�04 Táto možnosť sa predpokladala v oznámení Komisie o vybavovaní sťažností Komisiou podľa člán-
kov 8� a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C �0�, 27.4.2004, s. 65, odsek �9 a nasledujúce odseky).

Zamýšľané rozhodnutia, ktoré NCA predložili v roku 2005,
podľa druhu porušenia*

Čl. 82
37%

Čl. 81
49%

Čl. 81/82
14%

Čl. 81

Čl. 82

Čl. 81/ 82

* V tabuľke sú uvedené len Zamýšľané rozhodnutia, ktoré NCA predložili podľa článku 11 ods. 4
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inšpiráciu na vznesenie nových námietok proti podnikom, musel by vydať ďalšie vyhlá
senie o námietkach (alebo jeho vnútroštátny ekvivalent) a umožniť stranám, aby boli 
vypočuté. To sa v roku 2005 nestalo.
218. Otvorené a konštruktívne rokovania, ktoré sa uskutočnili v roku 2005 medzi 
orgánmi hospodárskej súťaže v EÚ, umožnili hladké a jednotné presadzovanie práva 
hospodárskej súťaže EÚ.

2. Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže eú vnútroštátnymi súdmi 
 v eú – Správa o implementácii článku 15 nariadenia (eS) č. 1/2003

2.1. Pomoc vo forme informácií alebo vo forme stanoviska

219. Článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 dáva vnútroštátnym sudcom mož
nosť požiadať Komisiu o informácie, ktoré má, alebo o stanovisko k otázkam týkajúcim 
sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. V roku 2005 Komisia poskytla infor
mácie v odpovedi na tri žiadosti vnútroštátnych sudcov a vydala šesť stanovísk: tri 
v odpovedi na žiadosti belgických súdov, jedno pre litovský súd a dve pre španielske 
súdy (pozri nižšie zhrnutia týchto stanovísk). Tri žiadosti prijaté v roku 2005 boli na 
konci roka v procese riešenia.
220. S cieľom zlepšiť jednotné uplatňovanie práva hospodárskej súťaže EÚ a zabrá
niť výskytu vzájomne si odporujúcich stanovísk Komisie a NCA bolo dohodnuté, že 
hneď, ako sa vnútroštátny súd obráti na Komisiu alebo na NCA so žiadosťou o stanovis
ko k uplatňovaniu práva hospodárskej súťaže EÚ, Komisia a NCA príslušného členské
ho štátu sa budú vzájomne informovať.
221. S cieľom zvýšiť transparentnosť bolo ďalej rozhodnuté verejne sprístupniť 
stanoviská, ktoré Komisia poskytla k otázke uplatňovania pravidiel hospodárskej 
súťaže EÚ na žiadosť vnútroštátneho súdu podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1/2003. Stanoviská budú zverejnené na internetovej stránke Generálneho riadi
teľstva pre hospodársku súťaž po tom, čo bude podľa článku 15 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1/2003 Komisii oznámené rozhodnutie v prípade, pre ktorý bolo stanovisko 
vyžiadané. Stanoviská budú sprístupnené iba vtedy, ak nebude jestvovať žiadna 
právna prekážka, predovšetkým v súvislosti s procedurálnymi pravidlami žiadajúceho 
súdu.

2.2. Rozsudky vnútroštátnych súdov

222. Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 vyžaduje, aby členské štáty EÚ za
slali Komisii kópiu akéhokoľvek písomného rozsudku vydaného vnútroštátnymi súdmi, 
ktoré rozhodujú o uplatnení článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES. Komisia dostala v roku 
2005 kópie 54 postúpených rozsudkov, ktoré boli uverejnené na internetovej stránke 
Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, ak ich zasielajúci orgán neoznačil ako 
dôverné (dôverné rozhodnutia sa len vymenujú). Väčšina týchto rozhodnutí (43) bola 
vynesená v prípadoch žalôb vo veci uplatňovania práva v súkromnoprávnej oblasti. Tý
kali sa väčšinou zrušenia zmluvy z dôvodu jej nezlučiteľnosti s pravidlami Európskej 
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únie pre hospodársku súťaž. Len 10 rozsudkov vydali odvolacie súdy po preskúmaní 
administratívnych rozhodnutí NCA.

2.3. Intervencia amicus curiae

223. Článok 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 umožňuje Komisii a vnútroštátnym 
orgánom hospodárskej súťaže predkladať pripomienky vnútroštátnym súdom k záleži
tostiam týkajúcim sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Komisia v roku 
2005 nevyužila tento prostriedok.

2.4. Financovanie odbornej prípravy vnútroštátnych sudcov v oblasti 
 práva hospodárskej súťaže EÚ

224. Trvalá odborná príprava a vzdelávanie vnútroštátnych sudcov v oblasti práva 
hospodárskej súťaže EÚ sú veľmi dôležité pre zabezpečenie účinného, ako aj jednotného 
uplatňovania týchto pravidiel. V roku 2005 Komisia spolufinancovala 12 projektov od
bornej prípravy a vynaložila takmer 600 000 eur na odbornú prípravu vnútroštátnych 
sudcov zo všetkých 25 členských štátov EÚ.

2.5. Zhrnutia stanovísk vydaných Komisiou podľa článku 15 
 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003

Belgicko

Nasledujúce tri žiadosti o stanoviská boli zaslané Odvolacím súdom v Bruseli:

225. Po prvé, odvolací súd žiadal o zodpovedanie otázky zlučiteľnosti s článkom 81 
Zmluvy o ES v prípade týkajúcom sa pivovaru, ktorý v roku 1997 uzatvoril päťročnú 
exkluzívnu zmluvu o nákupe iných nápojov ako pivo po tom, čo v roku 1993 uzatvoril 
desaťročnú exkluzívnu zmluvu o nákupe piva s tým istým kupujúcim. V prípade, že 
tieto zmluvy nie sú zlučiteľné s článkom 81 Zmluvy o ES, súd žiadal o radu v súvislosti 
s rozsahom ich neplatnosti podľa článku 81 ods. 2 Zmluvy o ES.

226. Pokiaľ ide o otázku zlučiteľnosti s článkom 81 Zmluvy o ES, stanovisko odka
zovalo na rozsudok Delimitis Európskeho súdneho dvora (ESD) a oznámení Komisie 
o de minimis. Stanovisko upozornilo na príslušné nariadenia Komisie o skupinovej vý
nimke (menovite nariadenie (ES) č. 1984/83 (do 31. mája 2000) a nariadenie (ES) 
č. 2790/1999, ktoré ho nahrádza). Na záver, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti článku 81 ods. 
2 Zmluvy o ES, stanovisko pripomenulo príslušnú judikatúru ESD, najmä rozsudok 
v prípade Courage.

227. Po druhé, odvolací súd žiadal o zodpovedanie otázky, či podľa článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES dohoda o vystavení nákladných automobilov na výstave, uzavretá medzi 
organizátorom výstavy nákladných automobilov a dovozcami a distribútormi, môže ob
sahovať zákaz účasti na podobnom podujatí v Belgicku počas obdobia šiestich mesiacov 
pred výstavou.



7�

I – Antitrustová politika – články 8�, 82 a 86 Zmluvy o ES

228. Stanovisko poskytovalo popri vysvetlení analytického rámca podľa článku 81 
Zmluvy o ES, zdôrazňujúceho usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3, aj rozhodo
vaciu prax Komisie v oblasti výstav. Stanovisko zdôraznilo potrebu definovať relevantný 
geografický trh s cieľom zhodnotiť, či ustanovenie o nekonkurovaní mohlo uzavrieť trh 
pre konkurentov. Stanovisko vyjasnilo aj vzťah medzi článkom 81 Zmluvy o ES a člán
kom 82 Zmluvy o ES a poukázalo na to, že pri hodnotení podľa článku 82 Zmluvy o ES 
je možné zohľadniť efektívnosť.
229. A napokon odvolací súd položil otázku, či kritériá stanovené spoločnosťou 
kolektívnej správy práv pre udelenie štatútu „veľkého organizátora“ niektorým komerč
ným užívateľom a 50 % zľava poskytnutá týmto užívateľom sú zlučiteľné s článkom 82 
Zmluvy o ES, alebo či tieto sumy predstavujú v zmysle uvedeného ustanovenia proti
právnu diskrimináciu.
230. Stanovisko uvádza, s odvolaním sa na judikatúru o spoločnostiach kolektívnej 
správy práv, viaceré prvky, ktoré možno zohľadniť pri určení, či príslušné kritériá alebo 
ich uplatňovanie môžu predstavovať porušenie článku 82 Zmluvy o ES.

Španielsko

231. Žiadosť o poskytnutie stanoviska vznikla v súvislosti so súdnym sporom me
dzi dodávateľom na španielskom veľkoobchodnom trhu ropných výrobkov a prevádz
kovateľom čerpacej stanice pohonných hmôt. Španielsky súd žiadal o stanovisko k otáz
ke, či by druh a veľkosť siete dodávateľa v Španielsku mohli mať vplyv na obchod medzi 
štátmi a viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže a či by sa na zmluvný vzťah medzi 
stranami mohla uplatňovať výnimka podľa článku 81 ods. 3.
232. V stanovisku sa vysvetľuje argumentácia Komisie, pokiaľ ide o hodnotenie zlu
čiteľnosti takýchto zmlúv o exkluzívnych dodávkach s právom hospodárskej súťaže EÚ. 
Zdôrazňuje sa tu, že sieť zmlúv o exkluzívnych dodávkach môže viesť k uzavretiu trhu 
(tzv. „foreclosure“) a vysvetľuje, ako hodnotiť možné uzavretie trhu na základe judika
túry ESD (Delimitis), usmernení a oznámení Komisie, ako aj oznámenia podľa článku 
27 ods. 4, ktoré bolo uverejnené v spojitosti s prípadom COMP/38.348 (REPSOL). Po
kiaľ ide o posúdenie, či zmluva spĺňa podmienky článku 81 ods. 3, stanovisko odkazuje 
na usmernenia Komisie o uplatňovaní článku 81 ods. 3.
233. V podobnom prípade španielsky súd žiadal o vyjadrenie, či zmluva medzi veľ
koobchodným dodávateľom ropných výrobkov a prevádzkovateľom čerpacej stanice 
pohonných hmôt je zlučiteľná s článkom 81 Zmluvy o ES. Žiadal najmä o vysvetlenie, či 
ustanovenie o nekonkurovaní a ustanovenie o zachovávaní pôvodnej ceny pri ďalšom 
predaji (RPM) sú zlučiteľné s článkom 81 Zmluvy o ES, či sa na príslušnú zmluvu moh
li uplatňovať nariadenia o skupinovej výnimke a či prevádzkovateľa čerpacej stanice 
pohonných hmôt možno považovať za sprostredkovateľa.
234. V stanovisku sa uvádza, že tvrdé obmedzenie vo forme RPM vylučuje uplatne
nie skupinovej výnimky, a ďalej sa tu potvrdzuje, že ustanovenia ukladajúce tvrdé ob
medzenia vo forme RPM sú neplatné, nakoľko nie sú súčasťou skutočnej zmluvy o ob
chodnom zastúpení. V stanovisku sa prostredníctvom odkazu na usmernenia Komisie 
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opisujú kritériá hodnotenia toho, či maloobchodník je podľa pravidiel hospodárskej 
súťaže EÚ sprostredkovateľom. V stanovisku sa ďalej – na základe judikatúry ESD (De-
limitis), usmernení a oznámení Komisie, ako aj na základe oznámenia podľa článku 27 
ods. 4, ktoré bolo uverejnené v spojitosti s prípadom COMP/38.348 (REPSOL) – vysvet
ľuje, ako vykonať analýzu možného uzavretia trhu, ako aj zhodnotiť, či sa na zmluvu 
mohla uplatňovať výnimka podľa článku 81 ods. 3. A napokon stanovisko upozorňuje 
na skutočnosť, že súd musí sám posúdiť, či možno akékoľvek ustanovenie, ktoré by mo
hol označiť za neplatné, oddeliť od zmluvy, alebo či by mala byť celá zmluva označená za 
neplatnú.

Litva

235. Okresný súd vo Vilniuse žiadal o vyjadrenie, či je zlučiteľné s článkom 86 ods. 
1 Zmluvy o ES, v spojení s článkom 82 Zmluvy o ES, ak samosprávne mesto alebo obec 
uskutoční verejnú súťaž na pridelenie verejnej zákazky zberu odpadu s dĺžkou trvania 
15 rokov. Navrhovateľ v súdnom spore, ktorý riešil tento súd, tvrdil, že dlhodobá exklu
zivita by mohla vlastníkovi povolenia poskytnúť možnosť účtovať niektorým klientom 
nadmerné ceny.
236. Stanovisko rieši otázku existencie dominantného postavenia v sektore odpa
dového hospodárstva podľa článku 82 Zmluvy o ES na základe judikatúry ESD v oblas
ti odpadového hospodárstva (Københavns105 a Dusseldorp106) a oznámenia Komisie 
o definovaní relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva107. 
V stanovisku sa opisujú podmienky, ktoré musia byť splnené pre uznanie porušenia 
podľa článku 86 ods. 1 v spojení s článkom 82 Zmluvy o ES, a to, že zneužitie zo strany 
úspešného kandidáta verejnej súťaže by muselo byť nevyhnutným alebo prinajmenšom 
pravdepodobným dôsledkom podmienok tejto verejnej súťaže. Na záver stanovisko po
tvrdzuje, že porušenie pravidiel hospodárskej súťaže môže byť uznané za opodstatnené 
podľa článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES, s odvolaním sa na rozsudok v prípade 
Københavns.

3. Spolupráca v rámci eCN v rôznych sektoroch

Pracovná skupina ECN pre informácie a informovanie o ECN

237. Pracovná skupina ECN pre informácie a informovanie o ECN stanovila svoj 
mandát a začala pracovať v nasledovných oblastiach: všeobecný opis ECN, štatistika 
o fungovaní ECN, ktorá sa má uverejniť na internetovej stránke GR pre hospodársku 
súťaž, štruktúra internetových stránok venovaných problematike ECN, logo ECN a text 
často kladených otázok (FAQ). V súčasnosti sa pracuje na úprave a modifikácii interne

�05 Prípad C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD)/Københavns Kommune [2000] 
Zb. s. I-3743.

�06 Prípad C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV a ostatní/Minister van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer [�998] Zb. s. I-4075.

�07 Ú. v. ES C 372, 9.�2.�997, s. �.
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tovej stránky GR pre hospodársku súťaž a ako dočasné riešenie sa počty antitrustových 
prípadov, ktorými sa zaoberajú orgány ECN (nové vyšetrovania a zamýšľané rozhodnu
tia), uverejňujú od septembra mesačne v časti „aktuálne témy“ internetovej stránky GR 
pre hospodársku súťaž.

Pracovná skupina ECN pre zneužitie dominantného postavenia

238. Od februára do apríla sa konalo päť zasadnutí pracovnej skupiny ECN pre zne
užitie dominantného postavenia. Na týchto zasadnutiach sa prerokúvali konkrétne druhy 
zneužitia – vytláčanie konkurencie, odmietnutie obchodovať a stláčanie marže, zľavy, via
zanie, určovanie nadmerných cien a diskriminácia – s pomocou niektorých prípadov, kto
ré predložili NCA. Tieto diskusie vo všeobecnosti ukázali, že rôzne postupy presadzovania 
majú veľa spoločného a že vznikajú rovnaké alebo podobné problémy.

Pracovná skupina ECN hlavných ekonómov v oblasti hospodárskej súťaže

239. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny ECN hlavných ekonómov v oblasti hospo
dárskej súťaže sa konalo 30. septembra. Prerokovala sa tu ekonomická analýza mnohých 
vybraných vnútroštátnych prípadov fúzií a antitrustových prípadov, ako aj prípadov fú
zií a antitrustových prípadov EÚ. Táto podskupina sa prostredníctvom vytvorenia už
šieho kontaktu medzi ekonómami NCA a Komisiou snaží rozvinúť technické znalosti 
a spoločný prístup pri uplatňovaní nástrojov tvorby politiky hospodárskej súťaže. Ako 
najbližší krok budú na ad hoc zasadnutí v marci 2006 prerokované pracovné metódy 
ekonómov orgánov hospodárskej súťaže.

Podskupina ECN pre telekomunikácie a poštové služby

240. Počas roku 2005 sa NCA často venovali sektora telekomunikácií a poštových 
služieb a predložili ECN veľký počet nových prípadov, ako aj zamýšľaných rozhodnutí. 
Prípady sa len výnimočne týkali článku 81 Zmluvy o ES. Veľká väčšina prípadov sa 
podľa očakávania týkala pokusov v súčasnosti zavedených podnikov o zneužitie svojho 
postavenia na trhu, často prenášaním trhovej sily z dodávateľských trhov (prístup) na 
odberateľské trhy (služby), napríklad trhy širokopásmových služieb a hlasovej telefónie. 
Je zaujímavé, že v takmer 50 % všetkých ECN prípadov týkajúcich sa článku 82 a sekto
ra telekomunikácií, išlo o stláčanie marže, čo bolo aj témou prvého zasadnutia podsku
piny ECN pre telekomunikácie. V sektore poštových služieb sa väčšina prípadov tiež 
týkala rôznych zneužití zameraných na využitie trhovej sily alebo naviazanie monopol
ných trhov s liberalizovanými trhmi. Z veľkého počtu neuzavretých vnútroštátnych prí
padov vyplýva, že okrem nariadenia pre konkrétny sektor existuje veľký priestor aj na 
uplatňovanie antitrustových pravidiel.

Podskupina ECN pre energetiku

241. Rok 2005 bol veľmi dôležitý pre spoluprácu orgánov hospodárskej súťaže 
v sektore energetiky, keďže sektor energetiky nebol prioritou len pre Komisiu, ale aj pre 
mnohé NCA. Podskupina ECN pre energetiku sa po začatí svojej činnosti v roku 2004 
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stretla v roku 2005 trikrát. Dve technické zasadnutia sa uskutočnili v apríli a júli a jedno 
zasadnutie na vysokej úrovni pre riaditeľov orgánov hospodárskej súťaže a regulačných 
orgánov v oblasti energetiky v novembri. Zasadnutia podskupiny sa sústredili na prebie
hajúce/uzatvorené vyšetrovania Komisie a niektorých vnútroštátnych orgánov v sekto
roch plynárenstva a elektrickej energie. Na zasadnutí v novembri riaditelia NCA a regu
lačných orgánov v oblasti energetiky výrazne podporili predbežné zistenia Generálneho 
riaditeľstva pre hospodársku súťaž z vyšetrovania v sektoroch, ako je uvedené v doku
mente. Táto podskupina takisto diskutovala o definíciách trhov na veľkoobchodných 
trhoch s elektrickou energiou. Komisii bolo predložených mnoho veľmi významných 
prípadov zo sektora energetiky, ktoré boli riešené na vnútroštátnej úrovni a týkali sa 
veľmi dôležitých záležitostí, napríklad zlučiteľnosti dlhodobých zmlúv o exkluzívnych 
dodávkach plynu s právom hospodárskej súťaže EÚ alebo určovania nadmerných cien 
v sektore elektrickej energie.

Podskupina ECN pre železnice – Sieť pre hospodársku súťaž v železničnej doprave (RTCN)

242. V marci sa RTCN stretla tretí krát. Po predchádzajúcich rokovaniach bolo 
možné uskutočniť prvú výmenu názorov so železničnými regulačnými orgánmi 
(ďalej len „RB“), ako zlepšiť spoluprácu medzi NCA a RB v súvislosti s otvorením 
železničného trhu. Výmena názorov sa uskutoční raz ročne. Cieľom je určiť problé
mové záležitosti hospodárskej súťaže/liberalizácie na trhoch nákladnej, ako aj osob
nej železničnej dopravy a určiť, ktorý orgán má dobré postavenie, aby v týchto zále
žitostiach konal. Spolupráca v rámci RTCN a s RB sa už osvedčila ako veľmi 
užitočná. Dôležitou úlohou je pokračovať v hľadaní ciest a rozhodnúť o konkrét
nych opatreniach, ktoré by výrazne uľahčili vstup nových subjektov na trh a zlepšili 
hospodársku súťaž v sektore.

Podskupina ECN pre životné prostredie

243. V roku 2005 podskupina ECN pre životné prostredie prerokovala dokument 
Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž týkajúci sa problémov hospodárskej 
súťaže v systémoch odpadového hospodárstva, ktorý bol v septembri uverejnený na in
ternetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž. V tomto dokumen
te sa skúmajú otázky týkajúce sa antitrustového práva, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti 
so systémami odpadového hospodárstva, najmä pokiaľ ide o odpad z obalov, vraky áut 
a odpad vo forme elektrických a elektronických zariadení.

Podskupina ECN expertov z oblasti cenných papierov

244. Tretie výročné zasadnutie podskupiny ECN expertov z oblasti cenných pa
pierov sa uskutočnilo v septembri. Pravidelné kontakty uľahčujú zbližovanie pri 
uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v tomto sektore na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni EÚ. Konsolidácia bola hlavnou témou tohto zasadnutia, na ktorom si 
NCA vzájomne vymenili najnovšie skúsenosti. Ako nová iniciatíva bolo predložené 
akési predbežné teoretické modelovanie všeobecne prospešných vplyvov konsolidácie 
v sektore zúčtovania.
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d – vYBraNÉ SúdNe prÍpadY

max.mobil108

245. Rozsudkom z 22. februára Európsky súdny dvor (ESD) zrušil rozsudok Súdu 
prvého stupňa v prípade T54/99 max.mobil/Komisia, ktorý potvrdil všeobecné právo 
navrhovateľov napadnúť odmietnutie Komisie konať podľa článku 86 ods. 3 Zmluvy 
o ES. Súdny dvor vo svojom rozsudku dospel k záveru, že navrhovatelia podľa článku 86 
ods. 3 nemôžu napadnúť rozhodnutia Komisie nezačať konanie proti členskému štátu, 
pretože takýto akt nemožno považovať za akt vytvárajúci záväzné právne účinky. ESD 
tým potvrdil prax Komisie pristupovať k sťažnostiam podľa článku 86 ods. 3 Zmluvy 
o ES podobným spôsobom, ako je uvedené v článku 226 Zmluvy o ES.

Syfait (Glaxo Greece)109

246. Rozsudkom z 30. mája ESD zamietol ako neprípustnú žiadosť o predbežné 
rozhodnutie podanú Gréckou radou pre hospodársku súťaž v súvislosti s výkladom 
článku 82 Zmluvy o ES v súvislosti s paralelným obchodom s farmaceutikami. ESD do
spel k záveru, že grécky vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže (NCA) nie je súdom 
v zmysle článku 234 Zmluvy o ES. K tomuto záveru ESD dospel na základe viacerých 
prvkov posudzovaných ako celok vrátane chýbajúcich dostatočných záruk na garanto
vanie úplnej nezávislosti gréckeho NCA, a čo je ešte dôležitejšie, okolnosti, že orgán 
hospodárskej súťaže môže byť zbavený svojej kompetencie v prípade rozhodnutím Ko
misie na základe článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003.

Špeciálne grafity110

247. Rozsudkom z 15. júna, ktorý sa vo veľkej miere týka pokút, Súd prvého stupňa 
podporil podstatu záverov a dôvody Komisie uvedené v jej rozhodnutí zo 17. decembra 
2002, týkajúcom sa dvoch kartelových dohôd v sektore špeciálnych grafitov.
248. Súd prvého stupňa potvrdil, že pokiaľ ide o pojem „podnik“ Komisia môže vo 
všeobecnosti predpokladať, že dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve materskej spo
ločnosti v podstate dodržiava pokyny materskej spoločnosti, a teda nie je potrebné zis
ťovať, či materská spoločnosť v skutočnosti túto právomoc uplatnila.
249. Súd prvého stupňa rozhodol, že pri hodnotení príslušnej závažnosti podieľania 
sa účastníkov na celosvetovej kartelovej dohode o určovaní cien, a teda aj pri stanovení 
východiskovej sumy pre pokuty uložené voči každému z nich, je Komisia oprávnená 
používať ako kritérium obrat výrobku a podiely na trhu. Súd prvého stupňa však znížil 
východiskovú sumu uloženú jednému podniku, keďže údaje o obrate použité Komisiou 
boli vecne nesprávne.

�08 Prípad C-�4�/02 P Komisia/T-Mobile Austria GmbH.
�09 Prípad C-53/03 Syfait a.o./GlaxoSmithkline AEVE.
��0 Spojené prípady T-7�/03, T-74/03, T-87/03 a T-9�/03 Tokai, Intech EDM a SGL Carbon/Komisia.
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250. Súd prvého stupňa potvrdil, že podľa princípu teritoriality neexistuje rozpor, 
ak Komisia a orgány USA uplatňujú svoju právomoc uložiť pokuty podnikom, ktoré 
porušujú pravidlá hospodárskej súťaže EHP a Spojených štátov. Komisia preto neporu
šuje zásadu „ne bis in idem“, ak uloží pokuty podnikom za dané porušenie, keď pokuty 
už boli uložené v USA za rovnaké porušenie, i keď Komisia pri stanovení pokút vychá
dzala z podielov na celosvetovom trhu a z celosvetového obratu.
251. Pokiaľ ide o zmierňujúce okolnosti, Súd prvého stupňa potvrdil, že Komisia 
nemá povinnosť znížiť pokutu za ukončenie zjavného porušenia bez ohľadu na to, či 
toto ukončenie nastalo pred vyšetrovaním alebo po ňom.
252. Pokuty však boli znížené z týchto troch dôvodov. Po prvé, Súd prvého stupňa 
zistil faktickú chybu, pokiaľ ide o obrat jedného z adresátov. Po druhé, Súd prvého stup
ňa zistil, že správanie jedného z členov kartelovej dohody nebolo tak ľahko odlíšiteľné 
od správania ďalších dvoch. Preto znížil výšku zvýšenia pokuty uloženej tomuto podni
ku za priťažujúce okolnosti z 50 % na 35 %. Po tretie, Súd prvého stupňa rozhodol, že ak 
sa podnik pred prijatím rozhodnutia o zákaze rozdelí na viac subjektov, maximálna 
výška pokuty sa musí uplatniť individuálne voči výsledným oddeleným subjektom. Súd 
prvého stupňa preto znížil výšku pokuty uloženej menšiemu adresátovi. Voči rozsudku 
sa jeden podnik odvolal111.

Predizolované rúry112

253. Rozsudkom z 28. júna ESD zamietol všetky odvolania proti rozsudkom Súdu 
prvého stupňa z 20. marca 2002113 vo veci rozhodnutia Komisie v prípade predizolova
ných rúr. ESD prvýkrát potvrdil zákonnosť metódy Komisie pre udelenie pokuty, uve
denej v usmerneniach o pokutách z roku 1998114.
254. ESD dospel k záveru, že uplatňovanie tejto metódy nie je v rozpore so zásadou 
ochrany oprávnených očakávaní. Zdôraznil, že Komisia má v oblasti politiky hospodár
skej súťaže širokú voľnosť uplatnenia vlastného uváženia, najmä pokiaľ ide o určovanie 
výšky pokuty. Správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ vyžaduje, aby 
Komisia mohla kedykoľvek upraviť výšku pokuty v súlade s potrebami tejto politiky. 
Podniky zúčastňujúce sa v administratívnom konaní, v ktorom môžu byť uložené poku
ty, nemôžu oprávnene očakávať, že Komisia neprekročí výšku predtým uloženej pokuty, 
alebo že sa použije určitá metóda výpočtu pokuty.

��� Prípad C-328/05 P SGL Carbon/Komisia.
��2 Spojené prípady C-�89/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-2�3/02 P. Dansk Rørindustri 

a ostatní/Komisia.
��3 Prípady T-2�/99 Dansk Rørindustri/Komisia [2002] Zb. s. II-�68�, prípad T-9/99 HFB a ostatní/Komisia 

[2002] Zb. s. II-�487, prípad T-�7/99 KE KELIT/Komisia [2002] Zb. s. II-�647, prípad T-23/99 LR AF 
1998/Komisia [2002] Zb. s. II-�705, prípad T-�5/99 Brugg Rohrsysteme/Komisia [2002] Zb. s. II-�6�3, 
prípad T-�6/99 Lögstör Rör/Komisia [2002] Zb. s. II-�633 a prípad T-3�/99 ABB Asea Brown Boveri/Ko-
misia [2002] Zb. s. II-�88�.

��4 Usmernenia o metóde stanovenia pokút uložených podľa článku �5 ods. 2 nariadenia č. �7 a člán-
ku 65 ods. 5 Zmluvy o ESUO (Ú. v. ES C 9, �4.�.�998, s. 3).



81

I – Antitrustová politika – články 8�, 82 a 86 Zmluvy o ES

255. ESD ďalej dospel k záveru, že nová metóda na výpočet pokuty uvedená 
v usmerneniach bola pre také podniky, akými sú odvolávajúce sa strany, v čase, keď sa 
dopustili príslušných porušení, primerane predvídateľná. Zásada zakazujúca spätné 
uplatňovanie preto nebola porušená. ESD ďalej uviedol, že stanovením metódy pre vý
počet výšky pokuty v usmerneniach, Komisia neprekročila svoj právny rámec ani záko
nodarcom poskytnutú možnosť konať podľa vlastného uváženia.

Stainless Steel (príplatok za legovanie)11�

256. Rozsudkami zo dňa 14. júla ESD zamietol odvolania podané proti rozsudkom 
Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2001116, ktoré vo veľkej miere potvrdili rozhodnutie 
Komisie z 21. januára 1998117 o uložení pokút šiestim výrobcom výrobkov z plochej 
nehrdzavejúcej ocele, podieľajúcim sa na viac ako 80 % európskej produkcie, za poruše
nie článku 65 Zmluvy o ESUO. Toto porušenie bolo tvorené zosúladeným zvýšením 
cien nehrdzavejúcej ocele, dosiahnutým zmenou metódy výpočtu „príplatku za legova
nie“.
257. ESD potvrdil, že Komisia nemôže predpokladať, že materská spoločnosť, ktorá 
nadobudla dcérsku spoločnosť inej strany a výslovne preberá zodpovednosť za činy tejto 
dcérskej spoločnosti, sa vzdala svojho práva uplatňovať svoje právo na obhajobu v súvis
losti s predchádzajúcim konaním tejto dcérskej spoločnosti v období pred prevodom 
divízie tejto dcérskej spoločnosti. ESD tiež zdôraznil, že výslovné uznanie porušenia 
môže podľa oznámenia o zhovievavosti z roku 1996 okrem uznania len samotnej pova
hy skutočností predstavovať aj dôvod na dodatočné zníženie pokuty.

SAS118

258. Rozsudkom z 18. júla Súd prvého stupňa zamietol všetky dôvody, ktoré SAS 
uviedol na podporu svojej žiadosti o zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej voči nemu 
rozhodnutím Komisie z 18. júla 2001, v ktorom sa uvádza, že SAS a Maersk Air poruši
li článok 81 Zmluvy o ES uzatvorením série dohôd o rozdelení trhu.
259. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že Komisia pri posudzovaní uloženia po
kuty plným právom označila dané porušenie za „veľmi závažné“, prihliadajúc na samot
nú povahu porušenia (ktorá predstavuje zásadné kritérium), jeho geografický rozsah 
(keďže zahŕňa trasy do Dánska a z Dánska) a jeho zreteľný vplyv na trh. Pokiaľ ide o 
dĺžku trvania, Súd prvého stupňa rozhodol, že Komisia správne označila deň uzavretia 
dohody za deň začiatku porušenia, aj keď k samotnému porušeniu prišlo až neskôr. 
Tento Súd tiež rozhodol, že ako poľahčujúca okolnosť je ochota spoločnosti spolupraco
vať irelevantná. Rozhodujúci je len skutočný stupeň spolupráce.

��5 Spojené prípady C-65/02 P a C-73/02 P Thyssen Krupp Stainless a Thyssen Krupp Acciai speciali Terni/
Komisia, a prípad C-57/02 P Acerinox/Komisia.

��6 Spojené prípady T-45/98 a T-47/98 Krupp Thyssen Stainless a Acciai speciali Terni/Komisia [200�] Zb. 
s. II-3757 a prípad T-48/98 Acerinox/Komisia [200�] Zb. s. II-3859.

��7 Prípad č. COMP/35.8�4 Príplatok za legovanie (Ú. v. ES L �00, �.4.�998, s. 55). Pre úplný opis rozhod-
nutia pozri Správu o hospodárskej súťaži za rok �998.

��8 Prípad T-24�/0�, SAS/Komisia.
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Luxemburský pivný kartel119

260. Rozsudkom z 27. júla Súd prvého stupňa potvrdil v celom rozsahu rozhodnu
tie Komisie z 5. decembra 2001 o uložení pokút za dlhodobú kartelovú dohodu uzatvo
renú vo forme výslovnej dohody o viazaní piva v Luxembursku. Súd prvého stupňa tiež 
potvrdil ustálenú judikatúru, podľa ktorej nie je potrebné dokázať žiadne účinky, ak 
účelom porušenia je obmedzenie hospodárskej súťaže. Súd prvého stupňa dospel k zá
veru, že na účely stanovenia pokút môže byť toto porušenie kvalifikované ako veľmi 
závažné na základe povahy porušenia, a to aj v prípade, ak sa týkalo len jedného člen
ského štátu, a to Luxemburska.

Daimler Chrysler120

261. Vo svojom rozsudku z 15. septembra Súd prvého stupňa potvrdil časť rozhodnu
tia Komisie z 10. októbra 2001 v prípade MercedesBenz121, v ktorom Komisia dospela 
k záveru, že DaimlerChrysler AG sám alebo prostredníctvom svojich belgických a špa
nielskych dcérskych spoločností porušil pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Rozhodnutím 
bola DaimlerChrysler uložená pokuta vo výške viac ako 71 mil. eur za tri rôzne porušenia. 
Po prvé, DaimlerChrysler dal svojim nemeckým predajným zástupcom pokyny, aby pre
dávali nové autá len zákazníkom na svojom vlastnom zmluvnom území a vyžadovali zá
lohu 15 % ceny vozidla pri objednávkach nových vozidiel zákazníkmi z oblastí mimo da
ného územia, aby tak zabránil týmto predajcom v konkurovaní voči iným členom siete. Po 
druhé, DaimlerChrysler bol sankcionovaný za to, že zabránil svojim nemeckým zástupom 
a španielskym predajcom dodávať autá lízingovým spoločnostiam v prípadoch, kedy ne
bol udaný zákazník, čím im bránil vo vytváraní zásoby okamžite dostupných vozidiel pre 
nové lízingové zmluvy. Po tretie, prostredníctvom svojej belgickej dcérskej spoločnosti sa 
DaimlerChrysler ako jej výhradný vlastník zúčastňoval na zmluvách obmedzujúcich zľa
vy pre zákazníkov kupujúcich nové autá v Belgicku.
262. Po tom, čo spoločnoť DaimlerChrysler podala odvolanie, Súd prvého stupňa zru
šil rozhodnutia, pokiaľ ide o prvé dve porušenia, ktoré sa týkajú Nemecka a Španielska.
263. Pokiaľ ide o údajné konanie spoločnosti DaimlerChrysler v Nemecku zamera
né proti hospodárskej súťaži, Súd prvého stupňa dospel k záveru, že distribučné zmluvy, 
ktoré DaimlerChrysler uzatvoril v Nemecku, sú skutočnými zmluvami o obchodnom 
zastúpení a nepatria preto do rámca pôsobnosti článku 81 Zmluvy o ES. Súd prvého 
stupňa dospel k tomuto záveru najmä po zohľadnení skutočnosti, že nemeckí zástupco
via sa nestali vlastníkmi vozidiel, ktoré predávali v mene DaimlerChrysler konečným 
zákazníkom. Súd prvého stupňa ďalej dospel k záveru, že ani investície predajných zá
stupcov na konkrétnom trhu, uvedené v rozhodnutí Komisie, ani iné povinnosti v ob
lasti služieb, ktoré im boli uložené, ako sú záručné opravy a postpredajné služby, nepri
nášali so sebou obchodné riziká takého rozsahu, že by sa tento obchodný vzťah rovnal 
dohode patriacej do pôsobnosti článku 81.

��9 Spojený prípad T-49/02, T-50/02, T-5�/02 Brasserie nationale/Komisia.
�20 Prípad T-325/0� DaimlerChrysler/Komisia.
�2� Pozri Správu o hospodárskej súťaži za rok 200�, s. �87.
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264. Pokiaľ ide o správanie DaimlerChrysler v Španielsku, Súd prvého stupňa do
spel k záveru, že podľa španielskych právnych predpisov každá lízingová spoločnosť 
musí mať v čase nadobudnutia vozidla už určeného zákazníka pre lízingovú zmluvu. 
Správanie, za ktoré Komisia udelila pokutu, je preto odvodené z uplatniteľných vnútro
štátnych právnych predpisov a nebolo výsledkom implementácie zmluvy v rozpore 
s pravidlami hospodárskej súťaže ES.
265. Súd prvého stupňa potvrdil pokutu vo výške 9,8 mil. eur týkajúcu sa účasti 
DaimlerChrysler prostredníctvom jeho belgickej dcérskej spoločnosti v jeho úplnom 
vlastníctve na dohode o zachovaní maloobchodných cien uzavretej s jeho belgickými 
predajcami. Zámerom tejto dohody bolo obmedziť súťaž v oblasti cien v Belgicku zave
dením opatrení na zisťovanie zliav vyšších ako 3 % a odradzovanie od poskytovania 
týchto zliav, najmä v prípade triedy E.

Belgický pivný kartel122

266. Rozsudkami z 25. októbra a 6. decembra Súd prvého stupňa potvrdil rozhod
nutie Komisie z 5. decembra 2001 v prípade belgického pivného kartelu zamietnutím 
argumentov predložených spoločnosťami Danone a Haacht. Jedine pokuta Danone sa 
mierne znížila, pretože jedna z priťažujúcich okolností nemala príčinnú súvislosť s roz
šírením kartelovej dohody.
267. Rozsudok je mimoriadne dôležitý v súvislosti s priťažujúcou okolnosťou opä
tovného previnenia. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že táto okolnosť opodstatňuje 
veľmi výrazné zvýšenie pokuty. Rozhodol, že o opätovnom previnení možno hovoriť 
vtedy, ak existujú predchádzajúce rozhodnutia Komisie konštatujúce porušenie, ktoré 
však neukladajú pokutu. Potvrdil, že rozhodnutia prijaté pre dlhším časovým obdobím 
môžu predstavovať vhodný základ pre takéto opätovné previnenie. Súd prvého stupňa 
tiež potvrdil, že neexistuje povinnosť definovať v prípade porušenia relevantný trh pod
ľa predmetu a že zníženie pokuty za spoluprácu nemusí byť poskytnuté za vyjadrenia 
neprekračujúce rámec informácií, ktoré je podnik povinný poskytnúť v odpovedi na 
žiadosť o informácie. V dôsledku toho neexistuje právo na zníženie pokuty za poskyt
nutie vecných odpovedí na otázky Komisie v žiadosti o informácie týkajúce sa dátumov 
stretnutí a totožnosti účastníkov.

Vitamíny123

268. Rozsudkom zo dňa 6. októbra Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie 
z 21. novembra 2001 v prípade týkajúcom sa vitamínov, pokiaľ ide o Sumitomo Chemical 
Co Ltd a Sumika Pokuta Chemicals Ltd. Tieto podniky boli adresátmi rozhodnutia kon
štatujúceho porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Komisia však týmto dvom spoloč
nostiam neuložila pokutu, pretože porušenie, ktorého sa dopustili, bolo premlčané.

�22 Prípad T-38/02 Groupe Danone/Komisia a prípad T-48/02 Haacht/Komisia.
�23 Spojené prípady T-22/02 a T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd a Sumika Pokuta Chemikálie Co. Ltd/

Komisia.
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269. Súd prvého stupňa stanovil, že za týchto okolností je Komisia oprávnená prijať 
rozhodnutie konštatujúce minulé porušenie, ak je to v tejto súvislosti jej oprávnený zá
ujem. Pokiaľ ide o príslušný prípad, Súd prvého stupňa dospel k záveru, že z rozhodnu
tia nemožno vyvodiť, či Komisia skutočne zvážila, či má oprávnený záujem o prijatie 
rozhodnutia konštatujúceho porušenia, ktoré žiadatelia už ukončili, a že Komisia ďalej 
nepreukázala tomuto Súdu existenciu takéhoto oprávneného záujmu.

Fosforečnan zinočnatý 124

270. V štyroch rozsudkoch vynesených 29. novembra Súd prvého stupňa v plnej 
miere potvrdil hodnotenie Komisie a zamietol všetky žiadosti o zrušenie alebo zníženie 
pokút, ktoré boli uložené za kartelovú dohodu o určovaní cien a rozdelení trhu s fosfo
rečnanom zinočnatým, antikoróznym minerálnym pigmentom, ktorý sa v širokej miere 
používa pri výrobe priemyselných farieb. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že vzhľa
dom na závažnosť a dĺžku trvania porušenia sú pokuty oprávnené a sú vypočítané 
správne.
271. Dotknuté spoločnosti boli malé a stredné podniky a pokuty predstavovali veľ
ké percento z ich globálneho obratu. Súd prvého stupňa potvrdil klasifikáciu porušenia 
ako „veľmi závažné“, dĺžku trvania kartelovej dohody viac ako štyri roky a „diferencovaný 
prístup“ uplatnený voči podnikom.
272. Súd prvého stupňa v prípade Britannia vyhlásil, že Komisia nie je povinná pri 
určení horného limitu 10 % obratu, stanoveného v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 17, vychádzať z obratu dosiahnutého v obchodnom roku pred vydaním rozhodnutia 
o uložení pokuty. Dôvodom je, že príslušný obrat Britannia bol v tom čase nulový, keďže 
sa stala neobchodnou spoločnosťou. Súd prvého stupňa namiesto toho ďalej uviedol, že 
v tomto konkrétnom prípade Komisia konala správne, keď sa opierala o obrat v posled
nom období, ktoré zodpovedá „úplnému“ roku hospodárskej činnosti, t. j. obchodnému 
roku končiacemu 30. júna 1996, a nie 30. júna 2001.

�24 Prípady T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited, T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques 
S.A., T-62/02 Union Pigments AS a T-64/02 Hans Heubach GmbH & Co KG.
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Obrázok č. 3
Zmeny v počte doposiaľ nerozhodnutých prípadov ku koncu roka
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ii – koNtrola fúziÍ

273. Počet fúzií a akvizícií oznámených Komisii v roku 2005 značne stúpol, a to na 
313 prípadov v porovnaní s 249 prípadmi v predošlom roku.
274. Celkove Komisia prijala 296 konečných rozhodnutí. Prijala 291 rozhodnutí 
o povolení na základe predbežného vyšetrovania (1. fáza). Z toho bolo 15 podmiene
ných povolení a 167 rozhodnutí (57 %) bolo prijatých na základe zjednodušeného po
stupu. Komisia prijala päť rozhodnutí na základe hĺbkového vyšetrovania (2. fáza). Boli 
medzi nimi dve povolenia bez podmienok a tri s podmienkami, ale žiadne zákazy. Ok
rem toho Komisia postúpila sedem prípadov vnútroštátnym orgánom pre hospodársku 
súťaž v zmysle článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 („nariadenia ES o fúziách“)125. 
Komisia tiež dostala 14 žiadostí podľa článku 4 ods. 4 nariadenia ES o fúziách, 27 žia
dostí podľa článku 4 ods. 5, ako aj štyri žiadosti podľa článku 22. Ďalšie podrobnosti 
o výsledku týchto žiadostí nájdete v oddiele 3.
275. Napriek vysokému celkovému počtu oznámení bolo prijatých iba päť rozhod
nutí podľa článku 8 nariadenia ES o fúziách. Neboli prijaté žiadne rozhodnutia o zákaze 
podľa článku 8 ods. 3. Okrem toho tri oznámenia oznamujúce subjekty stiahli v 2. fáze.
276. Percento oznámených koncentrácií, ktoré vyústili do rozhodnutia o zákaze zo
stáva malé, v priemere 1 % alebo 2 %, ak sa započítajú aj oznámenia stiahnuté v 2. fáze. 
Ako ukazuje uvedená tabuľka, nedá sa rozoznať žiaden stúpajúci či klesajúci trend, po
kiaľ ide o riziko, že oznamujúci subjekt dostane zamietavé rozhodnutie (alebo oznáme
nie v 2. fáze stiahne).

tabuľka 1 – zákazy a stiahnutia oznámení v 2. fáze, 1995 – 2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ogółem

Oznámenia 110 131 172 235 292 345 335 279 212 249 313 2673

Zákazy 1 1 2 3 1 2 1 2 0 13

Oznámenia stiahnuté 
v 2. fáze

0 1 0 4 5 6 4 1 0 2 3 26

Regulačné riziko 0,9 % 0,7 % 0 % 2,1 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 1 % 0,5 % 1,6 % 1,0 % 1,4 %

a – leGiSlatÍvNe a iNterpretaČNÉ pravidlá

1. štúdia o nápravných opatreniach

277. Štúdia o nápravných opatreniach (tzv. „Merger Remedies“) bola uverejnená 
21. októbra. Bola to rozsiahla ex post hodnotiaca akcia, ktorá mala za úlohu revidovať 
návrh a implementáciu záväzkov týkajúcich sa fúzií, ktoré Komisia prijala počas päťročné

�25 Nariadenie Rady (ES) č. �39/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 
(Ú. v. EÚ L 24, 29.�.2004).
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ho obdobia od roku 1996 do roku 2000. Cieľom tejto štúdie bolo spätne zistiť, t. j. tri až päť 
rokov po rozhodnutí Komisie: i) akékoľvek vážne problémy, ktoré vznikli v súvislosti 
s návrhom a implementáciou nápravných opatrení; ii) účinnosť politiky Komisie v oblasti 
nápravných opatrení týkajúcich sa fúzií v skúmanom období a iii) oblasti, v ktorých by sa 
terajšia politika a prax Komisie v oblasti nápravných opatrení mohli zlepšiť.
278. Predmetom štúdie bol rozbor 40 rozhodnutí Komisie, ktoré obsahovali 96 rôz
nych nápravných opatrení. Týchto 96 nápravných opatrení predstavuje 42 % z 227 ná
pravných opatrení, ktoré Komisia prijala počas tohto päťročného skúmaného obdobia 
a sú reprezentatívnou vzorkou, pokiaľ ide o typ nápravných opatrení, počet opatrení 
prijatých v 1. fáze alebo po dôkladnom vyšetrovaní vo fáze 2. a pokiaľ ide o rôzne dotk
nuté priemyselné odvetvia.
279. Tím osôb zaoberajúcich sa prípadmi uskutočnil 145 rozhovorov s ľuďmi z pra
xe, ktorí sa v tom čase zúčastňovali na návrhu a implmentácii nápravných opatrení, vrá
tane zaväzujúcich sa strán (40 rozhovorov), kupujúcich (61 rozhovorov), splnomocnen
cov (37 rozhovorov) a zákazníkov a konkurentov (sedem rozhovorov). Touto štúdiou sa 
takto vytvorila vítaná príležitosť pre obchodnú a právnu obec poskytnúť spätnú väzbu 
Komisii týkajúcu sa všetkých aspektov nápravných opatrení v oblasti fúzií, a to pri za
bezpečení úplnej anonymity.
280. Veľká väčšina preskúmaných nápravných opatrení – 84 z celkového počtu 96 
– pozostávala zo záväzku predať aktíva. Zisteniami štúdie sa potvrdila relevantnosť rôz
nych aspektov postupu Komisie v oblasti nápravných opatrení týkajúcich sa fúzií, ktorý 
zaviedla od roku 2000, t. j. po referenčnom období pre vybranú vzorku, ako je napríklad 
oznámenie o opatreniach a vzorové texty záväzkov. Jednako však bol v týchto zisteniach 
identifikovaný rad závažných problémov týkajúcich sa návrhu a implementácie analy
zovaných nápravných opatrení, ktoré vyžadujú pozornosť.
281. Graf 1 ilustruje počet a druh takýchto závažných nevyriešených problémov 
týkajúcich sa návrhu prípadne implementácie, na ktoré sa poukazuje v štúdii v rôznych 
etapách implementácie analyzovaných opatrení. S najväčšou pravdepodobnosťou viedli 
k zníženiu efektívnosti týchto nápravných opatrení pri znovunastolení podmienok 
účinnej hospodárskej súťaže. Medzi týmito problémami sa najčastejšie vyskytovalo ne
adekvátne vymedzenie rozsahu predávaných aktív, po ktorom nasledovalo schválenie 
nevhodných kupujúcich, nesprávne vyňatie aktív a neúplný prevod odpredanej pre
vádzky novému vlastníkovi.
282. V štúdii bolo analyzovaných desať samostatných záväzkov poskytnutia prístu
pu, ktoré boli navrhnuté na zachovanie skutočnej alebo potenciálnej hospodárskej súťa
že na relevantnom trhu, a to zamedzením možnosti vytvárať prekážky v prístupu k ži
votne dôležitej infraštruktúre, technológii či právam intelektuálneho vlastníctva alebo 
vzdaním sa exkluzívnych práv. Tieto nápravné opatrenia týkajúce sa prístupu vyvolali 
v čase ich návrhu a implementácie rad závažných problémov. Zistilo sa, že hlavné dôvo
dy nesplnenia záväzkov v oblasti prístupu spočívajú v prirodzených ťažkostiach pri sta
novovaní podmienok účinného prístupu vopred a v ich monitorovaní. Závery v štúdii 
naznačujú, že takéto nápravné opatrenia v oblasti prístupu fungovali iba v obmedze
nom počte prípadov.
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283. Štúdia sa pokúsila aj o celkové vyhodnotenie účinnosti jednotlivých náprav
ných opatrení. Vychádzalo sa v nej z kvalitatívneho posúdenia návrhu a implementácie, 
ako aj z hodnotenia zhromaždených kvantitatívnych údajov o trhu, napríklad o fungo
vaní predanej prevádzky a vývoji pomerných trhových podielov. Pomocou tohto ukazo
vateľa účinnosti sa posudzované nápravné opatrenia triedia podľa miery, do akej splnili 
cieľ v oblasti súťaže (t. j. zachovať účinnú hospodársku súťaž tým, že sa zamedzí vytvo
reniu alebo posilneniu dominantnej trhovej pozície). Ke ďže však chýbal kompletný 
prieskum trhu v súvislosti s každým nápravným opatrením, hodnotenie v štúdii možno 
ponímať len ako orientačné.
284. Vyhodnotiť celkovú účinnosť bolo možné u 85 z 96 analyzovaných nápravných 
opatrení. Z 85 opatrení podrobených rozboru bolo 57 % úplne účinných, zatiaľ čo 24 % 
bolo považovaných len za čiastočne účinné. Len málo nápravných opatrení, a to 7 %, 
preukázateľne nedokázalo dosiahnuť cieľ a bolo vyhodnotených ako neúčinné. Pokiaľ 
ide o rôzne druhy nápravných opatrení, štúdia uvádza, že nápravné opatrenia vo forme 
vystúpenia zo spoločného podniku boli najúčinnejším druhom takýchto opatrení (ani 
jeden prípad neúspechu), zatiaľ čo účinnosť nápravných opatrení týkajúcich sa prístupu 
bola najmenšia.
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285. Na doplnenie Komisia zadala štúdiu na vykonanie ex post ekonomickej analý
zy nápravných opatrení v oblasti fúzií. Týmto rozborom sa mala posúdiť ekonomická 
účinnosť menšieho počtu opatrení pomocou jednoduchých ekonometrických simulač
ných modelov. Výsledky tejto štúdie budú uverejnené v roku 2006.
286. Výsledky týchto štúdií a komentáre budú využité pri chystanej revízii oznáme
nia o nápravných opatreniach prijatých v súvislosti s fúziami, vzorových záväzkov od
predania majetku a mandátu splnomocnenca.

2. Nové usmernenie o upustení od fúzie

287. Dňa 1. júla GR pre hospodársku súťaž uverejnilo informačné oznámenie týka
júce sa podmienok, ktoré musia oznamujúce strany splniť v prípade upustenia od kon
centrácie126. Prepracované nariadenie ES o fúziách zaviedlo nové ustanovenie v článku 
6 ods. 1 písm. c), v ktorom sú uvedené požiadavky na uzavretie konania o kontrole fúzií 
po začatí konania. V tomto ustanovení sa uvádza, že konanie sa ukončí rozhodnutím 
podľa článku 8, ibaže by príslušné podniky preukázali uspokojivo Komisii, že upustili 
od transakcie. V tomto ustanovení je objasnené, že keď už raz bolo prijaté rozhodnutie 
o začatí konania v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) a prípad sa dostal do 2. fázy, Komisia 
nestráca svoju právomoc jednoduchým stiahnutím oznámenia, ale strany musia pre
ukázať, že od transakcie upustili.
288. V tomto informačnom oznámení sa tiež vysvetľuje, ako môžu strany preuká
zať, že upustili od operácie. V tejto súvislosti treba zohľadniť, že novelizované nariade
nie ES o fúziách umožňuje oznámenie nielen na základe záväznej zmluvy alebo vyhlá
senia verejnej ponuky, ale už na základe zámeru v dobrej viere (článok 4 ods. 1). 
V tomto informačnom oznámení sa ako všeobecná zásada uvádza, že dôkaz o tom, že 
bolo upustené od koncentrácie, musí svojou právnou formou, formátom, silou a pod. 
zodpovedať pôvodnému úkonu, ktorý sa považoval za dostatočný na oznámenie kon
centrácie. Ak bolo oznámenie vykonané na základe zámeru v dobrej viere a potom sa 
následne uzavrela aj záväzná dohoda, relevantným úkonom bude ten druhý.
289. V informačnom oznámení sa preto uvádza, že v prípade záväznej dohody musí 
byť podaný dôkaz o jej právne záväznom zrušení. Vyjadrenie zámeru zrušiť dohodu 
alebo jednostranné vyhlásenia strán nestačia. Vyjadrenia zámeru zrušiť dohodu v bu
dúcnosti, nerealizovať ju alebo jednostranné vyhlásenie jednej zo strán koncentrácie sa 
nepovažujú za postačujúce. V prípade zámeru v dobrej viere uzavrieť dohodu sa poža
duje predloženie dokladu, ktorým sa ruší vyjadrený zámer alebo predloženie memoran
da o porozumení. Pri iných formách vyjadrenej skutočnej vôle môžu byť relevantné iné 
dôkazy. V prípade verejného vyhlásenia verejnej ponuky sa požaduje verejné vyhláse
nie, ktoré ukončuje ponukové konanie. V prípade realizovaných koncentrácií musia 
strany preukázať, že bol znovunastolený stav pred koncentráciou. V informačnom ozná
mení sa zdôrazňuje, že strany musia predložiť doklady potrebné na splnenie požiada
viek určených pre jednotlivé prípady upustenia od koncentrácie.

�26 http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/abandonment.pdf
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3. zjednodušené prideľovanie prípadov – skúsenosti z roku 2005

290. Systém postupovania prípadov z Komisie na členské štáty a naopak, ktorý sa 
po prijatí zrevidovaného znenia nariadenia ES o fúziách a po následnom prijatí ozná
menia Komisie o postupovaní prípadov127 výrazne zmenil, bol zavedený 1. mája 2004. 
Zdá sa, že revidovaný systém postupovania prípadov je značne úspešný, keď zvážime 
rozsah, v akom ho fúzujúce spoločnosti a vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže 
(NCA) členských štátov EÚ využívajú, ďalej povahu predmetných prípadov, ich vhod
nosť na prípadné postúpenie a fungovanie systému v praxi.

3.1. Štatistický prehľad

291. Počas roku 2005 boli použité všetky štyri ustanovenia nariadenia ES o fúziách, 
ktoré sa týkajú postúpenia prípadov z Komisie na členské štáty a naopak (článok 4 ods. 
4, článok 4 ods. 5, článok 9 a článok 22). Len pre rekapituláciu:
• Článok 4 ods. 4: v roku 2005 Komisia dostala 14 žiadostí o postúpenie na základe člán

ku 4 ods. 4, čo je značný nárast oproti dvom žiadostiam podaným od 1. mája do 31. 
decembra 2004. 11 žiadostí o postúpenie bolo schválených a prípady boli postúpené 
v celom rozsahu. 2 žiadosti boli stiahnuté a 1 nebola na konci roka ešte uzavretá.

• Článok 4 ods. 5: v roku 2005 Komisia dostala 27 žiadostí o postúpenie na základe 
článku 4 ods. 5. Žiadnu z týchto žiadostí členské štáty nevetovali a 3 z nich neboli na 
konci roka ešte uzavreté. 24 žiadostí skončilo ako prípady s „významom pre celé 
Spoločenstvo“, toto predstavuje približne 8 % prípadov oznámených Komisii počas 
tohto obdobia128.

• Článok 9: v roku 2005 Komisia dostala sedem žiadostí o postúpenie na základe člán
ku 9. Šesť žiadostí bolo schválených, tri v celom rozsahu a tri čiastočne; jedna žiadosť 
bola stiahnutá.

• Článok 22: v roku 2005 Komisia dostala žiadosti týkajúce sa postúpenia štyroch kon
centrácií na základe článku 22. V troch prípadoch bola žiadosť schválená a v jednom 
zamietnutá.

3.2. Praktické aspekty postúpenia pred oznámením

292. V snahe zabezpečiť účinné fungovanie systému postúpenia pred oznámením, 
najmä vzhľadom na krátke lehoty ustanovené článkom 4, GR pre hospodársku súťaž 
a vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže (t. j. protimonopolné úrady alebo NCA), 
ktorých sa týkajú žiadosti na základe článku 4 ods. 4 alebo článku 4 ods. 5, sú vo vše
obecnosti kontaktované už v tej chvíli, keď vznikne pravdepodobnosť takejto žiadosti. 
Komisia tiež nabáda strany, ktoré uvažujú o takejto žiadosti, aby sa vopred neformálne 
obrátili na GR pre hospodársku súťaž a na NCA dotknuté možnou žiadosťou na základe 
článku 4 ods. 4 alebo článku 4 ods. 5. GR pre hospodársku súťaž poradí stranám uvažu

�27 Oznámenie Komisie o postupovaní prípadov súvisiacich s koncentráciami (Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, 
s. 2) (ďalej len „oznámenie o postupovaní prípadov“).

�28 V roku 2005 bolo na Komisiu podaných 3�3 oznámení o fúziách.
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júcim o podaní takejto žiadosti, najmä pokiaľ ide o právne požiadavky na postúpenie 
a kategórie prípadov, ktoré Komisia považuje za vhodné na postúpenie podľa výkladu 
v oznámení o postupovaní prípadov. Niekedy možno Komisii poskytnúť aj návrh for
mulára RS. Do dnešného dňa strany veľakrát využili túto príležitosť neformálne sa obrá
tiť na príslušné orgány ešte pred podaním žiadosti na základe článku 4 ods. 4 alebo 
článku 4 ods. 5.
293. V prípade žiadostí na základe článku 4 ods. 5 Komisia osobitne nabáda žiada
teľov, aby si pred podaním všetko dôkladne overili, v prípade potreby sa aj priamo obrá
tili na príslušný NCA, aby sa zaručilo, že sa vo formulári RS správne a úplne určia člen
ské štáty, ktoré žiadateľ identifikoval ako „kompetentné“ posúdiť daný prípad.
294. V prípade žiadostí na základe článku 4 ods. 4 sa Komisia, ak členský štát po
tvrdí, že súhlasí postúpením v určenej lehote, vo všeobecnosti usiluje rozhodnúť o pri
jatí či zamietnutí postúpenia, tak ako to pri podaných žiadostiach robievala doteraz, ešte 
pred uplynutím lehoty 25 pracovných dní stanovenej v článku 4 od. 4. Ak členský štát 
nesúhlasí s postúpením, prípad sa prejednáva bežným spôsobom, pričom strany obvyk
lým spôsobom zašlú Komisii oznámenie.

B – rozhodNUtia koMiSie

1. rozhodnutia prijaté podľa článku 8

Bertelsmann/Springer129

295. Komisia 3. mája schválila vytvorenie spoločného podniku v oblasti rotačnej 
hĺbkotlače medzi nemeckými mediálnymi spoločnosťami Bertelsmann AG a Axel 
Springer AG. Hĺbkové vyšetrovanie ukázalo, že táto koncentrácia by nespôsobila silné 
narušenie účinnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu ani v žiadnom z trhov člen
ských štátov.
296. Do spoločného podniku bolo zahrnutých päť nemeckých tlačiarní, ktoré pre
vádzkujú dcérske spoločnosti Bertelsmann, Arvato a Gruner+Jahr a aj Springer, ako aj 
jedna prevádzka v Spojenom kráľovstve, ktorú v súčasnosti zriaďuje Arvato. Naproti 
tomu tento spoločný podnik nezahŕňa ani prevádzky rotačnej hĺbkotlače Bertelsmann 
v Španielsku a Taliansku, ani ofsetové tlačiarne, ktoré majú príslušné spoločnosti.
297. Táto transakcia bola Komisii oznámená 4. novembra 2004. Hoci NCA podal 
žiadosť o postúpenie, Komisia sa rozhodla, vzhľadom na celoeurópsky dosah tohto spo
ločného podniku na trhu rotačnej hĺbkotlače katalógov a reklamných materiálov, riešiť 
tento prípad sama. Komisia sa však sústredila najmä na nemecký trh rotačnej hĺbkotla
če časopisov. S prihliadnutím na zvlášť silnú pozíciu dotknutých spoločností na tomto 
trhu začala Komisia 23. decembra 2004 hĺbkové vyšetrovanie.
298. Týmto hĺbkovým vyšetrovaním sa potvrdilo predbežné zistenie Komisie, že 
pre tlačenie veľkých nákladov časopisov, katalógov a reklamných materiálov sa rotačná 

�29 Prípad COMP/M.3�78 Bertelsmann/Springer/JV.
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hĺbkotlač nedá nahradiť ofsetovou technikou. Aj keď sa všetky tlačené produkty tlačia 
na rovnakých tlačiarenských lisoch na rotačnú hĺbkotlač, Komisia zistila oddelené trhy 
pre tlač katalógov a/alebo reklamných materiálov vo veľkom náklade na jednej strane 
a tlač časopisov na strane druhej. Tento rozdiel spôsobuje najmä časová požiadavka pri 
tlači niektorých časopisov a špecifický knowhow, ktorý je pri tlači časopisov potrebný. 
Geograficky sa trh rotačnej hĺbkotlače časopisov obmedzuje na Nemecko, zatiaľ čo trh 
tlače katalógov a propagačných materiálov vo veľkom náklade zahŕňa Nemecko a s ním 
susediace krajiny, ako aj Taliansko a Slovensko.
299. Na nemeckom trhu rotačnej hĺbkotlače časopisov činí spoločný podiel účast
níkov koncentrácie takmer 50 %. Vyšetrovanie na trhu však odhalilo, že aj napriek vy
sokému trhovému podielu by spoločný podnik nemohol zvýšiť ceny, pretože jeho kon
kurenti v Nemecku vyvíjajú účinný konkurenčný tlak. Títo konkurenti by mohli bez 
väčších problémov rozšíriť svoje kapacity určené pre tlač časopisov. Analýza tiež ukáza
la, že by konkurenti boli dostatočne motivovaní vyčleňovať kapacity na tlač časopisov, 
pretože obchodná marža je pri tlači časopisov preukázateľne vyššia ako v prípade tlače 
katalógov a reklamných materiálov. Okrem konkurenčného tlaku zo strany nemeckých 
konkurentov bude spoločný podnik čeliť potenciálnej konkurencii na nemeckom trhu 
rotačnej hĺbkotlače časopisov, a to najmä zo strany tlačiarov so sídlom v Holandsku, 
Francúzsku a Taliansku.
300. Na vnútroštátnej ani na širšej úrovni nevznikli obavy z možného narušenia 
hospodárskej súťaže na ostatných dotknutých trhoch. Komisia tiež dospela k záveru, že 
oznámená koncentrácia sa nedotkne vertikálnej integrácie Springer a Bertelsmann do 
oblasti tlače časopisov.

Blackstone/Acetex130

301. Komisia schválila 13. júla návrh, že spoločnosť obchodného bankovníctva 
Blackstone so sídlom v USA získa výhradnú kontrolu nad kanadskou chemickou spo
ločnosťou Acetex. Komisia dospela k záveru, že táto transakcia by nenarušila závažným 
spôsobom účinnú hospodársku súťaž v EHP alebo v jeho podstatnej časti.
302. Blackstone je súkromná spoločnosť obchodného bankovníctva so sídlom 
v USA, ktorá poskytuje služby predovšetkým v oblasti finančného poradenstva, sú
kromných kapitálových investícií a investícií do nehnuteľností. Celanese, jedna zo spo
ločností kontrolovaná firmou Blackstone, je chemickou spoločnosťou s pôsobnosťou 
v štyroch hlavných odvetviach: chemické výrobky, acetátové produkty, technické poly
mery a potravinové prísady.
303. Acetex so sídlom vo Vancouveri pôsobí v oblasti výroby a obchodu s acetylmi 
a umelými hmotami. Celanese, ako aj Acetex vyrábajú chemické látky vrátane kyseliny 
octovej, vinylacetátu (monomer, ďalej len „VAM“) a acetanhydridu. Celanese je dodáva
teľom v celosvetovom rozsahu, zatiaľ čo Acetex pôsobí prevažne v Európe.

�30 Vec COMP/M.3625 Blackstone/Acetex.
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304. Transakcia bola Komisii oznámená 20. januára. Po hĺbkovom vyšetrovaní trhu 
dospela Komisia k záveru, že trhy kyseliny octovej, VAM a acetanhydridu majú celosve
tový rozsah. Rozdiel medzi priemernou cenou účtovanou v rôznych oblastiach na celom 
svete a výrobnými nákladmi vytvára v prípade týchto výrobkov dostatočne veľkú maržu 
na zaplatenie dopravy, skladovania a cla, ktorá umožňuje obchod na úrovni prevyšujú
cej už aj tak vysokú úroveň obchodu medzi rôznymi oblasťami sveta.
305. Aj keď by spoločnosť Celanese získaním Acetexu posilnila svoje postavenie na 
svetových trhoch kyseliny octovej, VAM a acetanhydridu, Komisia dospela k záveru, že 
by transakcia neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže. Na relevantných trhoch pôso
bia ďalší silní konkurenti, napríklad BP, Millennium, Daicel, Dow, DuPont a Eastman. 
Podrobný prieskum vývoja dopytu a plánovaných nových kapacít tiež ukázal, že i keď 
dopyt po týchto výrobkoch rastie relatívne rýchlo, plánované nové kapacity by mali pre
dovšetkým na Ďalekom a Strednom východe rásť ešte rýchlejšie. Komisia dospela k zá
veru, že v takejto situácii by akákoľvek snaha strán zvýšiť ceny alebo znížiť kapacitu ne
bola úspešná.

Siemens/VA Tech131

306. Dňa 13. júla Komisia povolila navrhované prevzatie skupiny VA Tech z Rakús
ka Siemensom z Nemecka, a to za podmienky, že Siemens odpredá hydroelektrárenskú 
divíziu VA Tech a zabezpečí nezávislosť podniku SMS Demag, ktorý sa zaoberá výstav
bou metalurgických závodov. Na základe záväzkov, ktoré prijal Siemens, uzavrela Komi
sia prípad s tým, že touto transakciou sa účinná hospodárska súťaž v Európskom hospo
dárskom priestore (EHP), či v jeho podstatnej časti nenaruší v značnej miere.
307. Siemens a VA Tech pôsobia na celom svete v celom rade obdobných odvetví. 
Ich výrobky sa používajú v elektrárňach, sieťach na dodávku elektrickej energie, vlako
vých súpravách, oceliarňach a veľkých budovách. V prípade niektorých relevantných 
výrobkov sú lídrami na trhu.
308. Táto transakcia bola oznámená Komisii v januári a Komisia začala 2. fázu ko
nania 14. februára.
309. VA Tech Hydro, dcérska spoločnosť VA Tech, je lídrom na európskom trhu 
hlavných komponentov pre hydroelektrárne, napríklad turbín a generátorov. Siemens 
má 50 % podiel v spoločnom podniku s inou nemeckou strojárskou spoločnosťou, Vo
ith Siemens, ktorá je jedným z hlavných konkurentov VA Tech Hydro na tomto trhu. 
Komisia zistila, že spojenie činností VA Tech Hydro s Voith Siemens by malo za násle
dok vznik dominantnej pozície na celom trhu zariadení a služieb pre hydroelektrárne 
v EHP, čím by sa značne narušila hospodárska súťaž na tomto trhu. Záväzok Siemensu 
predať vhodnému kupcovi hydroelektrárenský podnik VA Tech, ktorý prevádzkuje VA 
Tech Hydro, znamenal odstránenie vzájomného prelínania sa činností účastníkov, čo by 
zabránilo značnému narušeniu hospodárskej súťaže.

�3� Prípad COMP/M.3653 Siemens/VA Tech.
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310. V oblasti výstavby metalurgických závodov vlastnil Siemens 28% podiel  
v SMS Demag, ktorý je podľa zistenia Komisie hlavným konkurentom VA Tech v oblasti 
výstavby oceliarní. Siemens uplatnil kúpnu opciu (s účinnosťou od 31. decembra 2004) 
na predaj svojho podielu firme SMS, ktorá je materskou spoločnosťou SMS Demag. 
Prevod akcií sa však oddialil pre právny spor týkajúci sa ich ocenenia. Vyšetrovanie 
Komisie odhalilo, že vďaka pretrvávajúcemu podielu Siemensu v SMS Demag mal Sie
mens prístup k určitým informáciám o tejto spoločnosti, ktoré sú citlivé z hľadiska hos
podárskej súťaže. Na vysoko koncentrovanom svetovom trhu výstavby metalurgických 
závodov by preto fúzia Siemensu a VA Tech značne zredukovala hospodársku súťaž 
medzi dvoma z troch vedúcich aktérov, SMS Demag a VA Tech, a tak by výrazne naru
šila účinnú hospodársku súťaž. V súlade so záväzkami, ktoré ponúkol Siemens, nahra
dia zástupcov Siemensu v orgánoch akcionárov SMS Demag nezávislí splnomocnenci, 
čím sa zaručí nezávislosť spoločnosti na podniku Siemens.
311. Komisia dospela k záveru, že na všetkých ostatných trhoch, kde sa činnosti 
účastníkov prelínajú, by účinná hospodárska súťaž nebola narušená v značnej miere. Sú 
to trhy zariadení a služieb pre tepelné elektrárne, prenos a rozvod energie („t&d“), ko
ľajnicová dopravná technika, slaboprúdové elektrické zariadenia, stavebné technológie 
a manažment, dopravná infraštruktúra a vybavenie lanoviek.
312. V osobitnom rozhodnutí, ktorým sa malo zabezpečiť zrušenie štrukturálneho 
prepojenia medzi konkurenčnými spoločnosťami Bombardier a Siemens na trhu s elek
tričkami, Komisia zbavila spoločnosť Bombardier záväzku nakupovať isté trakčné systé
my pre električky od VA Tech. Záväzok bol stanovený rozhodnutím Komisie o povolení 
prevziať ADtranz spoločnosťou Bombardier z apríla 2001132.

Johnson & Johnson/Guidant133

313. Dňa 25. augusta Komisia schválila, za predpokladu splnenia istých podmie
nok, zamýšľanú akvizíciu vo výške 24 miliárd USD (okolo 18 miliárd eur), ktorou ame
rická skupina Johnson & Johnson (J&J), pôsobiaca v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
získala svojho konkurenta spoločnosť Guidant z USA, pôsobiacu v oblasti výroby po
môcok pre kardiovaskulárnu medicínu. Strany sa predovšetkým zaviazali, že buď spo
ločnosť Guidant alebo spoločnosť J&J odpredá svoju divíziu výroby prípravkov na en
doskopický odber ciev (EVH), spoločnosť Guidant predá aj svoju endovaskulárnu 
divíziu pôsobiacu v rámci EHP a spoločnosť J&J zasa svoju výrobu venóznych katétrov, 
takisto s pôsobnosťou v rámci EHP. Toto rozhodnutie Komisia prijala po hĺbkovom vy
šetrovaní tohto prevzatia. Vzhľadom na záväzky ponúknuté zo strany J&J, dospela Ko
misia k záveru, že touto transakciou účinná hospodárska súťaž v EHP ani v jeho pod
statnej časti nebude narušená v značnej miere.
314. J&J aj Guidant pôsobia na celom svete v oblasti vývoja, výroby a predaja vý
robkov pre vaskulárnu medicínu. Ich výrobky sa používajú pri liečbe srdcovocievnych 
chorôb, či už priamo chorôb srdca (koronárne artérie) alebo ochorení periferálnych 

�32 Prípad COMP/M.2�39 Bombardier/ADtranz; pozri správu o hospodárskej súťaži z roku 200�.
�33 Prípad COMP/M.3687 Johnson & Johnson/Guidant.
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častí ľudského tela (napr. krčné, obličkové, stehnové artérie). Tieto firmy si priamo kon
kurujú pri celom rade výrobkov a obidve sú jednou z mála vedúcich spoločností na trhu 
s týmito výrobkami v Európe a vo svete. Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie trhu 
22. apríla.
315. Toto vyšetrovanie sa zameralo na tri hlavné oblasti: koronárne stenty pokryté 
liekom (DES) s príslušenstvom, endovaskulárne stenty – používané pri periférnych ar
tériách – s príslušenstvom a pomôcky používané v kardiochirurgii.
316. Liekmi pokryté koronárne stenty sú expandovateľné trubičky pokryté liekmi, 
ktoré sa umiestňujú do zúženej koronárnej artérie, kde slúžia na odstránenie plaku a vy
stuženie stien cievy. Na tomto rýchlo rastúcom trhu existujú v súčasnosti na celom sve
te iba dvaja hlavní dodávatelia, a to J&J a Boston Scientific, plus celý rad spoločností, 
ktoré sa chystajú vstúpiť na tento trh, vrátane Guidantu. Pri svojom vyšetrovaní musela 
Komisia zhodnotiť, či by sa touto fúziou, ktorá by bola vylúčením spoločnosti Guidant 
ako potenciálneho konkurenta, neodstránili hlavné konkurenčné tlaky na trhu s DES.
317. Toto vyšetrovanie ukázalo, že hoci je pravdepodobné, že by sa Guidant stal 
jedným z kľúčových aktérov na trhu s DES, aj ďalšie nové subjekty na trhu, najmä Med
tronic a Abbott, by pravdepodobne priniesli značný konkurenčný tlak, čím by sa vy
kompenzovalo zníženie konkurenčného tlaku v dôsledku akvizície Guidant spoločnos
ťou J&J.
318. V prípade periférnych stentov Komisia zistila, že táto fúzia by vyvolala obavy 
v súvislosti s hospodárskou súťažou v EHP, keďže tak J&J, ako aj Guidant patria me
dzi vedúcich dodávateľov v Európe, trh je tu vysoko koncentrovaný a existujú na ňom 
silné prekážky vstupu. Komisia tiež zistila, že spojením záujmov J&J a Guidant by sa 
narušila hospodárska súťaž na dvoch malých trhoch s pomôckami pre kardiovaskulár
nu medicínu (s koronárnymi katétrami a pomôckami pre endoskopický odber ciev 
v kardiochirurgii). Záväzky, ktoré navrhla J&J znamenajú, že hospodárska súťaž nebude 
touto transakciou narušená v značnej miere.

E.ON/MOL134

319. Dňa 21. decembra Komisia schválila, za predpokladu splnenia podmienok 
a povinností, akvizíciu MOL WMT a MOL Storage, dvoch dcérskych spoločností MOL, 
úradujúcej petrochemickej a plynárenskej spoločnosti v Maďarsku, spoločnosťou E.ON 
Ruhrgas (E.ON).
320. E.ON je veľký integrovaný nemecký dodávateľ energie, ktorý sa zaoberá výro
bou a dodávkami plynu a elektrickej energie v niekoľkých európskych krajinách. V Ma
ďarsku sa E.ON zaoberá hlavne dodávkami plynu a elektrickej energie maloodberate
ľom, keďže vlastní regionálne rozvodné podniky. MOL pôsobí v oblasti výroby (MOL 
E&P), prepravy (MOL Transmission), skladovania (MOL Storage), veľkoobchodu a ob
chodovania s plynom (MOL WMT).

�34 Prípad COMP/M.3696 E.ON/MOL.
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321. Touto transakciou E.ON získal MOL WMT a MOL Storage. E.ON taktiež pre
vzal dlhodobé zmluvy na dodávky plynu, ktoré toho času mal vo svojom portfóliu MOL 
WMT, najmä s Gazpromom a dostal sa do pozície, keď mohol kontrolovať všetky zdro
je plynu v Maďarsku, či už dovážané alebo tuzemské.
322. Na základe hĺbkového vyšetrovania Komisia spočiatku zistila, že by táto operá
cia narušila hospodársku súťaž v oblasti predaja plynu a elektrickej energie veľkoodbera
teľom a maloodberateľom v Maďarsku. Takýto dôsledok by bol spôsobený vertikálnou 
integráciou dominantnej pozície v oblasti predaja plynu veľkoodberateľom a jeho sklado
vania, s pôsobením E.ON v oblasti predaja plynu a elektrickej energie maloodberateľom.
323. Komisia analyzovala vplyv navrhovanej operácie na dodávky plynu a elektrickej 
energie v Maďarsku z hľadiska terajšieho rámca na reguláciu maďarského trhu s plynom 
a elektrickou energiou ako aj jeho pravdepodobného budúceho vývoja, vo svetle úplnej 
liberalizácie týchto trhov do júla 2007 a vyvodila záver, že táto transakcia by v podobe, 
v akej bola oznámená, značne narušila účinnú hospodársku súťaž na týchto trhoch. Komi
sia predovšetkým zistila, že po uskutočnení tejto transakcie by E.ON bol v pozícii, kedy by 
mohol využívať svoju kontrolu nad zdrojmi plynu v Maďarsku na zvyšovanie trhovej sily 
na nadväzujúcich trhoch s dodávkami plynu a elektrickej energie maloodberateľom a na 
trhoch výroby elektrickej energie a jej predaja veľkoodberateľom.
324. Ako riešenie navrhol E.ON komplexný a ďalekosiahly balík nápravných opat
rení. Týmito opatreniami by sa v prvom rade dosiahlo úplné oddelenie vlastníctva 
v oblasti výroby plynu a jeho rozvodu, ktoré si ponechal MOL, od dodávok veľkoodbe
rateľom a skladovania, ktoré nadobudol E.ON, a to tak, že MOL odpredá svoj zostáva
júci menšinový podiel v MOL WMT a MOL Storage. E.ON sa tiež zaviazal uvoľniť na 
trh významné objemy plynu za podmienok rešpektujúcich hospodársku súťaž. E.ON sa 
zaviazal implementovať osemročný program uvoľňovania dodávok plynu (1 miliardu 
metrov kubických („mld. m3“) ročne) a zriecť sa polovice objemu dodávok plynu kon
trahovaných v desaťročnej zmluve s MOL E&P na základe takzvaného vzdania sa náro
ku zo zmluvy. Týmito dvoma opatreniami by sa do roku 2015 uvoľnilo 16 mld. m3, ma
ximálne 2 mld. m3 ročne, čo sa rovná 14 % maďarskej spotreby. Bolo by to 
najvýznamnejšie „uvoľnenie“ dodávok plynu, aké sa kedy zrealizovalo v Európe, či už 
z hľadiska objemov alebo trvania. Umožnilo by všetkým terajším a budúcim účastní
kom trhu uzatvárať zmluvy na dodávky plynu za rovných podmienok.
325. Komisia starostlivo zhodnotila nápravné opatrenia na základe skúseností 
s predchádzajúcimi programami uvoľňovania dodávok plynu na vnútroštátnej úrovni 
a zvážila podrobné pripomienky zo strany účastníkov trhu z Maďarska a iných člen
ských štátov. Komisia dospela k záveru, že tieto opatrenia by zabezpečili veľkoobchodu 
a zákazníkom prístup k značným zdrojom plynu nezávisle na spoločnosti E.ON za ne
diskriminujúcich a konkurenčných podmienok. Tieto opatrenia teda postačovali na 
odbúranie obáv spojených s touto transakciou a vytvorili by podmienky na rozvíjanie 
hospodárskej súťaže na práve liberalizovaných maďarských trhoch s energiou.
326. Komisia úzko spolupracovala s maďarskými orgánmi, najmä s Maďarským 
úradom pre energetiku. Táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, aby sa zabez
pečila úplná a účinná realizácia týchto nápravných opatrení.
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2. rozhodnutia prijaté podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a článku 6 ods. 2

327. Počas roka prijala Komisia spolu 15 rozhodnutí o schválení, ktoré súvisia 
s podmienkami uvedenými v článku 6 ods. 2, a 291 schválení bez podmienok v zmysle 
článku 6 ods. 1 písm. b). Ďalej je uvedené zhrnutie výberu zaujímavejších prípadov 
s podmienkami podľa článku 6 ods. 2. Odkazy na všetky tieto rozhodnutia o schválení 
budú uverejnené v II. časti tejto správy a text rozhodnutí nájdete na internetovej stránke 
Komisie135.

Reuters/Telerate13�

328. Komisia 23. mája schválila, a to za predpokladu splnenia určitých podmienok, 
navrhovanú akvizíciu poskytovateľa finančných informácií Moneyline Telerate Holding 
(Telerate) jeho hlavným svetovým konkurentom Reuters Limited (Reuters).
329. Reuters je jedným z dvoch hlavných celosvetových poskytovateľov informácií 
o finančných trhoch a multimediálnych správ určených pre odborníkov z oblasti finan
čných služieb, médií a podnikateľského sektora. Obzvlášť silnú pozíciu má v oblasti po
skytovania informácií o peňažných trhoch, o mimoburzových operáciách s cennými 
papiermi. Aktivity Reuters istým spôsobom dopĺňajú aktivity jeho hlavného konkuren
ta, spoločnosti Bloomberg, ktorá sa sústreďuje na iné triedy aktív v oblasti informácií 
o finančných trhoch a dodáva svoje produkty bez využívania platforiem trhových úda
jov (MDP). Aj Telerate je celosvetovým poskytovateľom informácií a správ o finančných 
trhoch, pričom sa zameriava na poskytovanie informácií o trhoch pochádzajúcich 
z mnohých rôznych zdrojov v reálnom čase.
330. Vyšetrovanie sa zameralo na vplyv navrhovanej akvizície na hospodársku sú
ťaž na trhoch s poskytovaním trhových informácií v reálnom čase a na trhoch s MDP. 
Pokiaľ ide o trh s poskytovaním informácií v reálnom čase, Komisia nezistila nič, čo by 
naznačovala, že by táto fúzia značne narušila účinnú hospodársku súťaž, keďže by aj po 
fúzii na trhu zostal dostatočný počet silných konkurujúcich poskytovateľov informácií. 
Vyšetrovanie však ukázalo, že účastníci fúzie sú jedinými hlavnými poskytovateľmi 
MDP na svete a že spojenie ich autorskými právami chránených platforiem by viedlo 
k vzniku ich takmer neotrasiteľnej pozície na trhu v oblasti poskytovania MDP. MDP sú 
technickým prostriedkom, ktorý umožňuje zákazníkom prijímajúcim informácie o tr
hoch v reálnom čase integrovať a sprostredkovať informácie z rôznych komerčných in
formačných zdrojov. V záujme riešenia tejto obavy, pokiaľ ide o vplyv na hospodársku 
súťaž, Reuters a Telerate sa zaviazali udeliť spoločnosti Hyperfeed trvalú celosvetovú 
exkluzívnu licenciu na TRS (MDP spoločnosti Telerate). Táto licenčná zmluva vytvára 
primeraný právny základ k tomu, aby sa spoločnosť Hyperfeed etablovala ako života
schopný a účinný konkurent Reuters.
331. Táto transakcia bola Komisii postúpená na základe článku 4 ods. 5 nariadenia 
ES o fúziách, čo umožnilo Komisii posúdiť akvizíciu, ktorá by bola inak preskúmaná 
v súlade s právnymi predpismi dvanástich členských štátov. Oddelenia Komisie konali 

�35 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
�36 Prípad COMP/M.3692 Reuters/Telerate.
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v úzkej súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti USA a koordinovali snahy o nájdenie 
vhodného opatrenia, ktorým by sa plne vyriešil problém týkajúci sa hospodárskej súťaže 
v oblasti platforiem poskytovania informácií o trhoch.

Lufthansa/Swiss137

332. Komisia 4. júla schválila, avšak za predpokladu splnenia určitých podmienok, 
dohodu, na základe ktorej získala Deutsche Lufthansa AG väčšinový podiel v spoloč
nosti Swiss International Air Lines Ltd a výlučnú kontrolu nad ňou. Vyšetrovanie Komi
sie ukázalo, že navrhovaná akvizícia spoločnosti Swiss spoločnosťou Lufthansa by vylú
čila alebo značne obmedzila hospodársku súťaž na celom rade leteckých trás v rámci 
Európy, najmä na trasách ZürichFrankfurt a ZürichMníchov, ako aj na niektorých 
diaľkových trasách do USA, južnej Afriky, Thajska a Egypta. Komisia dospela k tomuto 
záveru s prihliadnutím na dosah plynúci z úzkej spolupráce medzi Lufthansou a členmi 
Star Alliance.
333. Aby vyriešili obavy Komisie, strany súhlasili s tým, že sa vzdajú istých štarto
vacích a pristávacích slotov na letiskách v Zürichu, Frankfurte, Mníchove, Düsseldorfe, 
Berlíne, Viedni, Štokholme a Kodani. Vzdanie sa uvedených slotov by vytvorilo pod
mienky k tomu, aby nové spoločnosti, lietajúce na týchto trasách mohli organizovať až 
41 spiatočných letov denne.
334. V snahe podporiť vstup nových subjektov na trh môže nový operátor po uply
nutí určitého obdobia nadobudnúť takzvané „starootcovské práva“ na sloty získané pre 
trasy ZürichFrankfurt a ZürichMníchov, ak bude ponúkať služby na týchto trasách 
aspoň tri roky. K záväzku týkajúcemu sa slotov patria aj opatrenia, v rámci ktorých sa od 
Lufthansy požaduje, aby sa zdržala rozširovania plánovanej ponuky letov na týchto tra
sách, aby prípadný nový subjekt na trhu mal spravodlivú príležitosť etablovať sa ako 
dôveryhodný konkurent.
335. Napokon švajčiarsky orgán pre civilné letectvo ubezpečil Komisiu, že udelí 
prepravné práva aj iným dopravcom, ktorí chcú mať v Zürichu medzipristátie na ceste 
do Spojených štátov alebo do iných destinácií mimo EÚ. Švajčiarsky a nemecký orgán 
pre letectvo tiež poskytli ubezpečenie, že sa budú zdržiavať regulovania cien týchto diaľ
kových letov. Tieto vyjadrenia boli dôležitým bodom pri rozhodovaní Komisie, pretože 
pri analyzovaní trhu zohľadnila Komisia ako jeden z faktorov existenciu nepriamej ale
bo sieťovej hospodárskej súťaže v oblasti diaľkových letov.

Maersk/PONL138

336. Komisia 29. júla schválila, za predpokladu splnenia určitých podmienok, na
vrhovanú akvizíciu spoločnosti lodnej dopravy Royal P&O Nedlloyd (PONL) ďalšou 
spoločnosťou lodnej dopravy AP MøllerMaersk A/S (Maersk). Navrhovanou akvizíci
ou by vznikla najväčšia spoločnosť lodnej dopravy na svete s flotilou viac ako 800 kon

�37 Prípad COMP/M.3770 Lufthansa/Swiss.
�38 Pripad COMP/M.3829 Maersk/PONL.
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tajnerových plavidiel a celosvetovým obratom približne 28 miliárd eur. A P MøllerMa
ersk A/S vlastní kontajnerových dopravcov Maersk a Safmarine a tiež pôsobí v oblasti 
služieb kontajnerových terminálov, remorkáže, tankerov, logistiky, ťažby ropy a plynu, 
leteckej dopravy, stavby lodí a v oblasti supermarketov. PONL sa zaoberá hlavne kontaj
nerovou lodnou dopravou. Tiež pôsobí v oblasti služieb nákladných terminálov, v oblas
ti logistiky a leteckej dopravy. Predmet činnosti týchto účastníkov koncentrácie sa pre
lína najmä v oblasti kontajnerovej lodnej dopravy a v menšej miere v oblasti služieb 
terminálov.
337. Komisia sa vo svojom vyšetrovaní trhu zamerala na obchodné lodné trasy do 
a z Európy s cieľom určiť, či by trhové podiely strán a prepojenia s konkurentmi, ktoré 
vznikli ich účasťou v rôznych združeniach a syndikátoch, nemohli narušiť hospodársku 
súťaž.
338. Podľa pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ktoré platia pre lodnú dopravu, sa na 
združenia lodných dopravcov (zoskupenia lodiarskych spoločností, ktoré zabezpečujú 
pravidelné plavby podľa cestovného poriadku) uplatňuje výnimka zo zákazu kartelo
vých dohôd. Táto výnimka im bola udelená pred približne 20 rokmi. Výnimka sa vzťa
huje aj na lodiarske konzorciá. V Bielej knihe Komisie uverejnenej v októbri 2004 sa 
uvádza, že výnimka pre združenia lodných dopravcov by mala byť zrušená, pretože ne
viedla k účinným a spoľahlivým službám, ktoré by spĺňali požiadavky námorných pre
pravcov.
339. Navrhovanou transakciou vzniklo prepojenie medzi Maersk a združeniami 
a syndikátmi, ktorých členom je len PONL. Tam, kde ich spoločný trhový podiel vyvo
lával obavy, pokiaľ ide o hospodársku súťaž, Komisia udelila povolenie pod podmien
kou, že PONL vystúpi z daných združení a syndikátov. Ďalšou oblasťou vzbudzujúcou 
obavy bol obchod medzi Európou a južnou Afrikou, najmä preprava mrazeného tovaru 
v chladiarenských kontajneroch, kde bol spoločný trhový podiel účastníkov koncentrá
cie vyšší ako 50 %. Maersk sa zaviazal odpredať divíziu spoločnosti PONL, ktorá sa za
oberá dopravou tovaru z južnej Afriky do Európy. Týmito záväzkami sa odstránili obavy 
Komisie týkajúce sa vplyvu na hospodársku súťaž.

Honeywell/Novar139

340. Dňa 31. marca Komisia schválila navrhovanú akvizíciu spoločnosti Novar 
spoločnosťou Honeywell, za predpokladu splnenia určitých podmienok v zmysle článku 
6 ods. 2 nariadenia ES o fúziách. Honeywell je spoločnosť so sídlom v USA zaoberajúca 
sa výrobou pokročilých technológií, ktorá zákazníkom na celom svete dodáva produkty 
a služby z oblasti leteckého a kozmického priemyslu, automobilového priemyslu, elek
tronické materiály, špeciálne materiály, polyméry, dopravné a pohonné systémy, kon
trolné systémy do domácností a budov, ako aj priemyselných závodov. Novar je medzi
národná skupina so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá sa orientuje na inteligentné 
systémy do budov (IBS), riešenia na báze technológie Indalex Aluminum (IAS) a na 
bezpečnostné polygrafické služby (SPI). Táto akvizícia umožní Honeywellu a Novaru, 

�39 Prípad COMP/M.3686 Honeywell/Novar.
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aby spojili svoje činnosti v oblasti poplašných systémov (požiar, vniknutie), ako aj kon
trolných systémov do budov.
341. Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že touto akvizíciou by sa značne narušila účin
ná hospodárska súťaž na trhu s požiarnymi poplašnými systémami v Taliansku, kde by 
zlúčený subjekt mal veľmi silnú pozíciu. Na vyriešenie identifikovaných závažných obáv, 
pokiaľ ide o hospodársku súťaž, Honeywell navrhol odpredať celú divíziu spoločnosti 
Novar, ktorá sa zaoberá požiarnymi poplašnými systémami v Taliansku (ktoré sú v Ta
liansku známe pod značkou Esser Italia). Tento záväzok bol dostatočný na to, aby 
vyriešil obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

3. postúpenia

Blackstone/NHP140

342. Ako odpoveď na žiadosť Office of Fair Trading Spojeného kráľovstva (OFT) sa 
1. februára Európska komisia rozhodla postúpiť tomuto orgánu prípad akvizície spoloč
nosti NHP plc so sídlom v Spojenom kráľovstve spoločnosťou Blackstone Group z USA. 
Obe strany pôsobia na trhu súkromných domovov dôchodcov v Spojenom kráľovstve.
343. Blackstone je medzinárodná obchodná banka, ktorá nedávno získala spoloč
nosť Southern Cross Healthcare Limited (Southern Cross) so sídlom v Spojenom krá
ľovstve, ktorá tam prevádzkuje domy dôchodcov. NHP je spoločnosť kótovaná v Spoje
nom kráľovstve, ktorá tiež pôsobí v tamojšom sektore domovov. Transakcia povedie 
k istým horizontálnym prelínaniam medzi účastníkmi koncentrácie pri poskytovaní 
služieb starostlivosti v domovoch dôchodcov v Spojenom kráľovstve, nech už sú trhy 
vymedzené tak či onak.
344. OFT v žiadosti uviedol, že trh domovov dôchodcov v Spojenom kráľovstve má 
lokálny charakter a že transakcia sa dotýka hospodárskej súťaže najmä v oblasti pôsob
nosti troch orgánov miestnej samosprávy v Spojenom kráľovstve (Arbroath, Notting
ham a Port Talbot), kde by strany mali vysoké spoločné trhové podiely, či už v oblasti 
domovov pre seniorov s ošetrovateľskou službou alebo domovov dôchodcov.
345. Preto OFT podal žiadosť na Komisiu, aby bol tento prípad koncentrácie postú
pený OFT (v zmysle článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia ES o fúziách). Podľa tohto 
ustanovenia, ak koncentrácia ovplyvňuje trh v členskom štáte, ktorý má všetky znaky 
samostatného relevantného trhu a ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu, je Ko
misia povinná prípad postúpiť.
346. Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že britský trh domovov dôchodcov má lokálny 
charakter. Okrem toho sa na základe výsledkov tohto vyšetrovania nedá vylúčiť, že exis
tujú samostatné priestorové relevantné trhy pre domovy pre seniorov s ošetrovateľskou 
starostlivosťou a domovy dôchodcov v Spojenom kráľovstve. Účastníci koncentrácie by 
sa v niektorých lokalitách stali najväčším poskytovateľom týchto služieb. Preto by táto 
fúzia ovplyvnila hospodársku súťaž na niektorých miestnych trhoch v Spojenom krá

�40 Prípad COMP/M.3669 Blackstone/NHP.
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ľovstve, ktoré nepredstavujú podstatnú časť spoločného trhu. Preto bola žiadosť OFT 
o to, aby mohol sám posúdiť vplyv tejto koncentrácie na hospodársku súťaž, schválená.

IESY Repository/Ish141

347. Dňa 17. februára sa Komisia rozhodla postúpiť nemeckému Bundeskartellam
tu prípad navrhovanej akvizície operátora káblovej siete v oblasti severného Porýnia 
a Vestfálska Ish káblovým operátorom Iesy v Hessensku. Tento prípad bol oznámený 
Komisii 17. decembra 2004.
348. Iesy aj Ish prevádzkujú svoje káblové siete kúpené od Deutsche Telekom AG 
v regiónoch Hessenska (Iesy) a severného Porýnia a Vestfálska (Ish). Prostredníctvom 
týchto sietí dodávajú rozhlasový a televízny signál do domácností a iným operátorom 
sietí. Bundeskartellamt žiadal, aby mu bol tento prípad postúpený z toho dôvodu, že 
táto akvizícia môže ovplyvniť hospodársku súťaž na nemeckom trhu káblovej televízie 
a jej účinky sa obmedzujú na Nemecko. Komisia dospela k záveru, že podmienky na 
postúpenie boli splnené a že vnútroštátne vyšetrovanie je vhodné aj vzhľadom na skúse
nosti, ktoré Bundeskartellamt získal v predchádzajúcich prípadoch týkajúcich sa káblo
vej televízie.
349. Iesy a Ish hlavne dodávajú služby káblovej televízie v príslušných nemeckých 
spolkových krajinách a nepôsobia mimo územia Nemecka. Preto možno povedať, že 
relevantné trhy s káblovou televíziou sú samostatnými trhmi v rámci EÚ. Komisia sú
hlasila s názorom Bundeskartellamtu, že plánovaná akvizícia by mohla ovplyvniť hos
podársku súťaž v niektorých častiach nemeckého trhu s káblovou televíziou.

Strabag/Dywidag (Walter Bau)142

350. Komisia dostala 29. apríla oznámenie o navrhovanej operácii, ktorá pozostá
vala z akvizície radu dcérskych firiem nemeckej stavebnej spoločnosti Walter Bau AG, 
nachádzajúcej sa v platobnej neschopnosti, rakúskou stavebnou skupinou Strabag. Stra
bag je stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí celosvetovo vo všetkých oblastiach tohto od
vetvia, najmä vo výstavbe a v stavebnom inžinierstve. Walter Bau poskytuje služby do
dávok stavieb na kľúč, stavebného inžinierstva a výstavby cestných komunikácií.
351. Strabag plánoval prevziať existujúce stavebné a stavebné inžinierske projekty 
spoločnosti Walter Bau, ktoré boli prevedené na nedávno založenú Dywidag Schlüssel
fertig und Ingenieurbau GmbH. Strabag takisto získal kontrolu nad stavebnými spo
ločnosťami Walter HeilitVerkehrswegebau GmbH, Dywidag International GmbH, Dyc
kerhoff & Widmann GmbH, ktorá pôsobí v Rakúsku, a nad spoločnosťou RIB GmbH, 
ktorá pokračuje v niektorých projektoch výstavby mostov, ktoré predtým realizovala 
Niklas GmbH, dcérska spoločnosť Walter Bau.
352. Aj keď Strabag a Walter Bau patria medzi najväčšie stavebné spoločnosti v Ne
mecku a táto operácia spôsobila horizontálne prelínanie na celom rade stavebných tr
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hov či trhových segmentov v Nemecku a Rakúsku, nevzbudila táto operácia obavy z hľa
diska hospodárskej súťaže. Bolo tomu tak preto, že podľa plánu mal Strabag prevziať iba 
malý počet stavebných zmlúv Walter Bau a spoločný podiel účastníkov koncentrácie na 
trhu stavebných prác, výstavby cestných komunikácií a iných stavebných trhoch by zo
stal výrazne pod úrovňou 20 %. Kým Strabag je najväčšou stavebnou spoločnosťou 
v Rakúsku, spoločnosti Walter Bau tam pôsobia iba v malom rozsahu a ich prevzatím by 
Strabag zvýšil svoj trhový podiel iba nepatrne.
353. Dňa 30. mája nemecký Bundeskartellamt, požiadal o čiastočné postúpenie prí
padu podľa článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia ES o fúziách. Vo svojej žiadosti Komisiu 
informoval, že navrhovaná transakcia by ovplyvnila hospodársku súťaž na hamburskom 
regionálnom trhu s asfaltom a že tento trh má všetky znaky samostatného trhu a netvo
rí podstatnú časť spoločného trhu. V hamburskej oblasti mal Walter Heilit podiel v pod
niku na výrobu asfaltovej zmesi. Norddeutsche Mischwerke GmbH & Co AG, ktorý mal 
takisto podiel v tomto podniku, kontroloval aj štyri z ďalších ôsmich regionálnych závo
dov. Strabag je ďalším konkurentom, ktorý by podľa argumentácie v žiadosti priniesol 
potenciálne riziko porušenia článku 81 Zmluvy o ES a možnosť vytvorenia dominant
nej pozície na trhu. Nemecký Bundeskartellamt preto požiadal o postúpenie tohto prí
padu, pokiaľ ide o tento trh. Komisia dospela k záveru, že podmienky na postúpenie 
boli splnené, a preto postúpila posúdenie vplyvu tejto operácie na hamburský regionál
ny trh s asfaltom nemeckému Bundeskartellamtu.
354. V súvislosti s ostatnými relevantnými trhmi Komisia usúdila, že touto operá
ciou by sa značne nenarušila účinná hospodárska súťaž v EHP či v jeho podstatnej časti, 
nakoľko spoločný trhový podiel strán na relevantných trhoch v Nemecku bol obmedze
ný a transakcia by viedla iba k malému nárastu trhového podielu v Rakúsku.

Macquarie/Ferrovial/Exeterské letisko143

355. Dňa 27. júna Macquarie Airport Group (MAG) a Ferrovial Aeropuertos ozná
mili svoj zámer získať spoločnú kontrolu nad letiskom v Exeteri.
356. MAG, spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, je členom skupiny Ma
cquarie Group a je celosvetovo pôsobiacim súkromným majetkovým fondom s investí
ciami do letísk a súvisiacej infraštruktúry. V EÚ spoločnosti skupiny Macquarie Group 
taktiež spoločne kontrolujú letiská v Ríme a Bruseli a majú podiel na letisku v Birmin
ghame a v Kodani. Spoločne s Ferrovialom MAG kontroluje letisko v Bristole. Ferrovial 
sa tiež zaoberal správou koncesií na letiskovú infraštruktúru. Okrem podielu na bristol
skom letisku investoval Ferrovial aj do letiska v Sydney, Belfaste a Antofagaste.
357. Po tomto oznámení britský Office of Fair Trading (OFT), podal žiadosť o po
stúpenie prípadu v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia ES o fúziách. Vo svojej 
žiadosti OFT informoval Komisiu o tom, že juhozápadné Anglicko by mohlo predsta
vovať samostatný trh pre dodávky služieb letiskovej infraštruktúry pre letecké dopravné 
spoločnosti. Keďže účastníci koncentrácie už kontrolujú bristolské letisko, akvizícia exe
terského letiska by znamenala, že ich podiel na trhu by v tejto oblasti mohol byť dosta
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točne veľký, aby mohol vyvolať obavy z hľadiska hospodárskej súťaže. Okrem toho OFT 
dostala pripomienky od tretích strán, v ktorých strany vyjadrili svoje obavy v súvislosti 
s akvizíciou.
358. Vyšetrovanie Komisie poukázalo na skutočnosť, že produktový trh je tr
hom služieb zabezpečenia letiskovej infraštruktúry pre letecké dopravné spoločnosti 
a geografický trh by mohol byť lokalizovaný len na oblasť juhozápadného Anglicka 
(Bristol, Exeter, Bournemouth, Plymouth, Newquay a Southampton). Ak by sa tieto in
dície potvrdili, trhový podiel na týchto dvoch letiskách v regióne by bol dostatočne veľ
ký na možné ovplyvnenie hospodárskej súťaže. Komisia preto súhlasila, že ďalšie vyšet
rovanie je opodstatnené a že britské orgány sú v tomto prípade kompetentné realizovať 
toto vyšetrovanie.
359. Komisia sa preto rozhodla postúpiť spoločnú akvizíciu exeterského letiska 
skupinou Macquarie Airport Group (MAG) a spoločnosťou Ferrovial Aeropuertos or
gánu NCA Spojeného kráľovstva, pretože táto koncentrácia by mohla značne ovplyvniť 
hospodársku súťaž na juhozápade Anglicka v oblasti služieb letiskovej infraštruktúry 
pre letecké dopravné spoločnosti.

FIMAG/Züblin144

360. Navrhovaná akvizícia, ktorá bola oznámená Komisii 26. augusta, sa týkala na
dobudnutia kontroly nad nemeckou stavebnou spoločnosťou Züblin spoločnosťou FI
MAG, ktorá je holdingovou spoločnosťou skupiny Strabag Group (Strabag). Strabag je 
stavebná skupina so sídlom v Rakúsku, ktorá pôsobí vo všetkých oblastiach stavebníc
tva, najmä vo výstavbe budov a v stavebnom inžinierstve. Okrem toho vyrába a distri
buuje stavebné materiály. Züblin je nemecká stavebná spoločnosť, ktorá sa tiež zaoberá 
výstavbou budov a stavebným inžinierstvom, ako aj službami súvisiacimi so stavebníc
tvom. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ROBA Baustoff GmbH (Roba) sa 
venuje aj výrobe a distribúcii stavebných materiálov. Nadobudnutím akciového balíka 
spoločnosti Walter Bau, nachádzajúcej sa v platobnej neschopnosti, by FIMAG získal 
kontrolu nad spoločnosťou Züblin.
361. Strabag a Züblin patria medzi najväčšie stavebné spoločnosti v Nemecku. No 
i tak by spoločný podiel týchto účastníkov koncentrácie na stavebnom trhu a trhu staveb
ného inžinierstva zostal výrazne pod úrovňou 15 %, aj keby sa tieto trhy ďalej rozčlenili. 
Aj keď je Strabag najväčšou stavebnou firmou v Rakúsku, podiely účastníkov na rakús
kom trhu by nedosiahli úroveň, ktorá by vzbudzovala obavy z hľadiska hospodárskej 
súťaže.
362. Nemecký Bundeskartellamt požiadal 20. septembra o čiastočné postúpenie 
tohto prípadu na základe článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia ES o fúziách. V žiadosti 
uviedol, že oznámená operácia by ovplyvnila hospodársku súťaž na regionálnych trhoch 
s asfaltovými zmesami v Berlíne, Chemnitzi, Lipsku/Halle, Rostoku a Mníchove, z kto
rých každý mal všetky znaky samostatného trhu a netvoril podstatnú časť spoločného 
trhu. Bundeskartellamt uviedol, že prevzatie spoločnosti Roba, ktorá je jedným z po
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sledných nezávislých konkurentov pri výrobe asfaltových zmesí, spoločnosťou Strabag 
by prinieslo riziko ešte väčšieho obmedzenia hospodárskej súťaže na relevantných regi
onálnych trhoch vzhľadom na prepojenie medzi Strabagom a skupinou Wehrhahn 
v dôsledku ich spoločnej účasti v spoločnosti Deutag. Komisia dospela k záveru, že pod
mienky na postúpenie boli splnené, a preto postúpila posúdenie dôsledkov operácie na 
regionálne trhy s asfaltom v Berlíne, Chemnitzi, Lipsku/Halle, Rostoku a Mníchove na 
Bundeskartellamt.
363. Komisia zistila, že zostávajúce časti navrhovanej koncentrácie by nemali za 
následok značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže v EHP či v jeho podstatnej čas
ti, keďže spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie na relevantných trhoch Ne
mecka by bol obmedzený a došlo by iba k miernemu nárastu trhového podielu na rele
vantných trhoch Rakúska.

Tesco/Carrefour14�

364. Navrhovaná akvizícia oznámená Komisii 4. novembra sa týkala nadobudnutia 
výlučnej kontroly nad českými a slovenskými obchodnými prevádzkami Carrefour 
(Francúzsko) spoločnosťou Tesco (Spojené kráľovstvo). Vyšetrovanie Komisie ukázalo, 
že navrhovaná transakcia by viedla k horizontálnemu prelínaniu na celom rade lokál
nych trhov s maloobchodným predajom tovarov každodennej spotreby v Českej repub
like a na Slovensku.
365. Spoločnosť Tesco má sídlo v Spojenom kráľovstve, zaoberá sa maloobchod
ným predajom potravinových a nepotravinových výrobkov a má viac ako 2 300 obchod
ných prevádzok na celom svete, ktoré zahŕňajú rôzne typy predajní. Spoločnosť vlastní 
a prevádzkuje 31 predajní na Slovensku a 27 predajní v Českej republike. Aj francúzska 
spoločnosť Carrefour pôsobí v oblasti maloobchodného predaja potravinových a ne
potravinových výrobkov a vlastní viac ako 11 000 prevádzok na svete. Prevádzkuje 11 
veľkých predajní v Českej republike a štyri veľké predajne na Slovensku.
366. Dňa 30. novembra Komisia dostala žiadosť slovenského NCA o čiastočné po
stúpenie tohto prípadu. Vo svojej žiadosti NCA uviedol, že transakcia by ovplyvnila 
hospodársku súťaž podľa článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia ES o fúziách na trhu s ma
loobchodným predajom tovarov každodennej spotreby v supermarketoch a hypermar
ketoch na troch miestnych trhoch v mestách Bratislava, Košice a Žilina. Slovenský NCA 
takisto uviedol, že tieto trhy netvoria podstatnú časť spoločného trhu.
367. Na Slovensku existovali indície, že touto transakciou by sa posilnila pozícia 
Tesca ako vedúcej spoločnosti v oblasti maloobchodu na vnútroštátnej úrovni. Okrem 
toho by v mestách Bratislava, Košice a Žilina mal zlúčený subjekt vysoký trhový podiel 
a počet alternatívnych obchodov k dispozícii kupujúcim by sa znížil. Komisia preto do
spela k záveru, že táto transakcia ovplyvňuje hospodársku súťaž na týchto troch lokál
nych trhoch. Na každom z týchto miestnych trhov sa predá menej ako 0,1 % celkového 
objemu potravín predaných na spoločnom trhu a nemožno ich považovať za podstatnú 
časť spoločného trhu. V súlade s nariadením ES o fúziách preto Komisia postúpila prí

�45 Prípad COMP/M.3905 Tesco/Carrefour.



Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005

108

pad slovenskej časti transakcie slovenskému NCA. Bolo to po prvý raz, čo bola postúpe
ná transakcia orgánu hospodárskej súťaže v novom členskom štáte.
368. Pokiaľ ide o Českú republiku, vyšetrovanie Komisie poukázalo na to, že zlúče
ný subjekt by bol len štvrtou najväčšou maloobchodnou sieťou na vnútroštátnej úrovni. 
Na jednotlivých miestnych trhoch by strany koncentrácie museli čeliť konkurencii zo 
strany množstva silných maloobchodných sietí, napríklad Lidl&Schwarz, Ahold alebo 
Rewe.
369. Komisia schválila túto transakciu vo vzťahu k Českej republike, pretože by 
značne nenarušila účinnú hospodársku súťaž v českom maloobchodnom predaji.

4. Stiahnuté oznámenia/transakcie od ktorých sa upustilo

Microsoft/Time Warner/ContentGuard JV14�

370. Dňa 12. júla 2004 Microsoft a Time Warner oznámili Komisii operáciu, ktorou 
získali od spoločnosti Xerox určitý počet akcií v americkej spoločnosti ContentGuard. 
Po tejto akvizícii vlastnia obe spoločnosti 48 % hlasovacích práv (Microsoft mal už pred 
touto transakciou 25 % podiel). Okrem toho uzavreli dohodu o hlasovaní akcionárov, 
ktorou získali spoločnú kontrolu nad ContentGuard.
371. ContentGuard pôsobí v oblasti vývoja a licencovania práv intelektuálneho 
vlastníctva (IPR) v súvislosti s Digital Rights Management (riadením prístupu k digitál
nym dátam, DRM). Vďaka tomu, že je autorom východiskovej technológie DRM, Con
tentGuard vlastní aj príslušné kľúčové patenty. Technológia DRM pozostáva zo softvé
rových riešení, ktoré umožňujú bezpečný prenos digitálnych obsahov akéhokoľvek 
druhu (napr. audio, filmov, dokumentov) prostredníctvom otvorenej siete napr. koneč
ným užívateľom, alebo ich výmenu medzi technickými zariadeniami. DRM je na najlep
šej ceste stať sa štandardom v informatike. Už sa stal štandardom pre online prenos 
mediálnych obsahov, napríklad hudby a video súborov. Microsoft je v súčasnosti vedú
cim, možno aj dominantným dodávateľom riešení DRM.
372. Po rutinnom prvostupňovom posúdení Komisia 25. augusta 2004 začala hĺb
kové vyšetrovanie a 29. novembra 2004 zaslala účastníkom koncentrácie vyhlásenie 
o námietkach. Jednou z hlavných obáv Komisie bolo, že touto operáciou by sa posilnil 
monopol Microsoftu na trhu s operačnými systémami pre PC. Ak by bol ContentGuard 
naozaj v spoločnom vlastníctve Microsoftu a Time Warneru, mohol by mať motiváciu 
a zároveň aj možnosť využívať svoje portfólio IPR na konkurenčné znevýhodňovanie 
rivalov Microsoftu na trhu s riešeniami DRM. DRM by sa dalo použiť ako technológia 
na kontrolu vstupu (gatekeeper technology), pretože Microsoft kontroluje, v ktorých 
operačných systémoch pre PC sa smie jeho softvér DRM použiť a v ktorých nie. Okrem 
toho by sa touto spoločnou akvizíciou mohol dramaticky spomaliť vývoj otvorených 
štandardov interoperability.
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373. Po tom, čo Komisia vyslovila svoje námietky, Microsoft a Time Warner infor
movali Komisiu, že Thomson nadobudol 33 % podiel v ContentGuard. Aj keď táto akvi
zícia Thomsonom bola oznámená už v novembri 2004, prebehla až 14. marca 2005. 
Oddelenia Komisie dôkladne preskúmali, či táto transakcia týkajúca sa spoločnosti 
Thomson patrí do pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V dôsledku nadobudnutia ma
jetkového podielu spoločnosťou Thomson, spolu so zmenami v správnej a riadiacej 
štruktúre ContentGuard, by žiaden z akcionárov nemal kontrolu nad ContentGuardom. 
Preto Komisia usúdila, že vzhľadom na podstatnú zmenu správneho poriadku Conten
tGuard a vzhľadom na vstup nového kľúčového akcionára (Thomson), by už Microsoft 
viac nemohol ovplyvňovať licenčnú politiku ContentGuard a poškodzovať tak konku
rentov Microsoftu. Od pôvodnej operácie, ktorou mal Microsoft a Time Warner nado
budnúť spoločnú kontrolu nad ContentGuard sa upustilo a tieto spoločnosti stiahli svo
je oznámenie podľa nariadenia ES o fúziách.

Total/Sasol/JV147

374. Sasol Wax International AG (Sasol), z Nemecka, je spoločnosť, ktorá patrí do 
juhoafrickej skupiny Sasol Group a špecializuje sa na vosky na báze ropy, predovšetkým 
na parafín a mikrovosky. Total France SA (Total) patrí do skupiny Total, jednej z najväč
ších petrochemických a plynárenských spoločností na svete. Okrem samotnej výroby 
parafínu a mikrovoskov, vyrába Total aj suroviny potrebné na ich výrobu: parafínový 
gáč a petrolátum.
375. Navrhovaná operácia spočívala vo vytvorení spoločného podniku na výrobu, 
marketing a predaj výrobkov z vosku na báze ropy a bitúmenových aditív, ktorý by spo
ločne vykonával činnosti Sasolu a Totalu v týchto oblastiach. Parafínový gáč a petrolá
tum sa vyrábajú v rafinériách ako vedľajší produkt rafinácie ropy. Môže ich použiť sa
motný výrobca, predávať ich tretím stranám alebo ďalej rafinovať na parafínové vosky 
alebo mikrovosky. Parafínové vosky a mikrovosky sa používajú na celý rad finálnych 
aplikácií, napríklad na výrobu sviečok, gumy, obalov, káblov, žuvačiek alebo lepidiel.
376. Komisia začala 13. apríla hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa navrhovaného spo
ločného podniku, pretože mala vážne obavy, že by sa touto transakciou mohla značne 
narušiť účinná hospodárska súťaž na spoločnom trhu. Predbežným preskúmaním trhu 
sa najmä zistilo, že spojenie komerčných aktivít Totalu a Sasolu, dodávky suroviny z To
talu do spoločného podniku a zvýšené kapacitné obmedzenie plynúce z transakcie by 
mohli významne posilniť vedúcu pozíciu Sasolu na trhoch s parafínom a mikrovoska
mi. Na záver predbežného vyšetrovania spoločnosti ponúkli záväzky. Po otestovaní trhu 
však Komisia usúdila, že navrhované nápravné opatrenie je priveľmi zložité a nerieši 
vážne obavy v súvislosti s parafínovými voskami.
377. Dňa 20. apríla strany oznámili Komisii ukončenie dohody o spoločnom pod
niku a stiahli oznámenie.
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AMI/Eurotecnica148

378. Dňa 18. októbra Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie (2. fáza) navrhovanej 
akvizície talianskej spoločnosti Eurotecnica rakúskou spoločnosťou Agrolinz Melamine 
International (AMI). Tento prípad Komisii postúpil nemecký a poľský NCA. Dňa 
20. decembra oznamujúce strany odstúpili od tohto obchodu.
379. AMI sa venuje výrobe melamínu, špeciálnej chemikálie využívanej v širokom 
spektre aplikácií, napríklad pri povrchovej úprave, v lepidlách a glejoch a ako prísada 
spomaľujúca horenie. AMI tiež vlastní vlastné technológie na výrobu melamínu, na kto
ré za posledných desať rokov neudelil licenciu žiadnej tretej strane. Eurotecnica je v sú
časnosti jediný poskytovateľ licencie týkajúcej sa technológie výroby melamínu pôso
biaci na celosvetovej úrovni, ale sama melamín nevyrába.
380. Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, pretože touto koncentráciou by sa posil
nila už aj tak silná pozícia AMI na trhu s melamínom. Komisia sa obávala, že odkúpe
ním jediného celosvetového poskytovateľa licencie na technológiu výroby melamínu by 
sa AMI dostala do pozície, kedy by mohla zabrániť vstupu ďalších subjektov na trh 
a kontrolovať plány na rozširovanie činnosti u svojich konkurentov. Okrem toho by sa 
vylúčením týchto konkurenčných tlakov zvýšila pravdepodobnosť zosúladeného ko
merčného postupu na už aj tak koncentrovanom trhu s melamínom.

C – vYBraNÉ SúdNe prÍpadY

Komisia/Tetra Laval BV149

381. Dňa 15. februára Európsky súdny dvor (ESD) zamietol odvolanie Komisie 
proti rozsudku Súdu prvého stupňa v prípade Tetra Laval/Komisia150, ktorým sa zrušilo 
rozhodnutie Komisie o nezlučiteľnosti koncentrácie medzi Tetra Laval a Sidel so spoloč
ným trhom v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia ES o fúziách151. V rozsudku sú objasne
né tri zvlášť dôležité otázky: úroveň dôkazu (standard of proof) a súdneho preskúmava
nia kontroly fúzií (judicial review); vzťah medzi nariadením ES o fúziách a článkom 82 
Zmluvy o ES; a akceptovatelnosť záväzkov v oblasti konania spoločnosti (behavioural 
commitments).
382. Pokiaľ ide o požadovanú úroveň dôkazu, v rozsudku ESD sa zdôrazňuje, že 
analýza vyžadovaná pri kontrole fúzií zahŕňa predikciu udalostí, ktoré sa môžu s väč
šou či menšou pravdepodobnosťou stať v budúcnosti a že pri takejto analýze je nevy
hnutné predvídať rôzne možnosti príčinných súvislostí s cieľom zistiť, ktorá z nich je 
najpravdepodobnejšia. Vo svojom rozsudku takto ESD potvrdil názor Komisie, že po
žadovaný stupeň dôkazu vo všetkých prípadoch týkajúcich sa fúzií spočíva vo vyváže
nosti pravdepodobností. V zmienenom prípade ESD usúdil, že Súd prvého stupňa 

�48 Prípad COMP/M.3923 AMI/Eurotecnica.
�49 Prípad C-�2/03P, Komisia/Tetra Laval BV.
�50 Prípad T-5/02 Tetra Laval BV/Komisia, [2002] Zb. s. II-0438�.
�5� Prípad COMP/M.24�6 Tetra Laval/Sidel, prijatý na základe predošlého nariadenia ES o fúziách, t. j. 

nariadenia Rady (ES) č. 4064/89, ktoré bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. �39/2004.



111

II – Kontrola fúzií

v skutočnosti nezmenil podmienky týkajúce sa úrovne dôkazu, ale prosto upriamil 
pozornosť na požiadavku, že dôkazovým materiálom by sa mala presvedčivo preuká
zať odôvodnenosť argumentácie alebo rozhodnutia. V súvislosti s možnou budúcou 
analýzou konglomerátnych fúzií ESD rozhodol, že otázka či konglomerátna fúzia 
umožní zlúčenému subjektu použiť svoju silu na získanie dominantnej pozície v prie
behu istého času súvisí s „príčinnými súvislosťami, ktoré sú sotva rozoznateľné, neisté 
a ťažko sa preukazujú“. Preto je kvalita dôkazov opodstatňujúcich zákaz takýchto fúzií 
zvlášť dôležitá, aby bolo možné podoprieť názor, že daný hospodársky vývoj by bol 
„prijateľný“.
383. V súvislosti so súdnym preskúmaním takýchto nálezov ESD zastával názor, že 
Komisia má istú voľnosť rozhodovania, pokiaľ ide o ekonomické záležitosti, ale že súdy 
musia zistiť, či dôkazový materiál, z ktorého sa vychádzalo, je vecne správny, spoľahlivý 
a konzistentný, či obsahuje všetky informácie, ktoré treba vziať do úvahy a či sa ním dajú 
zdôvodniť závery z neho vyvodené. V tomto konkrétnom prípade ESD usúdil, že Súd 
prvého stupňa dodržal požiadavky kladené na súdne preskúmanie.
384. Súd prvého stupňa zastával názor, že v prípadoch konglomerátnych fúzií, kde 
budúce vytvorenie dominantnej pozície závisí na faktoroch motivujúcich alebo odra
dzujúcich zlúčený subjekt od výkonu pákového efektu (leveraging behaviour), by Komi
sia tiež mala zvážiť, či nelegálnosť istých druhov výkonu pákového efektu v zmysle člán
ku 82 Zmluvy o ES a pravdepodobnosť odhalenia a potrestania neodradí zlúčený subjekt 
od takéhoto konania. Komisia oponovala, že takéto požiadavky by boli v rozpore s na
riadením ES o fúziách.
385. ESD súhlasil s názorom Komisie a rozhodol, že Súd prvého stupňa sa v tejto 
súvislosti dopustil nesprávneho právneho posúdenia (error of law). Aj keď by Komisia 
mala komplexne posúdiť faktory nabádajúce a odradzujúce od výkonu pákového efektu, 
ESD rozhodol, že by bolo v rozpore s preventívnym účelom nariadenia ES o fúziách 
skúmať pri každej navrhovanej fúzii demotivačné činitele predstavované nezákonnos
ťou takéhoto počínania, pravdepodobnosťou jeho odhalenia a potrestania. Bolo by to 
príliš špekulatívne a neumožnilo by to Komisii vychádzať pri svojom hodnotení zo všet
kých relevantných skutočností. ESD však rozhodol, že toto nesprávne právne posúdenie 
nepostačuje na zrušenie rozsudku.
386. Pokiaľ ide o záväzky v oblasti konania subjektu, Súd prvého stupňa bol toho 
názoru, že pri hodnotení možnosti výkonu pákového efektu, ktorého by sa zlúčený sub
jekt mohol dopustiť, Komisia nezohľadnila niekoľko možných záväzkov v oblasti kona
nia. Komisia vo svojom odvolaní dôvodila, že takéto záväzky zvážila, ale považovala ich 
za neakceptovateľné, hlavne pre ich problematické monitorovanie.
387. Vo svojom rozsudku ESD rozlišuje medzi prípadmi, pri ktorých dôjde k okam
žitým štrukturálnym zmenám na trhu a prípadmi, kde dominanciu je možné dosiahnuť 
iba časom na základe výkonu pákového efektu. V prípadoch druhého typu možno pri 
hodnotení pravdepodobnosti, že zlúčený subjekt by sa mohol takto správať, brať do úva
hy záväzky týkajúce sa budúceho konania. Vzhľadom na úvodnú časť rozhodnutia za
stáva ESD názor, že v tomto prípade Komisia odmietla prijať záväzky Tetry zo zásady. 
ESD teda rozhodol, že rozsudok Súdu prvého stupňa, ktorým sa ruší rozhodnutie Ko
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misie, treba potvrdiť aj napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu odradzujúceho 
účinku článku 82 Zmluvy o ES zo strany Súdu prvého stupňa.

Energias de Portugal SA (EDP)/Komisia1�2

388. Dňa 21. septembra Súd prvého stupňa zamietol žalobu EDP vo veci zrušenia 
rozhodnutia Komisie z 9. decembra 2004, v ktorom Komisia vyhlásila spoločnú akvizí
ciu úradujúcej portugalskej plynárenskej spoločnosti Gás de Portugal (GDP) spoloč
nosťou Energias de Portugal (EDP), ktorá je úradujúcou portugalskou elektrárenskou 
spoločnosťou, a talianskou energetickou spoločnosťou SpA, za nezlučiteľnú so spoloč
ným trhom v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia ES o fúziách153.
389. Vo svojom rozhodnutí Komisia argumentovala, že aj napriek záväzkom navrh
nutým stranami by sa koncentráciou posilnili dominantné pozície EDP na trhoch 
s elektrickou energiou v Portugalsku, ako aj dominantné pozície GDP na portugalských 
trhoch s plynom od momentu ich otvorenia hospodárskej súťaži, čo by malo za násle
dok značné narušenie hospodárskej súťaže na podstatnej časti spoločného trhu.
390. Táto fúzia sa posudzovala v situácii, keď práve prebiehalo otváranie energetic
kých trhov v celej EÚ. V Portugalsku sú trhy s elektrickou energiou otvorené hospodár
skej súťaži a trhy s plynom sa majú otvárať postupne. Podľa druhej plynárenskej smer
nice sa na Portugalsko vzťahuje výnimka, ktorá umožňuje začať liberalizovať plynárenstvo 
najneskôr v roku 2007 otvorením trhu pre dodávky zemného plynu na výrobu energie. 
Ďalšie trhy s plynom majú byť pre priemyselných odberateľov otvorené najneskôr v ro
ku 2009 a pre domácnosti najneskôr v roku 2010.
391. V prípade, ktorý podala spoločnosť EDP, pojednával Súd prvého stupňa v rám
ci „skráteného“ konania (fasttrack procedure) a vyniesol rozsudok do siedmich mesia
cov, čo bola najkratšia lehota dosiahnutá vôbec u prípadu tohto druhu.
392. Súd prvého stupňa zamietol rôzne námietky, ktoré podal navrhovateľ voči 
hodnoteniu záväzkov ponúknutých účastníkmi fúzie.
393. Súd prvého stupňa najmä potvrdil spôsob, akým Komisia v súčasnosti hodno
tí nápravné opatrenia: Komisia najprv posúdi obavy, ktoré koncentrácia vzbudzuje 
z hľadiska hospodárskej súťaže a potom záväzky navrhnuté na riešenie týchto obáv. Súd 
prvého stupňa rozhodol, že Komisia nemohla v rámci obmedzujúcich lehôt uložených 
v nariadení ES o fúziách začať svoju analýzu tejto fúzie z hľadiska ponúknutých záväz
kov úplne odznova, ako keby daná transakcia bola oznámená nanovo v podobe so zá
väzkami. Súd prvého stupňa rozhodol, že takýto prístup by bol v rozpore s požiadavkou 
rýchlosti, ktorá je príznačná pre nariadenie ES o fúziách vo všeobecnosti.
394. Pokiaľ ide o záväzky predložené po lehote stanovenej rôznymi nariadeniami 
Súd prvého stupňa uviedol, že Komisia pri hodnotení záväzkov týkajúcich sa elektrickej 
energie a plynu správne uplatnila svoje oznámenie o nápravných opatreniach. V súvis

�52 Prípad T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA /Komisia.
�53 Prípad COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP, prijatý na základe predošlého nariadenia ES o fúziách, t. j. na-

riadenia Rady (ES) č. 4064/89.
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losti so záväzkami týkajúcimi sa plynu, ktoré boli v úplnom znení predložené iba tri 
pracovné dni pred rozhodnutím Komisie, Súd prvého stupňa tiež zdôraznil, že Komisia 
ich správne zamietla z jediného dôvodu, a to pre „mimoriadne veľké oneskorenie“.
395. Súd prvého stupňa usúdil, že Komisia nesprávne posúdila fúziu z hmotno
právneho hľadiska, keď dospela k záveru, že koncentráciou by sa posilnili dominantné 
pozície GDP a viedla by k značnému narušeniu hospodárskej súťaže na trhoch s ply
nom. Súd prvého stupňa pripomenul, že v dôsledku výnimky uvedenej v druhej plyná
renskej smernici nepanovala v deň prijatia rozhodnutia na trhoch s plynom v Portugal
sku otvorená hospodárska súťaž. Podľa Súdu prvého stupňa z toho vyplýva, že pri 
absencii hospodárskej súťaže nebola tu v deň prijatia napadnutého rozhodnutia vlastne 
žiadna hospodárska súťaž, ktorú by bolo možné narušiť. Súd prvého stupňa potom roz
hodol, že Komisia tým, že posudzovala iba účinky koncentrácie na trhy s plynom v bu
dúcnosti, keď na týchto trhoch už bude fungovať hospodárska súťaž, urobila chybu, lebo 
nezohľadnila bezprostredné účinky koncentrácie na tieto trhy. V tejto súvislosti pouká
zal Súd prvého stupňa na skutočnosť, že situácia na trhoch s plynom by sa v dôsledku 
koncentrácie upravenej spomínanými záväzkami týkajúcimi sa plynu výrazne zlepšila.
396. Aj napriek tejto chybe však Súd prvého stupňa pripomenul, že nie je dôvod 
rušiť rozhodnutie o zákaze koncentrácie, ak dôvody na takéto rozhodnutie, ktoré neod
porujú právnym zásadám, najmä dôvody týkajúce sa jedného z relevantných trhov, po
stačujú na zdôvodnenie podstatnej časti rozhodnutia. V tomto prípade Súd prvého 
stupňa rozhodol, že Komisia sa nedopustila zjavného omylu pri hodnotení keď usúdila, 
že koncentrácia by spôsobila odchod dôležitého potenciálneho konkurenta (GDP) zo 
všetkých trhov s elektrickou energiou. Táto skutočnosť by znamenala posilnenie domi
nantných postavení EDP na všetkých trhoch s elektrickou energiou, čo by malo za ná
sledok značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže. Tento záver sám o sebe stačil na 
zdôvodnenie rozhodnutia Komisie. Nebolo treba posudzovať vertikálne účinky fúzie.
397. Súd prvého stupňa preto zamietol žalobu EDP a potvrdil rozhodnutie 
Komisie.

Honeywell/Komisia a General Electric/Komisia1�4

398. Dňa 14. decembra Súd prvého stupňa potvrdil rozhodnutie Komisie o zákaze 
fúzie medzi General Electric Company (GE) a Honeywell Inc. (Honeywell). V júli 2001 
Komisia zakázala túto fúziu155, pretože usúdila, že touto transakciou by sa vytvorilo ale
bo posilnilo dominantné postavenie, čo by malo za následok značné narušenie účinnej 
hospodárskej súťaže na trhoch s výrobkami leteckého a kozmického priemyslu a prie
myselnými systémami a zákazníci by prišli o výhody plynúce z hospodárskej súťaže. Súd 
prvého stupňa zistil chyby, ktorých sa dopustila Komisia pri posudzovaní konglomerát
nych a vertikálnych účinkov fúzie. Usúdil však, že horizontálne účinky fúzie samé o se
be stačili na zdôvodnenie zákazu tejto transakcie. V rozsudku sa potvrdzuje, že konglo

�54 Prípad T-209/0� Honeywell/Komisia a prípad T-2�0/0� General Electric/Komisia.
�55 Prípad COMP/M.2220 GE/Honeywell.
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merátne fúzie môžu mať za určitých okolností protikonkurenčné účinky a sú v ňom 
uvedené užitočné postrehy vo vzťahu k budúcim prípadom.
399. Žaloba Honeywellu bola zamietnutá z procesných dôvodov, keďže sa zameria
vala iba na jednu stránku rozhodnutia (t. j. účinky konglomerátnej fúzie) a nemohla 
teda viesť k zrušeniu rozhodnutia.
400. V súvislosti so žalobou GE Súd prvého stupňa potvrdil rozhodnutie z titulu 
horizontálnych účinkov transakcie na trhy s prúdovými motormi pre veľké regionálne 
prúdové lietadlá, podnikové prúdové lietadlá a na trhy s malými námornými plynovými 
turbínami a rozhodol, že Komisia oprávnene zamietla záväzky ponúknuté účastníkmi 
koncentrácie. Taktiež potvrdil záver Komisie, že podiel GE na trhu s motormi do veľ
kých komerčných prúdových lietadiel naznačuje dominantné postavenie ešte pred 
uzavretím fúzie a vertikálna integrácia GE a charakter tohto odvetvia by jeho pozíciu 
ešte umocnili. Súd prvého stupňa okrem toho zamietol námietku navrhovateľa týkajúcu 
sa procesnej nezrovnalosti, ktorá údajne spôsobuje neplatnosť rozhodnutia Komisie.
401. Na druhej strane Súd prvého stupňa usúdil, že hodnotenie Komisie týkajúce sa 
vertikálnych a konglomerátnych účinkov bolo poznačené evidentnými chybami pri po
sudzovaní. Podľa rozsudku Komisia v súvislosti s vertikálnymi účinkami tvrdila, že spo
ločnosť GE by mala možnosť a motiváciu brániť svojim konkurentom vyrábajúcim mo
tory k štartérom Honeywellu v prístupe na trh, ale nevzala pritom do úvahy potenciálne 
odradzujúci účinok článku 82 Zmluvy o ES na takéto počínanie. Súd prvého stupňa 
uviedol, že pravdepodobnosť označenia určitého konania za konanie v rozpore s člán
kom 82 Zmluvy o ES je vyššia, čím presvedčivejšie Komisia argumentuje o účinkoch 
takéhoto konania a čím jasnejšie poukáže na jeho komerčný stimul.
402. Vo svojom rozsudku Súd prvého stupňa potvrdil, že konglomerátne fúzie 
môžu mať v niektorých prípadoch protikonkurenčné účinky a že teoretické úvahy 
o účinkoch konglomerátnej fúzie sa za istých okolností môžu stať hodnoverným pod
kladom pre zákaz fúzie. V rozsudku sa však tiež vyžaduje, aby Komisia svoje teoretické 
úvahy podložila presvedčivým dôkazovým materiálom. Pokiaľ ide o prenesenie finan
čnej sily GE Capital a vertikálnej integrácie GECAS na trhy Honeywellu s leteckou elek
tronikou a inými produktmi, Súd prvého stupňa usúdil, že Komisia nepreukázala túto 
možnosť ako dostatočne pravdepodobnú. Súd prvého stupňa považoval interné doku
menty týkajúce sa finančnej vertikálnej integrácie GE za nezvratný dôkaz o posilnení 
dominancie GE na trhu prúdových motorov ešte pred fúziou, dospel však k záveru, že 
v tomto rozhodnutí nebolo dostatočne preukázané, že by nový subjekt aj využil svoju 
finančnú moc/silu na posilnenie pozície sortimentu Honeywellu. V tejto súvislosti dô
kazy o počínaní v minulosti nepostačujú na vyvodenie záveru, že zlúčený subjekt by 
použil svoju finančnú silu aj v budúcnosti. Súd prvého stupňa tiež skonštatoval, že Ko
misia nepredložila ekonomickú štúdiu dokazujúcu, že krátkodobé komerčné obete, kto
ré by GE musel priniesť, aby presvedčil zákazníkov, aby kupovali výrobky Honeywellu, 
by skutočne bol schopný vykompenzovať vyššími výnosmi v budúcnosti.
403. Pokiaľ išlo o konglomerátne založené na rôznych praktikách predaja balíkov 
produktov a služieb (bundling) Súd prvého stupňa požadoval, aby Komisia dokázala 
schopnosť, ako aj záujem zlúčeného subjektu realizovať tieto praktiky. Doložené prakti
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ky tohto typu u Honeywellu v minulosti nepovažoval Súd prvého stupňa za dostatočne 
preukazné. Súd prvého stupňa tiež poznamenal, že sa upustilo od ekonomického mode
lu Komisie, pretože Komisia nemohla stranám poskytnúť dôverné vstupné údaje a ok
rem toho tiež dospel k záveru, že ekonomické teórie prezentované rôznymi vypočutými 
ekonómami sú kontroverzné. Uplatnením štandardu preskúmania konglomerátnych 
fúzií, ktorý si stanovil v prípade Tetra Laval, Súd prvého stupňa vyslovil záver, že Komi
sia nepreukázala, že zlúčený subjekt by naozaj predával v jednom balíku motory GE 
s výrobkami Honeywellu v oblasti leteckej elektroniky a iných oblastiach. Súd prvého 
stupňa potom rozhodol, že keď chýba príslušný dôkaz, samotná skutočnosť rozšírenia 
sortimentu výrobkov nestačí na záver o vytvorení dominantnej pozície. Rovnako ako 
v prípade Tetra Laval, Súd prvého stupňa vyslovil názor, že Komisia nevzala do úvahy 
možný odradzujúci vplyv článku 82 Zmluvy o ES na praktiky, ako je tvorba čistých či 
zmiešaných balíkov produktov a služieb (pure and mixed bundling).

d – štatiStika

Obrázok č. 4
Počet konečných rozhodnutí prijatých v každom roku od roku 1999 a počet oznámení
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Obrázok č. 5
Členenie podľa typu operácie (1996 – 2005)
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a – leGiSlatÍvNe a iNterpretaČNÉ pravidlá

1. Nariadenia, usmernenia a oznámenia

1.1. Akčný plán štátnej pomoci

ráMČek 3: akČNý pláN štátNej poMoCi

V júni Komisia zaviedla Akčný plán štátnej pomoci1, v ktorom sú naznačené hlavné 
zásady komplexnej reformy pravidiel a postupov poskytovania štátnej pomoci na 
obdobie nasledujúcich piatich rokov. Komisia predovšetkým zamýšľa využiť pravid
lá štátnej pomoci EÚ na podnietenie členských štátov, aby sa podieľali na Lisabon
skej stratégii tým, že svoju pomoc zamerajú na zvyšovanie konkurencieschopnosti 
podnikov v EÚ a vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest (poskytovanie 
pomoci na výskum a vývoj, inovácie a rizikový kapitál pre malé firmy), na zabezpe
čovanie sociálnej a regionálnej súdržnosti a na skvalitňovanie verejných služieb. 
Komisia tiež chce docieliť racionalizáciu a zjednodušenie postupov, aby boli pravid
lá jasnejšie, povinnosť notifikácie sa týkala menšieho počtu prípadov pomoci a aby 
sa urýchlil proces rozhodovania.
Akčný plán štátnej pomoci sa zakladá na týchto prvkoch:
– menší objem štátnej pomoci, ale s lepším zameraním, a to v súlade s opakova

nými vyhláseniami Európskej rady, že verejné peniaze sa majú účinne využívať 
v prospech občanov EÚ na zvyšovanie ekonomickej účinnosti, rastu a počtu 
udržateľných pracovných miest, sociálnej a regionálnej súdržnosti, skvalitňova
nie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, zabezpečovanie udržateľného 
rozvoja a kultúrnej rozmanitosti,

– prepracovanejší prístup založený na ekonomickej analýze, aby bolo možné ľah
šie a rýchlejšie schvaľovať pomoc, ktorá nemá natoľko rušivé účinky, najmä ak 
sa peniaze nedajú ľahko získať na finančných trhoch a aby Komisia sústreďovala 
svoje zdroje na prípady, ktoré majú tendenciu vážnejšie deformovať hospodár
sku súťaž a obchod,

– jednoduchšie a účinnejšie postupy, lepšie presadzovanie v praxi, vyššia predví
dateľnosť a zvýšená transparentnosť; napríklad členské štáty musia v súčasnosti 
notifikovať Komisii väčšinu prípadov štátnej podpory, ktorú plánujú poskytnúť. 
Komisia navrhuje vyňať z tejto notifikačnej povinnosti viac opatrení a zjedno
dušiť postupy,

� KOM(2005) �07, konečné znenie, 7.6.2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/re-
form/reform.html
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1.2. Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013

404. Zlučiteľnosť regionálnej pomoci so Zmluvou o ES upravujú v usmernenia 
Komisie pre regionálnu pomoc. Terajšie usmernenia pre regionálnu pomoc boli pri
jaté v roku 1998 na neobmedzenú dobu. V apríli 2003 Komisia rozhodla o uplatňo
vaní týchto usmernení do roku 2006 a o ich revízii na obdobie po roku 2006 „v pra
vý čas, s cieľom poskytnúť členským štátom a Komisii dostatok času pred koncom 
roku 2006 na vypracovanie, oznámenie a schválenie máp regionálnej pomoci na 
obdobie po 1. januári 2007“. Tieto nové usmernenia by mali platiť počas celého bu
dúceho programovacieho obdobia pre štrukturálne fondy, t. j. od roku 2007 do roku 
2013.
405. V rámci prípravy nových usmernení zorganizovala Komisia rozsiahle pri
pomienkové konanie, ktoré začalo v apríli 2003. Členským štátom rozposlala dva 
diskusné dokumenty a zverejnila ich na internetovej stránke GR pre hospodársku 
súťaž. V júli bol členským štátom zaslaný materiál navrhnutý GR pre hospodársku 
súťaž, ktorý obsahoval návrh usmernení a bol takisto zverejnený na internetovej 
stránke GR pre hospodársku súťaž. Vo februári a septembri boli zorganizované dve 
multilaterálne stretnutia s odborníkmi z členských štátov, krajín EHP, Rumunska 

– spoločná zodpovednosť Komisie a členských štátov: Komisia nemôže zdokona
liť pravidlá a prax štátnej pomoci bez účinnej podpory členských štátov a ich 
úplného zaviazania sa plniť si povinnosti notifikácie zamýšľaného poskytnutia 
pomoci a správne uplatňovať pravidlá v praxi.

Táto reforma neznamená úplný prielom vo vzťahu k súčasnej praxi, ale skôr pokus 
o zdokonalenie existujúceho rámca, aby bol účinnejší a vhodnejší na zvládanie sú
časných nárokov, vyplývajúcich napríklad z rozšírenia a Lisabonskej stratégie. Pred
stavuje úsilie lepšie vysvetliť politiku, používať prepracovaný ekonomický prístup 
na zdokonaľovanie pravidiel tým, že sa ujasní podľa čoho by Komisia určité opatre
nie štátnej pomoci mala povoliť alebo naopak vyhlásiť za nezlučiteľné so spoločným 
trhom. Okrem toho Komisia zdôraznila dôležitosť európskych občanov v tomto 
procese tým, že im umožnila vyjadriť sa k jej programu reformy v rámci konzultácie 
a zaujímala sa o ich názory na svoje návrhy.
V rámci pripomienkového konania (konzultácie), ktoré skončilo v septembri, boli 
prijaté pripomienky od viac ako 130 zainteresovaných strán. Svoje pripomienky 
poskytli aj Hospodársky a sociálny výbor, Výbor pre regióny a Európsky parlament. 
Po vyhodnotení výsledkov pripomienkového konania začala Komisia realizovať 
rôzne stránky akčného plánu, vrátane koncipovania budúcich pravidiel.
Komisia si uložila cieľ prijať budúci rámec pre výskum a vývoj a inovácie a nové 
usmernenie o rizikovom kapitále niekedy v lete roku 2006, všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách na začiatku roku 2007 a budúce nariadenie o pomoci 
na ochranu životného prostredia v roku 2007.
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a Bulharska a na všetkých úrovniach sa konal veľký počet stretnutí so zástupcami 
príslušných regiónov. Celkove prišlo 500 pripomienok od zainteresovaných strán. 
Výbor pre regióny a Hospodársky a sociálny výbor vyjadrili názor na revíziu usmer
není, ktorý bol vo veľkej miere zohľadnený. Európsky parlament prijal 15. decembra 
z vlastnej iniciatívy správu o usmerneniach, ktorá bola takisto z veľkej časti zohľad
nená.
406. Komisia prijala usmernenia o národnej regionálnej pomoci 21. decembra. 
Predbežné znenie je sprístupnené na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž156 
a konečné znenie bude uverejnené v úradnom vestníku.
407. Pri príprave návrhu nového usmernenia mali veľký význam dve zásady:
• potreba fundovane prispieť ku kohéznej politike EÚ, a to zabezpečením maximálnej 

možnej koherencie s nariadeniami o štrukturálnych fondoch;
• potreba naplniť závery niekoľkých zasadnutí Európskej rady, na ktorých bola vyjad

rená požiadavka menšieho objemu, avšak viac cielenej pomoci v súlade s všeobec
ným prístupom rozpracovaným v Akčnom pláne štátnej pomoci.

408. Troma kľúčovými prvkami nových usmernení v súlade s týmito zásadami sú:
• potreba opätovného zamerania regionálnej pomoci na najviac znevýhodnené oblas

ti v 25 a čoskoro už 27 členských štátoch EÚ, a pritom ponechať samotným členským 
štátom dostatočnú voľnosť pri určovaní ďalších regiónov, ktoré spĺňajú kritériá na 
podporu, a to na základe miestnych podmienok, pokiaľ ide o blaho obyvateľstva 
a problém nezamestnanosti;

• potreba zvýšiť celkovú konkurencieschopnosť EÚ, jej členských štátov a jej re
giónov, a to prostredníctvom jasne diferencovaných a dobre vyvážených stro
pov intenzity pomoci, ktoré by odrážali dôležitosť jednotlivých regionálnych 
problémov, ako aj riešili obavy z úniku prostriedkov do oblastí nevyžadujúcich 
pomoc; a

• potreba zabezpečiť hladký prechod z terajšieho systému na nový prístup, ktorý dáva 
dosť času na prispôsobenie, aby sa neohrozilo to, čo sa už dosiahlo v minulosti.

409. V regiónoch, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci v zmysle 
usmernení pre regionálnu pomoc je možné udeľovať iné formy pomoci na podporu re
gionálneho rozvoja (napríklad podpora na výskum a vývoj, rizikový kapitál, pomoc na 
vzdelávanie, pomoc na životné prostredie atď.). Ako bolo vyhlásené v Akčnom pláne 
štátnej pomoci, tieto horizontálne pomoci sa teraz reformujú a mali by členským štátom 
poskytnúť dostatočný priestor na implementáciu regionálnych cieľov v oblasti regionál
nej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, ktoré boli stanovené v nariadeniach 
o štrukturálnych fondoch, a na riešenie konkrétnych zlyhaní trhu, ku ktorým môže 
v týchto regiónoch dôjsť.

�56 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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1.3. Budúci rámec pre výskum, vývoj a inováciu

410. Platnosť existujúceho rámca Spoločenstva o štátnej pomoci pre výskum a vý
voj157 mala skončiť 31. decembra158, ale bol predĺžený do 31. decembra 2006159. V Akč
nom pláne štátnej pomoci Komisia rozhodla „zvážiť, či sa má pôsobnosť rámca pre vý
skum a vývoj rozšíriť na druhy pomoci v prospech niektorých činností zameraných na 
inováciu, ktoré nezahŕňajú usmernenia alebo nariadenia, a tým vytvoriť rámec pre vý
skum, vývoj a inováciu“160.
411. Potom, čo Komisia prijala konzultačný dokument o inovácii už nebolo možné 
zaviesť spoločný rámec pre výskum, vývoj a aj inováciu do konca roku 2005. Prvá výme
na názorov s členskými štátmi by sa mala konať na začiatku roku 2006, s cieľom prijať 
budúci rámec pre výskum, vývoj a inováciu niekedy v lete 2006. Preto sa Komisia roz
hodla uplatňovať existujúci rámec pre výskum a vývoj dovtedy, kým nenadobudne plat
nosť tento dokument, najneskôr však do 31. decembra 2006.
412. V septembri Komisia začala verejné pripomienkové konanie o opatreniach na 
skvalitnenie štátnej pomoci určenej na inováciu. Navrhované zlepšenia, rozpracované 
v návrhu oznámenia o štátnej pomoci na inováciu161, zahŕňajú pravidlá pomoci na fi
nancovanie inovácie, kritériá, vďaka ktorým budú môcť orgány verejnej správy lepšie 
a účinnejšie zamerať pomoc, objasnenie pravidiel na zvýšenie právnej istoty a zjedno
dušenie regulačného rámca.
413. V oznámení bola výzva na zaslanie pripomienok, pokiaľ ide o sériu konkrét
nych opatrení, na ktoré by Komisia mohla povoliť štátnu pomoc na základe exante 
pravidiel a kritérií. Na základe pripomienok, ktoré Komisia teraz vyhodnocuje, sa do 
existujúcich pravidiel štátnej pomoci zapracujú nové ustanovenia. Tieto ustanovenia 
umožnia členským štátom, ktoré ich budú uplatňovať, nielen získať rýchlejšie schválenie 
štátnej pomoci na inováciu, ale aj pomôžu členským štátom účinnejšie a cielenejšie vy
nakladať verejné prostriedky.
414. Pri týchto konzultáciách Komisia dala jasne najavo, že štátna pomoc nemá byť 
odpoveďou na všetky problémy týkajúce sa konkurencieschopnosti a inovácií v EÚ. Aj 
keď Komisia uznáva, že v snahe o dosiahnutie rastu a vytvorenie pracovných miest je 
možné využívať politiku štátnej pomoci proaktívne na podporu inovácií, a to riešením 
zlyhaní na trhu, ktoré bránia vo výskyte inovácií na trhu, zároveň však zdôrazňuje, že ak 
sa má podnikateľský subjekt pustiť viac inovačne orientovanou cestou rozvoja, vyžaduje 
to v prvom rade účinnú hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž vytvára prirodzené sti
muly pre spoločnosti, aby prichádzali s novými nápadmi a novými výrobkami. Núti ich 
prispôsobiť sa zmenám a sankcionuje tých, ktorí zostanú nečinní alebo zaostanú. Preto 
je dôležité zabezpečiť hospodársku súťaž ako hnaciu silu inovácií.

�57 Ú. v. ES C 45, �7.2.�996, zmenené a doplnené oznámením Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa rámec 
Spoločenstva o štátnej pomoci pre výskum a vývoj (Ú. v. ES C 48, �3.2.�998, s.2).

�58 Ú. v. ES C ���, 8.5.2002.
�59 Ú. v. EÚ C 3�0, 8.�2.2005.
�60 Odsek 28 Akčného plánu štátnej pomoci.
�6� KOM(2005) 436, konečné znenie, 2�.9.2005. Tlačová správa IP/05/��69, 2�.9.2005. MEMO/05/33.
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415. V súlade s prepracovaným ekonomickým prístupom uvedeným v Akčnom 
pláne štátnej pomoci, je v tomto oznámení určená jasná metodika na vypracovanie 
opatrení štátnej pomoci určenej na inovačné aktivity. Medzi tieto zásady patrí, že štátnu 
pomoc možno schváliť, ak i) je nástroj pomoci cielený na dobre definované zlyhanie 
trhu; ii) štátna pomoc je najvhodnejším nástrojom politiky (čo nie je vždy tak, niekedy 
môže byť vhodnejšia štrukturálna politika a regulačné opatrenie); iii) pomoc má stimu
lačný účinok na inovácie a je úmerná definovanému cieľu a iv) narušenie hospodárskej 
súťaže je obmedzeného rozsahu.
416. Návrhy pomoci na inovácie sa týkajú šiestich širokých oblastí, ktorými sú: ino
vačne orientované začínajúce subjekty, rizikový kapitál, začlenenie inovácií do existujú
cich pravidiel štátnej pomoci pre výskum a vývoj, sprostredkovatelia v oblasti inovácií, 
vzdelávanie a mobilita medzi výskumnými pracovníkmi na univerzitách a malými 
a strednými podnikateľmi, „centrá na svetovej úrovni“ zaoberajúce sa projektmi spoloč
ného európskeho záujmu.

1.4. Oznámenie o štátnej pomoci na poistenie vývozných úverov

417. Platnosť oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na poistenie 
krátkodobých vývozných úverov („STEC“)162 skončila 31. decembra. Po uskutočnení 
štúdie o situácii na trhu so súkromným zaistením v oblasti poisťovania vývozných 
úverov a po konzultovaní členských štátov, ako aj iných zainteresovaných strán, sa 
Komisia rozhodla ponechať vymedzenie obchodovateľných rizík v znení z roku 2001 
nezmenené. Keďže vo väčšine členských štátov súkromný poisťovatelia neponúkajú 
malým a stredným podnikom (ďalej len MSP) s obmedzeným exportným obratom 
žiadne alebo im ponúkajú nedostatočné poistné krytie vývozného úveru, rozhodla sa 
Komisia, že bude vývozné riziká týchto podnikov v tých členských štátoch, v ktorých 
im nie je na trhu ponúkané primerané krytie, považovať dočasne za neobchodovateľ
né. Je to takisto zohľadnenie potreby súkromného trhu prispôsobiť sa trhu, ktorý sa 
v súčasnosti zväčšil v dôsledku rozšírenie EÚ. Toto nové ustanovenie bude platiť od 
1. januára 2006 do 31. decembra 2010. Komisia však do troch rokov posúdi trhové 
postavenie týchto MSP s obmedzeným exportným obratom. Ak sa ukáže, že na súk
romnom trhu je v dostatočnej miere k dispozícii poistné krytie vývozného úveru pre 
takýchto malých a stredných podnikateľov, Komisia zmení a doplní toto oznámenie 
v tomto zmysle, že vyhlási ich exportné riziká za „obchodovateľné“. Komisia uverejni
la konečné znenie oznámenia163 v decembri. Zároveň sa rozhodla predĺžiť platnosť 
oznámenia z roku 1997 do 31. decembra 2010.

�62 Ú. v. ES C 28�, �7.9.�997, v znení zmien a doplnení v Ú. v. ES C 2�7, 2.8.200� a Ú. v. EÚ C 307, 
��.�2.2004.

�63 Ú. v. ES C 325, 22.�2.2005. Oznámenie Komisie určené členským štátom, ktorým sa mení a dopĺňa 
oznámenie v súlade s článkom 93 ods. � [teraz článok 88] Zmluvy o ES o uplatňovaní článkov 92 a 
93 [teraz článkov 87 a 88] Zmluvy na poistenia krátkodobých vývozných úverov.
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1.5. Revízia usmernení o o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia

418. Komisia začala v rámci prípravy nových usmernení o štátnej pomoci na 
ochranu životného prostredia prehodnocovať súčasné usmernenia164, ktoré sú uplat
niteľné do konca roku 2007. Počiatočným krokom bolo uverejnenie dotazníka v au
guste165 a výzva všetkým členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám, aby sa 
podelili o svoje skúsenosti s terajšími usmerneniami. Dotazník obsahoval široké 
spektrum otázok, napríklad: či by sa mala zaviesť skupinová výnimka na environ
mentálnu pomoc; ktoré kategórie environmentálnej pomoci by sa do nej mali zahr
núť; mala by sa posilniť zásada „nech platí ten, kto znečisťuje“ a malo by sa schvaľo
vať menej prípadov poskytnutia pomoci podnikom spôsobujúcim znečistenie; mala 
by sa zaviesť možnosť poskytovať pomoc na inovácie v oblasti životného prostredia 
atď. Komisia bude analyzovať odpovede a vyvodí závery v novom návrhu usmerne
ní o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, ktorý prerokuje s členskými 
štátmi v priebehu roku 2006.

1.6. Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

�64 Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (Ú. v. ES C 37, 
3.2.200�).

�65 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/009�0_questionnaire_env_en.pdf

ráMČek 4: SlUžBY všeoBeCNÉho hoSpodárSkeho záUjMU

Jednou z prvých iniciatív uskutočnených v rámci Akčného plánu štátnej pomoci 
bolo uvedenie dôležitého balíka o štátnej pomoci a financovaní verejných služieb 
v júli. Tento balík prijatý Komisiou poskytuje väčšiu právnu istotu v súvislosti 
s financovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Tieto opatrenia za
bezpečia, aby podniky mohli získať podporu z verejných prostriedkov na pokry
tie všetkých vynaložených nákladov, vrátane primeraného zisku, ak poskytujú 
verejné služby, ktoré im pridelili a zverili orgány verejnej správy, ale zároveň za
bezpečia, aby im neboli poskytované neúmerne veľké náhrady a tým sa nenarušo
vala hospodárska súťaž. Náhrady potrebné na prevádzkovanie verejných služieb 
sú akceptovateľné, ale neúmerne vysoké náhrady alebo krížové dotovanie priľah
lých trhov sú neopodstatnené. Tieto opatrenia platia iba pre podniky zaoberajúce 
sa hospodárskou činnosťou, pretože finančná podpora poskytnutá subjektom ne
vykonávajúcim hospodársku činnosť (napr. základné povinné sociálne zabezpe
čenie) nepredstavuje štátnu pomoc.
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Tieto opatrenia majú formu rozhodnutia Komisie1, rámca Spoločenstva2 pre štát
nu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujmea zmeneného a dopl
neného znenia smernice Komisie o finančnej transparentnosti3.
Tento balík je dôležitý, pretože na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora 
v prípade spoločnosti Altmark z júla 20034 by sa náhrady poskytnuté na účely po
skytovania mnohých drobných verejných služieb mohli rovnať štátnej pomoci. Pri
jatý balík ponúka pragmatické, nebyrokratické riešenie vo forme oslobodenia takej
to štátnej pomoci od notifikačnej povinnosti, pokiaľ objem náhrady nepresahuje 
určité rámce a nie je vyšší, ako je nevyhnutné.
V rozhodnutí Komisie (na základe článku 86 ods. 3) sa uvádza, za akých podmienok 
je vyplatenie náhrady podnikom za poskytovanie verejných služieb v súlade s pravid
lami štátnej pomoci EÚ a nemusí byť vopred notifikované Komisii. Toto rozhodnutie 
sa vzťahuje na náhrady nižšie ako 30 miliónov eur ročne, pokiaľ ich príjemcovia majú 
ročný obrat nižší ako 100 miliónov eur. Bez ohľadu na predmetné sumy sa ustanove
nia rozhodnutia vzťahujú aj na náhrady poskytnuté nemocniciam a na sociálne byty. 
Rozhodnutie sa tiež vzťahuje na náhrady za leteckú a lodnú dopravu na ostrovy a ná
hrady pre letiská a prístavy, kde počet pasažierov je nižší ako určitý limit.
Nemocnice a sociálne byty sú úplne oslobodené od notifikačnej povinnosti, a to bez 
ohľadu na výšku náhrady, pretože prevádzkovanie nemocnice, investície do sociál
nych bytov predstavujú vysoké sumy pomoci na jeden podnik. To znamená, že po
moc by takmer vždy prekračovala horné limity a na takmer všetky nemocnice by sa 
vzťahovala notifikačná povinnosť voči Komisii. Tým by vznikalo obrovské byrokra
tické zaťaženie.
To však neznamená, že členské štáty môžu voľne poskytovať štátnu pomoc: výnim
ky z notifikácie priznané v rozhodnutí platia iba po splnení všetkých podmienok, 
najmä tej, že náhrada nesmie byť nadmerná a že musí byť jasne definované, o aký 
druh verejnej služby ide.
Členské štáty sú naďalej zodpovedné za definovanie, čo všetko zahŕňa „verejná služ
ba“, aká má byť úroveň týchto služieb a ako sa majú tieto služby zabezpečovať. 
V rámci Spoločenstva sú určené podmienky, za ktorých náhrady nepatriace do pô
sobnosti rozhodnutia sú zlučiteľné s pravidlami o štátnej pomoci. Vzhľadom na 
vyššie riziko narušenia hospodárskej súťaže bude treba takéto náhrady notifikovať 

� Ú. v. EÚ L 3�2, 29.��.2005, s. 67.
2 Ú. v. EÚ C 297, 29.��.2005, s. 4. Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za 

služby vo verejnom záujme sa nevzťahuje na verejno-právne rozhlasové a televízne vysiela-
nie. Tu sa uplatňuje oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejno-
právne rozhlasové a televízne vysielanie.

3 Smernica Komisie č. 2005/8�/ES z 28. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
č. 80/732/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi 
podnikmi a finančnej transparentnosti niektorých podnikov (Ú. v. EÚ L 3�2, 29.��.2005, s. 47).

4 C-280/00 z 24. júla 2003 týkajúca sa udeľovania licencií na služby pravidelnej autobusovej do-
pravy v Landkreis Stendal (Nemecko) a verejných dotácií na prevádzkovanie týchto služieb.
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Komisii. Náhrady, ktoré prevyšujú náklady na verejnú službu alebo ktoré sú využí
vané podnikmi na iných trhoch s voľnou hospodárskou súťažou, nie sú oprávnené 
a sú v rozpore s pravidlami štátnej pomoci uvedenými v Zmluve o ES.
V smernici, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie o transparentnosti sa ozrej
muje, že podniky prijímajúce náhradu, ktoré tiež uskutočňujú činnosti mimo rám
ca všeobecného hospodárskeho záujmu, majú povinnosť viesť oddelené účty pre 
svoje rôzne činnosti, aby sa predišlo krížovým dotáciám.

2. poľnohospodárstvo

2.1. Nové výročné správy o štátnej pomoci

419. Prvého marca sa začala nová éra vykazovania výdavkov na poskytovanie 
štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva. Členské štáty teraz musia vykazovať 
svoje ročné náklady na opatrenia štátnej pomoci týkajúce sa sektora poľnohospo
dárstva v novom, zjednodušenom a jednotnom elektronickom formáte, čo uľahčuje 
porovnania medzi členskými štátmi, výpočet celkových výdavkov, určenie druhov 
výdavkov atď. Vďaka zjednotenému formátu sa výrazne zvýši celková transparent
nosť. V minulosti boli medzi členskými štátmi veľké rozdiely v plnení si povinnosti 
predložiť správu o výdavkoch. Napriek zavedeniu postupov na riešenie prípadov 
neplnenia si povinností, niektoré členské štáty nikdy nepredkladali ročné správy 
alebo ich predkladali len neúplné a výrazne rozdielnej kvality, čo veľmi sťažovalo 
analýzy a porovnania.

420. Nové správy sú ďalším príkladom značného úsilia o zjednodušovanie v oblasti 
štátnej pomoci. Výsledkom tohto úsilia je skutočnosť, že všetkých 25 členských štátov 
okrem Luxemburska a Portugalska oznámilo podrobné údaje o výdavkoch na štátnu 
pomoc za rok 2004.

2.2. Transparentnosť

421. Podľa prílohy IV časť 4 bod 4 Zmluvy o pristúpení týkajúcej sa existujúcej 
pomoci v sektore poľnohospodárstva mohli nové členské štáty oznámiť Komisii všetky 
schémy a individuálne pomoci poskytnuté ešte pred vstupom, v ktorých čerpaní sa po
kračovalo po pristúpení, aby ich Komisia zvážila ako „existujúcu“ pomoc v zmysle člán
ku 88 ods. 1 Zmluvy o ES. Do konca tretieho roka odo dňa pristúpenia musia nové 
členské štáty v prípade potreby zmeniť a doplniť tieto opatrenia, aby vyhoveli usmerne
niam uplatňovaným Komisiou. Po tomto dátume sa bude akákoľvek pomoc, ktorá ne
bude v súlade s týmito usmerneniami, považovať za novú pomoc.

422. Podľa Zmluvy o pristúpení je Komisia povinná uverejniť zoznam prípadov 
poskytnutia pomoci, ktoré schválila ako existujúcu pomoc. 17. júna Komisia uverejnila 
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zoznam existujúcich opatrení pomoci v Úradnom vestníku166 a tiež uverejnila úplné 
znenie všetkých existujúcich opatrení štátnej pomoci oznámených desiatimi novými 
členskými štátmi na internetovej stránke GR pre poľnohospodárstvo. Celkove boli takto 
sprístupnené informácie o 451 opatreniach. Je to veľký krok pri dosahovaní väčšej trans
parentnosti v oblasti štátnej pomoci. Pretože existujúce opatrenia štátnej pomoci nie sú 
predmetom kompletného posúdenia Komisiou, verejnosť by sa inak ťažko dozvedela 
podstatné informácie o opatreniach štátnej pomoci realizovaných v nových členských 
štátoch. Takouto transparentnosťou sa značne zvýšila právna istota pre poľnohospodá
rov v nových členských štátoch, keďže si teraz môžu (a aj ich zástupcovia) bez problé
mov overiť, či sa na štátnu pomoc, ktorú poberajú, vzťahuje existujúci režim pomoci.
423. Počet opatrení predložených jednotlivými novými členskými štátmi je takýto: 
Česká republika (63), Litva (30), Lotyšsko (33), Slovensko (32), Estónsko (23), Malta 
(19), Maďarsko (108), Cyprus (70), Poľsko (51) a Slovinsko (22). Komisia uverejnila 
úplné znenie týchto existujúcich opatrení na internetovej stránke GR pre poľnohospo
dárstvo167.

3. Uhlie

424. Rozšírením EÚ sa počet krajín s produkciou uhlia zvýšil z troch (Nemecko, 
Spojené kráľovstvo, Španielsko) na sedem, lebo pribudlo Poľsko, Česká republika, Slo
vensko a Maďarsko. Napriek nedávnemu dramatickému zvýšeniu ceny uhlia na prompt
nom trhu, uhoľný priemysel v Nemecku, Španielsku a Maďarsku naďalej nie je konku
rencieschopný bez významných štátnych dotácií na súčasnú produkciu uhlia. Situácia je 
lepšia v Spojenom kráľovstve, Poľsku, Českej republike a na Slovensku, kde štátne dotá
cie sú určené iba na krytie zdedených záväzkov a nákladov na počiatočné investície.
425. V júni Komisia schválila dlhodobý plán reštrukturalizácie uhoľného sektora 
v Nemecku, Poľsku a Maďarsku. Tieto plány boli oznámené v roku 2004 a týkajú sa ro
kov 2004 až 2010. Po začatí konania vo veci formálneho zisťovania schválila Komisia v 
decembri plán reštrukturalizácie španielskeho uhoľného priemyslu v rokoch 2003 až 
2005. V roku 2005 Slovensko predložilo svoj plán počiatočných investícií na roky 2005 
až 2010.
426. V roku 2005 Komisia tiež prijala celý rad rozhodnutí o individuálnej štátnej 
pomoci. Prijala štyri rozhodnutia o schválení štátnej pomoci: na zdedené záväzky slo
venských baní HBP, schválila investičnú pomoc pre české bane Lignit Hodonín, štátnu 
pomoc na pokrytie zdedených záväzkov rôznych českých baní a ročnú štátnu pomoc 
pre nemecký uhoľný priemysel na rok 2005.

4. doprava

427. Jedným z hlavných cieľov spoločnej dopravnej politiky je podpora ekologic
kých spôsobov dopravy na zníženie negatívnych vplyvov dopravy.

�66 Ú. v. EÚ C �47, �7.6.2005.
�67 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm



Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005

12�

428. V tomto zmysle sa za kľúčový prvok spoločnej dopravnej politiky EÚ považu
je oživenie železničnej dopravy. Železničná doprava sa musí stať natoľko konkurencie
schopnou, aby zostala významným aktérom systému dopravy v rozšírenej EÚ. V januári 
2007 sa má celá sieť nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy v EÚ úplne libe
ralizovať. Príchodom nových železničných spoločností by sa mala zintenzívniť hospo
dárska súťaž v železničnom sektore a podnietiť reštrukturalizácia domácich spoloč
ností.
429. V tejto súvislosti budú v roku 2006 vydané osobitné usmernenia pre železnič
ný sektor. Hlavným cieľom týchto usmernení je vytvoriť spoločný prístup k verejným 
príspevkom pre železničný sektor. Z právneho aj politického hľadiska je nevyhnutné, 
aby vnútroštátne orgány, podniky a fyzické osoby boli jasným a transparentným spôso
bom informované o pravidlách vzťahujúcich sa na železničný sektor v tomto novom 
a súťaživejšom prostredí. Touto iniciatívou sa výrazne zvýši transparentnosť a právna 
istota.
430. Okrem toho, pokiaľ ide o právne predpisy, Komisia po aprílových konzultá
ciách s členskými štátmi uverejnila v júni návrh novely nariadenia de minimis, v ktorom 
do pôsobnosti tohto nariadenia zahrňuje aj sektor dopravy (s výnimkou pomoci po
skytnutej na nákup vozidiel podnikmi pôsobiacimi v cestnej doprave) a vylučuje z nej 
uhoľný priemysel. Komisia do júla dostala pripomienky od všetkých zainteresovaných 
strán. Po vydaní Zelenej knihy o energetickej účinnosti a prijatí návrhu smernice o pod
pore nákupu áut neznečisťujúcich životné prostredie pre sektor verejného obstarávania, 
zohráva štátna pomoc poskytovaná na zvýšenie energetickej účinnosti rôznych druhov 
dopravy čoraz významnejšiu úlohu. Na tento účel schválila Komisia schémy pomoci pre 
Nemecko a Českú republiku. Tomuto aspektu bude venovaná veľká pozornosť pri pre
biehajúcej revízii usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia.
431. Pokiaľ ide o leteckú dopravu, 6. septembra Komisia prijala oznámenie o usmer
neniach týkajúcich sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké 
spoločnosti s odletom z regionálnych letísk168. Po širokom verejnom pripomienkovaní 
Komisia prijala nové pravidlá, ktorými sa podporí rozvoj regionálnych letísk. V týchto 
pravidlách sú určené podmienky na poskytnutie pomoci na začatie činnosti pre letecké 
spoločnosti, ktoré by prevádzkovali nové linky z regionálnych letísk. Novými regionál
nymi letmi sa podporí mobilita v EÚ a regionálny rozvoj. Prijaté jasné pravidlá zaruču
jú rovné zaobchádzanie tak verejným, ako aj súkromným letiskám a zabezpečia, aby 
letecké dopravné spoločnosti, ktoré dostanú pomoc, neboli nevhodne zvýhodnené. 
V týchto usmerneniach je letiskám a členským štátom tiež poskytnuté poradenstvo 
v oblasti verejného financovania letísk tým, že sa v nich vytvára solídny právny rámec 
pre zmluvy medzi letiskami a leteckými dopravnými spoločnosťami. Nové usmernenia 
zvýšia transparentnosť a zabránia akejkoľvek diskriminácii, ktorá by sa mohla vyskytnúť 
v zmluvách uzavretých medzi regionálnymi letiskami a leteckými dopravnými spoloč
nosťami o pomoci na začatie činnosti.

�68 Oznámenie Komisie – Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci na 
začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (Ú. v. EÚ C 3�2, 9.�2.2005, s. �).
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5. transparentnosť

432. Komisia naďalej dva razy do roka vydáva výsledné vyhodnotenie štátnej po
moci. Aktualizované vyhodnotenie z jesene169 2005 poukázalo na rozsah, v akom člen
ské štáty naplnili ciele Lisabonskej stratégie poskytovať lepšie cielenú pomoc v menšom 
objeme. Vo vyhodnotení bol uvedený prehľad o objeme a druhu (potenciálne) narúša
júcej štátnej pomoci, ktorú členské štáty poskytli v roku 2004 a vyhodnotenie zásadných 
trendov. Prvýkrát vôbec boli prezentované komplexné údaje o všetkých 25 členských 
štátoch EÚ. Toto aktualizované vyhodnotenie zahŕňalo aj osobitné zameranie na štátnu 
pomoc na ochranu životného prostredia a úspory energie. Aktualizácia na jar 2005170 sa 
zamerala na to, ako Komisia riešila sériu prípadov štátnej pomoci poskytnutej prevádz
kovateľom verejnoprávneho rozhlasového a televízneho vysielania a obsahovala aj roz
siahlu časť o vymáhaní vrátenia neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci. Výsledné 
vyhodnotenie zverejnené na internete171 obsahuje elektronickú verziu tohto a predchá
dzajúcich výsledných vyhodnotení, ako aj súbor kľúčových ukazovateľov a širokú škálu 
štatistických tabuliek.
433. V dôsledku rozsiahlych zmien sa počíta so zásadným prepracovaním registra 
štátnej pomoci Komisie172, ktorý by mal byť plne funkčný v polovici roka 2006. V regis
tri sa nachádzajú podrobné informácie o všetkých prípadoch štátnej pomoci, v ktorých 
Komisia prijala konečné rozhodnutie od 1. januára 2000. Jeho každodenná aktualizácia 
umožní verejnosti včasný prístup k najnovším rozhodnutiam o štátnej pomoci.

6. rozšírenie

6.1. Existujúca pomoc v nových členských štátoch

434. V Zmluve o pristúpení z roku 2003 sa ustanovuje, že za existujúcu pomoc 
v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES treba odo dňa pristúpenia považovať tieto opat
renia pomoci:
• opatrenia pomoci, ktoré nadobudli účinnosť ešte pred 10. decembrom 1994;
• opatrenia pomoci uvedené v prílohe k Zmluve o pristúpení (zoznam v „Zmluve“);
• opatrenia pomoci, ktoré nadobudli účinnosť pred pristúpením a pretrvávajú aj po 

pristúpení a ktoré pred dátumom pristúpenia posudzoval orgán pre poskytovanie 
štátnej pomoci nového členského štátu a rozhodol o ich zlučiteľnosti s acquis a voči 
ktorým Komisia nevzniesla námietku z dôvodu vážnych pochybností o zlučiteľnosti 
opatrenia so spoločným trhom („predbežný postup“).

�69 KOM(2005) 624, konečné znenie, 9.�2.2005, Výsledné vyhodnotenie štátnej pomoci, aktualizácia 
z jesene 2005.

�70 KOM(2005) �47, konečné znenie, 20.4.2005, Výsledné vyhodnotenie štátnej pomoci, aktualizácia 
z jari 2005.

�7� http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/
�72 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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435. Všetky opatrenia, ktoré tvorili štátnu pomoc a ktoré nesplnili uvedené pod
mienky, sa na účely uplatňovania článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES považovali po pristúpe
ní za novú pomoc.
436. V rámci predbežného postupu mali nové členské štáty možnosť predkladať 
opatrenia v období od začiatku roku 2003 do dátumu pristúpenia. Do konca roku 
2005 Komisia ukončila predbežné posúdenie všetkých predložených opatrení, čím 
sa skončila platnosť prechodného postupu pre desať nových členských štátov. Cel
kove bolo notifikovaných 559 opatrení. Komisia predbežne rozhodla o 344 opatre
niach (62 %) a zostávajúcich 215 opatrení (38 %) nové členské štáty buď stiahli, ale
bo ich Komisia vyhodnotila ako pomoc, ktorá už nepretrváva, alebo nadobudli 
účinnosť pred pristúpením alebo podliehali rôznym postupom, napríklad postu
pom platným v uhoľnom priemysle. Z 344 opatrení, o ktorých bolo predbežne roz
hodnuté, bolo 335 opatrení (97 %) prijatých ako existujúca pomoc. Komisia sa roz
hodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania týkajúce sa zostávajúcich 
deviatich opatrení (3 %).

6.2. Pristúpenie Bulharska a Rumunska

437. Podľa komplexnej monitorovacej správy Komisie o pripravenosti na člen
stvo v EÚ, ktorá bola uverejnená v októbri, Bulharsko a Rumunsko urobili ďalší 
pokrok pri prijímaní a implementácii právnych predpisov EÚ a dosiahli značný 
stupeň zosúladenia. Obe krajiny, Rumunsko a Bulharsko, boli vyzvané, aby venova
li väčšie úsilie politike hospodárskej súťaže, najmä presadzovaniu pravidiel posky
tovania štátnej pomoci. Komisia bude naďalej intenzívne monitorovať pokrok 
v týchto krajinách až do ich pristúpenia a zamýšľa predložiť správu z monitorovania 
Rade a Parlamentu v apríli alebo máji 2006. Pri tejto príležitosti môže Komisia od
poručiť Rade, aby odložila pristúpenie Bulharska alebo Rumunska do 1. januára 
2008, ak by bolo vážne riziko, že ktorákoľvek z týchto dvoch krajín nie je očividne 
pripravená splniť požiadavky na členstvo do januára 2007 vo viacerých dôležitých 
oblastiach.
438. V Zmluve o pristúpení Bulharska a Rumunska k EÚ sú stanovené pod
mienky na opatrenia štátnej pomoci, ktoré sa majú považovať za existujúcu pomoc 
odo dňa pristúpenia podobné podmienkam, ktoré platili pre pristúpenie desiatich 
nových členských štátov v roku 2004. V prílohe Zmluvy o pristúpení Rumunska sa 
neuvádzajú žiadne opatrenia existujúcej pomoci a ani nebudú uplatnené žiadne 
prechodné postupy, kým Komisia nerozhodne, že Rumunsko už vykazuje uspokoji
vé výsledky pri presadzovaní pravidiel poskytovania štátnej pomoci. V prípade Bul
harska boli v prílohe Zmluvy o pristúpení zaznamenané tri opatrenia, ktoré sa po 
pristúpení budú považovať za existujúcu pomoc. V októbri Bulharsko predložilo 
svoju prvú žiadosť Komisii v rámci prechodného postupu podľa prílohy V § 2.1c) 
Zmluvy o pristúpení. Do konca roka 2005 nebolo rozhodnuté o možnej klasifikácii 
tohto opatrenia ako existujúcej pomoci.
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B – prÍpadY

1. pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu

1.1. Pomoc na záchranu

439. V roku 2005 Komisia schválila pomoc na záchranu v prípade piatich podni
kov173. Táto pomoc pozostávala z úverov alebo záruk na úvery. SVZ174 (21 miliónov eur), 
MG Rover175 (6,5 milióna libier šterlingov) a CMS176 (2,5 milióna eur) boli podniky na
chádzajúce sa v stave platobnej neschopnosti, keď Komisii oznámili pomoc na záchra
nu. Príčiny ich finančných problémov boli rôzne. SVZ, nemecká spoločnosť zaoberajúca 
sa spracovaním nebezpečného odpadu, zaznamenala pri spúšťaní pilotného projektu 
efektívnejšieho využitia odpadu neočakávané náklady, ktoré viedli k jej platobnej ne
schopnosti. V prípade MG Rover, britskej automobilky so 6 100 zamestnancami, pra
menili ťažkosti nielen z nepriaznivých podmienok na trhu, ale aj z neschopnosti uviesť 
na trh nové atraktívne a technicky moderné modely. Zdá sa, že v prípade CMS, talian
skej spoločnosti vyrábajúcej počítače, bola hlavným problémom konkurencia z krajín 
s nízkymi nákladmi na mzdy pracovníkov. HCM177 (2,95 milióna eur), poľský produ
cent zinku, čelil neočakávanému nárastu cien koksu a výrazným stratám z výmenných 
kurzov v dôsledku zhodnotenia poľského zlotého voči americkému doláru. A napokon 
bola udelená suma 2 miliónov eur v prospech spoločnosti Ernault178, francúzskeho vý
robcu obrábacích strojov.
440. V prípade MG Rover mala pomoc, po neúspechu rokovaní o možnom spoloč
nom podniku s Shanghai Automotive Industry Cors, poskytnúť vymenovaným správ
com jeden týždeň na to, aby preskúmali zostávajúce možnosti predaja aktív MG Rover 
ako prosperujúceho podniku. Keď sa táto úloha ukázala byť nerealizovateľnou, správco
via už nežiadali o ďalšiu pomoc. Britské orgány namiesto toho vyvinuli veľké úsilie 
pri pomoci danému regiónu v snahe riešiť situáciu po krachu MG Rover (pozri ďalej 
pod Pomoc na reštrukturalizáciu).
441. V štyroch prípadoch, v súlade s usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci 
na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach179, sa príslušné členské štáty 
zaviazali do šiestich mesiacov poskytnúť Komisii spoľahlivý plán reštrukturalizácie ale
bo plán likvidácie. Spojené kráľovstvo sa však zaviazalo predložiť Komisii dôkaz o spla
tení tejto pomoci alebo o vymáhaní jej vrátenia, a to v rovnakej lehote šiestich mesiacov. 
Komisia to prijala, pretože takýto záväzok ide nad rámec požiadaviek stanovených 

�73 S vylúčením sektora dopravy.
�74 Prípad NN 44/2004 Pomoc na záchranu spoločnosti SVZ Schwarze Pumpe GmbH.
�75 Prípad NN 42/2005 Pomoc na záchranu spoločnosti MG Rover (Ú. v. EÚ C �87, 30.7.2005).
�76 Prípad N 9�/2005 Pomoc na záchranu spoločnosti Computer Manufacturing Services (Ú. v. EÚ C �87, 

30.7.2005).
�77 Prípad N 275/2005 Pomoc na záchranu spoločnosti Cynku Miasteczko Śląskie.
�78 Prípad N 575/2004 Pomoc na záchranu spoločnosti Ernault.
�79 Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkos-

tiach (Ú. v. ES C 288, 9.�0.�999).
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v usmerneniach. Francúzsko už notifikovalo pomoc na reštrukturalizáciu v prospech 
Ernaultu, ktorá je toho času predmetom vyšetrovania zo strany Komisie.

1.2. Pomoc na reštrukturalizáciu

Monitorovanie spoločnosti Alstom (Francúzsko)180

442. Dňa 7. júla 2004 Komisia povolila, aby Francúzsko poskytlo pomoc na re
štrukturalizáciu Alstomu. K tomuto povoleniu bol pripojený celý rad podmienok, ktoré 
siahali až do obdobia júl 2008. V priebehu roka 2005 Komisia pozorne monitorovala, či 
tieto podmienky sú správne a načas implementované. Overila, že spoločnosť implemen
tovala operatívny plán reštrukturalizácie, bez ktorého by sa nemohla stať dlhodobo kon
kurencieschopnou a životaschopnou. Po druhé, Komisia sledovala odpredaj majetku 
požadovaný v rozhodnutí. Pri monitorovaní tohto odpredaja pomáhal Komisii správca, 
ktorý podrobne sledoval priebeh odpredávania a pravidelne informoval Komisiu. Po 
tretie, Komisia monitorovala implementáciu štrukturálnych opatrení na zvýšenie kon
kurencieschopnosti francúzskeho trhu s dopravnými prostriedkami. A napokon sa vy
konalo overovanie, pokiaľ ide o ďalšie podmienky: zákaz dravej cenotvorby, zákaz ďalšej 
pomoci, zákaz veľkých akvizícií v sektore dopravy, uzatváranie partnerstiev v danom 
sektore.

Frucona (Slovenská republika)181

443. Dňa 5. júla sa Komisia rozhodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania 
týkajúce sa daňovej pohľadávky Frucony Košice, a. s., odpísanej daňovým úradom 
v rámci takzvaného vyrovnania s veriteľmi. Vyrovnacie konanie je konanie v prípade 
platobnej neschopnosti, ktoré prebieha pod dohľadom súdu, a ktorého výsledkom je 
dohoda medzi zadĺženým podnikom a jeho veriteľmi, na základe ktorej dlžník čiastočne 
uspokojí pohľadávky veriteľov a zvyšok ich pohľadávok sa odpíše. Komisia vyslovila po
chybnosti, že daňový úrad v tomto konaní vystupoval ako súkromný veriteľ, ktorého 
cieľom je dosiahnuť zaplatenie dlžných čiastok za čo najvýhodnejších podmienok z hľa
diska uspokojenia jeho nárokov a dodržania lehôt. Daňový úrad najmä nevyužil svoje 
prednostné právo oddeleného veriteľa, ktorého pohľadávky sú zabezpečené a neinici
oval konkurzné konanie, ktoré by malo s najväčšou pravdepodobnosťou za následok 
vyššiu návratnosť. Komisia dospela k záveru, že príslušné opatrenie predstavovalo štát
nu pomoc a vyslovila pochybnosti o jeho zlučiteľnosti ako pomoci na záchranu ale
bo reštrukturalizáciu v zmysle usmernení z roku 1999, do pôsobnosti ktorého patrí ten
to prípad.

�80 Prípad C 58/2003, podmienečné rozhodnutie zo 7. júla 2004.
�8� Prípad C 25/2005 (ex NN 2�/2005, ex CP �93/2004) Opatrenia v prospech Frucony Košice (Ú. v. EÚ C 

233, 22.9.2005).
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AB Vingriai (Litva)182

444. Dňa 1. júna Komisia povolila Litve poskytnúť pomoc vo výške 7 miliónov LTL 
na reštrukturalizáciu AB Vingriai, spoločnosti vyrábajúcej náradie na rezanie kovov. Vo 
svojom rozhodnutí, ktoré vychádzalo z nových usmernení o pomoci na záchranu a re
štrukturalizáciu, Komisia zohľadnila skutočnosť, že vysoký stupeň zadĺženosti, stratu 
trhov a prebytočnú pracovnú silu podnik zdedil z obdobia transformácie litovskej eko
nomiky. Taktiež skonštatovala, že spoločnosť tvrdo (o 90 %), ale správne prispôsobila 
stav pracovníkov nižšej úrovni dopytu a nižšej potrebe pracovníkov v dôsledku zavede
nia účinných výrobných technológií. Napokon Komisia overila vlastný príspevok prí
jemcu pomoci na pokrytie nákladov na reštrukturalizáciu a podrobila analýze komerč
nú stránku plánu reštrukturalizácie. Tento plán so sebou prináša isté riziko, no i tak sa 
zdá byť dosiahnuteľným a teda aj schopným obnoviť životaschopnosť podniku v dlho
dobom časovom horizonte.

Chemische Werke Piesteritz GmbH (Nemecko)183

445. Dňa 2. marca Komisia ukončila trojročné vyšetrovanie, pokiaľ ide o opatrenia 
pomoci poskytnutej spoločnosti Chemische Werke Piesteritz (CWP), výrobcovi kyseli
ny fosforečnej a fosfátov v spolkovej krajine SaskoAnhaltsko, v Nemecku. Komisia do
spela k záveru, že suma 6,7 milióna eur, ktorá bola spoločnosti poskytnutá v rokoch 
1997 a 1998 na reštrukturalizáciu, predstavovala štátnu pomoc, ktorá nebola v súlade so 
spoločným trhom a nariadila vymáhať jej vrátenie. Komisia zistila, že plán reštruktura
lizácie CWP z roku 1996 nebol dostatočný. Toto rozhodnutie nasledovalo po rozsudku 
Súdu prvého stupňa z roku 2001, ktorý zrušil predbežné rozhodnutie Komisie z roku 
1997 schvaľujúce pomoc.

Euromoteurs184 a Ernault18� (Francúzsko)

446. Komisia začala 19. januára konanie vo veci formálneho zisťovania v prípade 
poskytnutia pomoci na reštrukturalizáciu spoločnosti Euromoteurs, francúzskemu vý
robcovi motorov a 6. septembra konanie vo veci formálneho zisťovania v prípade pos
kytnutia pomoci na reštrukturalizáciu spoločnosti Ernault, francúzskemu výrobcovi 
obrábacích strojov (sústruhov). Obe spoločnosti zaznamenali dramatický pokles tržieb 
a Euromoteurs mal okrem toho nadmerné kapacity. Komisia vyslovila pochybnosti o 
tom, či sa pomocou reštrukturalizačného plánu podarí obnoviť životaschopnosť týchto 
spoločností, či sa pomoc obmedzila na potrebné minimum a či sa zabránilo neprimera
nému narušeniu hospodárskej súťaže. V prípade Euromoteurs Komisia tiež zisťovala, či 
spoločnosť neprijala nelegálnu a nezlučiteľnú pomoc na základe francúzskej schémy 
„Article 44 septies du Code des Impôts“186, ktorá ešte nebola vrátená.

�82 Prípad N 584/2004 Pomoc na reštrukturalizáciu AB Vingriai.
�83 Prípad C43/200� Chemische Werke Piesteritz GmbH (Ú. v. EÚ L 296, �2.��.2005).
�84 Prípad C �/2005 Pomoc na reštrukturalizáciu podniku Euromoteurs (Ú. v. EÚ C �37, 4.6.2005).
�85 Prípad N 250/2005 Pomoc na reštrukturalizáciu v prospech Ernault (Ú. v. EÚ C 324, 2�.�2.2005).
�86 Prípad C 57/2002 Daňové úľavy na prevzatie spoločností v ťažkostiach (Ú. v. EÚ L �08, �6.4.2004). Ko-

misia �6. decembra 2003 prijala negatívne rozhodnutie, žiadala vymáhať vrátenie pomoci.
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Imprimerie Nationale (Francúzsko)187

447. Dňa 20. júla Komisia schválila pomoc na reštrukturalizáciu vo výške 197 mi
liónov eur poskytnutú spoločnosti Imprimerie Nationale (IN), štátnej spoločnosti pôso
biacej v oblasti polygrafického priemyslu. Kým táto spoločnosť mala legálny monopol 
na isté druhy úradných dôverných dokumentov, pôsobila tiež na rôznych trhoch, na 
ktorých existovala hospodárska súťaž, hlavne na trhu s nepretržitou tlačou, rotačnou 
tlačou a hárkovou tlačou. Spoločnosť sa dostala do ťažkostí následkom poklesu aktivity, 
ktoré nastalo v polygrafickom priemysle v roku 2001. Vo februári 2004 Komisia povoli
la pomoc na záchranu IN pod podmienkou, že francúzske orgány predložia do šiestich 
mesiacov plán reštrukturalizácie.
448. Táto pomoc bola schválená výmenou za značné kompenzačné opatrenia na 
obmedzenie nežiaducich účinkov pomoci na konkurentov IN. Bolo zvlášť dôležité pre
dísť akémukoľvek riziku, že by pomoc mohla ešte vyostriť obmedzenie konkurencie vy
plývajúce z legálneho monopolu IN na trhu tlače dôverných dokumentov. Francúzske 
orgány navrhli primerané protiopatrenia, medzi ktoré patrilo vytvorenie kompletného 
zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahoval monopol a – s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko 
krížových dotácií – právna forma oddelenia monopolu od činností spoločnosti podlie
hajúcich hospodárskej súťaži počínajúc 1. júlom 2007. Pred realizáciou tohto oddelenia 
monopolu preskúma nezávislý odborník účtovníctvo a dojednania o alokácii nákladov 
IN a potvrdí, že tu nedochádza ku krížovej dotácii.
449. Plán reštrukturalizácie predložený francúzskymi orgánmi by mal IN umožniť 
znovu sa preorientovať na svoj tradičný predmet činnosti, ktorou je bezpečnostná poly
grafia (pre trhy tlače dôverných dokumentov a trhy s nepretržitou tlačou). Okrem toho 
sa v pláne reštrukturalizácie počíta s úplným zanechaním niektorých podstatných pod
nikateľských činností, napríklad rotačnej tlače, hárkovej tlače, zásielkových katalógov 
a technických publikácií. Plán tiež zahŕňa reorganizáciu a racionalizáciu zostávajúcich 
zdrojov spoločnosti. Program prepúšťania umožní zníženie stavu pracovníkov o dve 
tretiny. Do roku 2008 by mala byť spoločnosť znovu zisková. Preto Komisia usúdila, že 
je pravdepodobné, že sa týmto reštrukturalizačným plánom dlhodobo obnoví života
schopnosť spoločnosti. Dospela k záveru, že pomoc sa obmedzila na minimum nevy
hnutné na finančné ozdravenie spoločnosti a nenarušila neprimerane hospodársku sú
ťaž. Z toho dôvodu bola pomoc vyhlásená za plne v súlade s usmerneniami o štátnej 
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach z roku 1999.

British Energy plc (Spojené kráľovstvo)188

450. Dňa 22. septembra 2004 Komisia povolila pomoc na reštrukturalizáciu, ktorú 
britská vláda plánovala poskytnúť British Energy plc (BE), a uložila tri podmienky.
451. Dňa 7. marca 2003 britské úrady oznámili plán reštrukturalizácie BE. Týmto 
plánom sa mala dlhodobo obnoviť životaschopnosť BE. BE čelila finančným problé
mom od septembra 2002, najmä pre veľký pokles cien elektrickej energie pre veľkood

�87 Prípad N 370/2004 Pomoc na reštrukturalizáciu Imprimerie Nationale.
�88 Prípad C 52/2003 Pomoc v prospech British Energy plc (Ú. v. EÚ L �42, 6.6.2005).
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berateľov po zavedení nových dojednaní o obchodovaní s elektrickou energiou v An
glicku a Walese.
452. Dňa 23. júla 2003 Komisia začala dôkladné zisťovanie na stanovenie súladu toh
to plánu s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Počas tohto zisťovania dostala Komisia pripo
mienky od Spojeného kráľovstva, BE a viac ako dvadsiatich troch zainteresovaných strán. 
Mnoho zástupcov tretích strán zdôrazňovalo dôležitosť existencie BE ako poskytovateľa 
elektrickej energie pri základnom zaťažení. Avšak veľa konkurentov vyjadrilo obavy, že by 
spoločnosť mohla použiť pomoc na iné účely, než je plnenie záväzkov vzniknutých v sú
vislosti s historickou zodpovednosťou za vzniknutý nukleárny odpad, napríklad na nové 
investície do účinnejších elektrární alebo na rázne rozširovanie trhového podielu ponúka
ním nezvyčajne nízkych cien na najvýnosnejších segmentoch trhu.
453. Po analýze všetkých získaných informácií Komisia dospela k záveru, že pomoc 
môže byť klasifikovaná ako pomoc, ktorá je zlučiteľná s pravidlami EÚ. Komisia najmä 
zistila, že financovanie záväzkov v súvislosti so zodpovednosťou za vzniknutý nukleárny 
odpad britskou vládou je v súlade s ustanoveniami usmernení o štátnej pomoci na zá
chranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach z roku 1999. Taktiež zistila, že nové 
rokovania medzi BE a BNFL o dodávkach paliva a nakladaní s vyhoreným palivom sa 
uskutočnili za trhových podmienok.
454. V snahe zabezpečiť, aby sa obavy vyslovené konkurentmi BE nenaplnili, Ko
misia rozhodla podmieniť povolenie pomoci tromi podmienkami. Po prvé, British 
Energy bude musieť právne oddeliť výrobu energie v jadrových elektrárňach, výrobu 
energie v iných ako jadrových elektrárňach a obchodnú činnosť. Krížové dotácie medzi 
týmito troma divíziami sú zakázané. Pomoc bude určená iba na výrobu energie v jadro
vých elektrárňach. Po druhé, spoločnosť bude mať šesť rokov zakázané zvyšovať kapaci
tu na výrobu energie. Z tohto zákazu je však vyňatá elektrická energia vyrábaná z obno
viteľných zdrojov energie, pretože zvyšovanie trhového podielu tohto druhu energie EÚ 
podporuje. Po tretie, spoločnosť bude mať šesť rokov zakázané ponúkať svojim pria
mym priemyselným odberateľom ceny nižšie, ako sú veľkoobchodné trhové ceny. Tými
to troma podmienkami, ktoré sa vo veľkej miere navzájom umocňujú, sa zabezpečí, aby 
BE nepreorientovala pomoc získanú od štátu na iné účely, než je financovanie jej záväz
kov plynúcich zo zodpovednosti za vzniknutý nukleárny odpad.

Skupina Biria (Nemecko)189

455. Dňa 20. októbra Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania v prí
pade dvoch záruk, ktoré boli v roku 2003 a 2004 poskytnuté v prospech spoločností zo 
skupiny Biria, nemeckého výrobcu bicyklov. Konanie sa týkalo aj účasti verejnoprávnej 
spoločnosti v inom podniku z tejto skupiny v roku 2001. Komisia mala pochybnosti, či 
boli tieto dve záruky poskytnuté v súlade so schválenou schémou regionálnej pomoci, 
ako udávalo Nemecko. Komisia usúdila, že v čase poskytnutia záruk boli tieto spoloč
nosti v ťažkostiach a mala pochybnosti, že podmienky na poskytnutie pomoci na re
štrukturalizáciu boli splnené. Pokiaľ ide o účasť verejnoprávnej spoločnosti, Komisia – 

�89 Prípad C 38/2005 Skupina Biria.
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s prihliadnutím na problematickú finančnú situáciu spoločnosti – vyjadrila 
pochybnosti o tom, či táto účasť bola v súlade so zásadou súkromného investora v trho
vom hospodárstve, ako tvrdilo Nemecko.

Konas (Slovenská republika)190

456. Dňa 9. novembra sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 
v súvislosti s odpísaním daňovej pohľadávky spoločnosti Konas, s. r. o., voči slovenské
mu daňovému úradu v rámci takzvaného vyrovnania s veriteľmi. Tento prípad pripomí
na iný prípad, pri ktorom Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania – prí
pad Frucona, Slovensko. Komisia najprv rozhodla, že odpísanie daňovej pohľadávky 
predstavovalo štátnu pomoc v zmysle zásady súkromného veriteľa v trhovom hospo
dárstve. Komisia dospela na základe rôznych faktorov k záveru, že daňový úrad nekonal 
ako súkromný veriteľ (nevyužil skutočnosť, že jeho pohľadávky boli zabezpečené, neup
latnil svoje práva oddeleného veriteľa, vôbec nevymáhal splatné daňové záväzky od dlž
níka). Na základe uplatnenia usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturali
záciu podnikov v ťažkostiach z roku 1999 Komisia potom vyslovila pochybnosti, či je 
táto pomoc zlučiteľná s pravidlami pre pomoc na reštrukturalizáciu. Komisia sa zaují
mala najmä o to, či príjemca predložil skutočný plán reštrukturalizácie. V tejto súvislos
ti Komisia skonštatovala, že hoci niektoré podmienky na povolenie pomoci na reštruk
turalizáciu môžu byť menej prísne v prípade malých a stredných podnikov v oblastiach 
opravnených na regionálnu pomoc, členské štáty nie sú vyňaté z povinnosti podmieniť 
svoju pomoc na reštrukturalizáciu realizáciou plánu reštrukturalizácie, ktorý by mal byť 
riadne monitorovaný.

Balík pomoci v prospech MG Rover (Spojené kráľovstvo)191

457. Po krachu spoločnosti MG Rover (pozri tiež vyššie oddiel 1.1. Pomoc na zá
chranu) a kríze v jej dodávateľskej sieti, britské orgány predložili opatrenia v záujme 
opätovného nasmerovania programu štrukturálnych fondov na priority, ktoré priamo 
súvisia s tvorbou pracovných miest, zabezpečením pracovných miest a zvyšovaním 
HDP prostredníctvom reštrukturalizácie na výrobu s vysokou pridanou hodnotou. 
Britské návrhy boli rozpočtované na celkovú sumu vo výške 87 miliónov GBP. Navrh
nuté a zavedené opatrenia sa týkali poradenských služieb na podporu malých a stred
ných podnikov v dodávateľskej sieti Roveru; podpory na vytvorenie krátkodobého úve
rového fondu a záručného úverového fondu; vytvorenia schémy na dotovanie miezd, 
ktorá by sa používala na stimulovanie zamestnávateľov, ktorí majú v súčasnosti neobsa
dené pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov; vytvorenia úverového fondu 
v rámci Európskeho sociálneho fondu na účely pomoci nezamestnaným pracovníkom 
vo veku nad 50.
458. Z hľadiska štátnej pomoci sa všetky uvedené opatrenia vykonávali na základe 
schválených schém štátnej pomoci, na základe nariadení o skupinových výnimkách pre 

�90 C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N �95/2005) Pomoc na reštrukturalizáciu Konas, Ltd.
�9� Prípad PN 26/2005 Zmena a doplnenie mapy regionálnej pomoci – MG Rover.
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pomoc malým a stredným podnikom, pre pomoc na vzdelávanie, pomoc na rozvoj za
mestnanosti a na základe pravidla de minimis. Keďže nebolo treba vopred notifikovať 
túto pomoc Komisii, britské orgány mohli rýchlo zorganizovať balík podporných opat
rení na vyriešenie tejto krízy.

Huta Stalowa Wola S.A (Poľsko)192

459. Dňa 23. novembra Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania 
v prípade pomoci na reštrukturalizáciu pre spoločnosť Huta Stalowa Wola S.A, poľského 
výrobcu stavebných strojov. Podľa poľských orgánov bola táto pomoc poskytnutá pred 
pristúpením Poľska a nemožno ju považovať za pretrvávajúcu aj po pristúpení. Poľsko 
oznámilo tento prípad z dôvodu právnej istoty. Komisia na základe svojho posúdenia 
dospela k záveru, že nie všetky opatrenia boli poskytnuté pred pristúpením. Niektoré 
z opatrení pomoci (odpísanie záväzkov voči verejnému sektora) boli poskytnuté po pri
stúpení, a to bez schválenia Komisiou.

Chemobudowa Kraków (Poľsko)193

460. Dňa 21. decembra Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania týka
júce sa pomoci na reštrukturalizáciu pre spoločnosť Chemobudowa Kraków, poľskú 
stavebnú spoločnosť. Oznámené opatrenia pomoci tvorí úver vo výške približne 2,5 mi
lióna eur a odložená splátka záväzku voči verejnému sektora vo výške približne 170 000 
eur. Okrem toho Poľsko informovalo Komisiu o 18 opatreniach štátnej pomoci, ktoré 
boli poskytnuté v období od augusta 2001 do augusta 2004. Poľsko tvrdí, že na časť 
z nich sa vzťahuje pravidlo de minimis a že zvyšok vyhovuje zásade súkromného verite
ľa v trhovom hospodárstve, t. j. že nepredstavujú pomoc. Na základe poskytnutých in
formácií vyjadrili útvary Komisie veľké pochybnosti, pokiaľ ide o budúcu životaschop
nosť spoločnosti a pokiaľ ide o jej vlastný príspevok k reštrukturalizácii.

2. lodné staviteľstvo

Pomoc na inováciu

461. Komisia schválila v marci schémy pomoci na inováciu pre lodné staviteľstvo 
pre Nemecko194, Francúzsko195 a Španielsko196, prvé svojho druhu odkedy v januári 2004 
nadobudol účinnosť rámec štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (ďalej len „rámec pre 
lodné staviteľstvo“)197. Všetky uvedené schémy sa pridržiavajú podobnej štruktúry, po
kiaľ ide o oprávnenosť príjemcov a projektov, oprávnené náklady a požiadavky spojené 
s konaním (napr. inovačný projekt posudzuje nezávislý expert z oblasti lodného staviteľ

�92 Prípad C 44/2005 Pomoc na reštrukturalizáciu Huta Stalowa Wola S.A.
�93 Prípad N 233/2005 Pomoc na reštrukturalizáciu Chemobudowa Kraków.
�94 Prípad N 452/2004 Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva (Ú. v. EÚ C 235, 23.9.2005).
�95 Prípad N 429/2004 Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva (Ú. v. EÚ C 256, �5.�0.2005).
�96 Prípad N 423/2004 Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva (Ú. v. EÚ C 250, 8.�0.2005).
�97 Ú. v. EÚ C 3�7, 30.�2.2003.
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stva). Podrobné podmienky uplatňovania ustanovení rámca pre lodné staviteľstvo v prí
padoch pomoci na inováciu sú výsledkom úzkej spolupráce medzi Komisiou a týmto 
európskym výrobným odvetvím.
462. Komisia môže poskytnúť pomoc na inováciu spoločnostiam pôsobiacim v ob
lasti stavby, opravy a prestavby lodí v rámci podpory priemyselného využívania výrob
kov a procesov, realizácia ktorých prináša určité riziko technologického alebo priemy
selného zlyhania a ktoré sú technologicky nové alebo predstavujú podstatné skvalitnenie 
stavu techniky v lodnom staviteľstve v rámci Európskej únie.
463. Nemecká schéma má k dispozícii rozpočet v celkovej výške takmer 27 milió
nov eur na roky 2005 až 2008. Francúzska schéma má ročný rozpočet 25 miliónov eur. 
Platnosť obidvoch schém skončí najneskôr šesť rokov po ich schválení Komisiou. Plat
nosť španielskej schémy skončí 31. decembra 2006. Popri pomoci na inováciu umožňu
je táto španielska schéma poskytnúť pomoc aj lodiarskym spoločnostiam na realizáciu 
regionálnych investícií, ako aj na výskum a vývoj. Celkový rozpočet schémy pre všetky 
druhy pomoci dosahuje približne 20 miliónov eur ročne.

Dočasný ochranný mechanizmus

464. Ako súčasť reakcie na nekorektné praktiky zo strany kórejského lodného stavi
teľstva prijala Rada v roku 2002 dočasný ochranný mechanizmus (TDM) pre lodné sta
viteľstvo198 ako mimoriadne a dočasné opatrenie. Uplatňovanie tohto mechanizmu, kto
ré sa pôvodne skončilo 31. marca 2004, Rada predĺžila až do 31. marca 2005.
465. Na tomto základe Komisia v januári a februári schválila vnútroštátne schémy 
pomoci pre Nemecko199, Fínsko200 a Poľsko201. Zmluvy na výrobu kontajnerových lodí, 
tankerov na prepravu výrobkov, chemických tankerov a tankerov na prepravu skvapal
neného zemného plynu uzavreté do 31. marca boli v rámci týchto schém oprávnené na 
poskytnutie priamej podpory až do výšky 6 % zmluvnej hodnoty pred poskytnutím 
pomoci, ak sa konkrétne preukázalo, že sa na súťaži o získanie tejto zmluvu zúčastnila 
juhokórejská lodenica ponúkajúca nižšiu cenu. Platnosť týchto schém, ako aj platnosť 
ďalších schém TDM, ktoré Komisia schválila v minulosti, skončila 31. marca.

Trojročná dodacia lehota

466. Komisia vyhovela v roku 2005 dvom žiadostiam o predĺženie trojročnej doda
cej lehoty, ktorej dodržanie je podľa nariadenia Rady (ES) č. 1540/1998, ktoré zaviedlo 
nové pravidlá pre pomoc odvetviu lodného staviteľstva202, podmienkou pre získanie 

�98 Nariadenie Rady (ES) č. ��77/2002 z 27. júna 2002 (Ú. v. ES L �72, 2.7.2002). Zmenené a doplnené 
nariadením Rady (ES) č. 502/2004 z ��. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 8�, �9.3.2004).

�99 Prípad N 23/2005 Dočasné ochranné opatrenia pre odvetvie lodného staviteľstva (Ú. v. EÚ C �3�, 
28.5.2005).

200 Prípad N 39/2005 Dočasný ochranný mechanizmus Dočasné ochranné opatrenia pre odvetvie lodné-
ho staviteľstva (Ú. v. EÚ C �3�, 28.5.2005).

20� Prípad N 8�/2005 Dočasný ochranný mechanizmus Dočasné ochranné opatrenia pre odvetvie lodné-
ho staviteľstva (Ú. v. EÚ C �62, 2.7.2005).

202 Ú. v. ES L 202, �8.7.�998.
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prevádzkovej pomoci pre lodné staviteľstvo vzťahujúcej sa k určitej zmluve. V prípade 
Grécka203 sa preukázalo, že oneskorenie v pracovnom programe lodenice Neorion Shi
pyards S.A. bolo veľké, ale obhájiteľné a bolo spôsobené mimoriadnymi a nepredvída
teľnými okolnosťami, na ktoré spoločnosť nemala vplyv (teroristické útoky v Spojených 
štátoch 11. septembra 2001 a vojny v Iraku a Afganistane, ktoré mali za následok pokles 
počtu rezervácií na výletné plavby luxusnými osobnými loďami). Komisia preto dospe
la k záveru, že odklad konečného termínu bol primeraný. V prípade Portugalska204 Ko
misia schválila predĺženie v prospech spoločnosti Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
S.A. Dôvodom bola technická zložitosť typu plavidla, ktoré spoločnosť stavala (napr. 
oneskorenia spôsobené nevyhnutnosťou uplatňovať nové normy na spracovanie ocele 
v súlade s požiadavkami vlastníka lode).

Rozvojová pomoc

467. V súlade s uplatňovaním rámca pre lodné staviteľstvo Komisia schválila 2. feb
ruára rozvojovú pomoc, ktorú Holandsko poskytlo lodenici BV Scheepswerf Damen 
Gorinchem na stavbu dvoch vlečných lodí pre Ghanu205 a na stavbu troch pátracích 
a záchranných plavidiel pre Vietnam206. Okrem toho, 16. marca a 9. novembra, schválila 
Komisia dva rozvojové projekty pre Španielsko: stavbu vlečnej lode pre Bangladéš207 
v lodenici Astilleros de Huelva, S.A. a stavbu vlečnej lode pre Mauretániu208 v lodenici 
Astilleros Zamacona S.A.
468. Okrem iných podmienok musí mať pomoc poskytnutá ako rozvojová pomoc 
pre rozvojovú krajinu jasný rozvojový obsah, aby bola zlučiteľná s vnútorným trhom. Vo 
všetkých vyššie uvedených prípadoch sa Komisia presvedčila, že dodané plavidlá boli 
vybavené modernou technológiou, vďaka ktorej boli vhodné na také operácie, ako je 
kotvenie ťažkotonážnych plavidiel, pomoc lodiam nachádzajúcim sa v ťažkostiach, ha
senie požiarov alebo zabránenie živelným pohromám.

Schémy záruk financovania lodí

469. Komisia potvrdila svoju prax týkajúcu sa postupu v súvislosti so schémami 
záruk financovania lodí. V apríli zakázala taliansku schému209 a v júli povolila schému 
v Holandsku210, ktorá nepredstavovala pomoc. Zákaz talianskej schémy pomoci opätovne 
zdôraznil striktné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví lodného stavi
teľstva zo strany Komisie.

203 Prípad N 596/2003 Lodenice Neorion (Ú. v. EÚ C 230, 20.9.2005).
204 Prípad C 33/2004 (ex N 63/2004) Predĺženie trojročnej dodacej lehoty pre dve lode.
205 Prípad N 450/2004 Rozvojová pomoc pre Ghanu-Vlečné člny (Ú. v. EÚ C �00, 26.4.2005).
206 Prípad N �85/2005 Pomoc pre vietnamské lodné staviteľstvo.
207 Prípad N 5�7/2004 Lodné staviteľstvo – Vlečný čln Bangladéš (Ú. v. EÚ C �62, 2.7.2005).
208 Prípad N 436/2005 Pomoc pre Mauritániu – Rozhodnutie z oblasti lodného staviteľstva.
209 Prípad C 28/2003 (ex N 37�/200�) Systém záruk pre odvetvie lodného staviteľstva.
2�0 Prípad N 253/2005 Systém záruk pre odvetvie lodného staviteľstva (Ú. v. EÚ C 228, �7.9.2005).



Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005

138

470. Tieto dve rozhodnutia vychádzali zo schémy pre záruky financovania lodí211 
schválenej v roku 2003 Komisiou. Toto schválenie náležite uplatňuje oznámenie Komi
sie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk212 tým, 
že poskytuje adekvátne príplatky a rozlišuje úroveň príplatku podľa rizika.

Poľské lodenice

471. Dňa 1. júna Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 v súvislosti 
s pomocou na reštrukturalizáciu pre veľké poľské lodenice v Gdynii, Gdansku213 a Štetí
ne214. Všetky tri lodenice prikročili k svojej reštrukturalizácii v roku 2002 a využívali pod
poru zo strany rôznych poľských orgánov tak na ústrednej, ako aj na miestnej úrovni. 
Keďže sa proces reštrukturalizácie čiastočne realizoval pred pristúpením Poľska k Európ
skej únii dňa 1. mája 2004, Komisia musela najprv určiť svoju právomoc vo vzťahu k tým
to prípadom. V rámci Zmluvy o ES alebo Zmluvy o pristúpení Komisia nemá kompeten
ciu vyšetrovať alebo nariadiť vymáhanie akejkoľvek pomoci poskytnutej pred pristúpením, 
ktorá po pristúpení už nepretrváva (takzvanej „minulej pomoci“).
472. Opatrenia, v súvislosti s ktorými Komisia nie je oprávnená konať, predstavujú 
minulú pomoc, ktorá sa nemôže vymáhať od jej príjemcu na základe rozhodnutia Ko
misie. Napriek tomu sa táto pomoc bude zohľadňovať v konečnom vyhodnotení zluči
teľnosti, najmä v súvislosti s kritériom, podľa ktorého je pomoc obmedzená na mini
mum nevyhnutné na obnovenie životaschopnosti spoločnosti. Ďalšie opatrenia 
predstavujú novú pomoc.
473. Komisia vyjadrila pochybnosti o zlučiteľnosti tejto pomoci s usmerneniami 
z roku 1999 o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov nachádzajú
cich sa v ťažkostiach, ktoré sa vzťahujú na tieto prípady. Komisia spochybnila, či usku
točnená reštrukturalizácia bola schopná obnoviť dlhodobú životaschopnosť lodeníc, 
pretože pozostávala hlavne z reštrukturalizácie dlhu a podpory likvidity. Okrem toho, 
Komisia spochybnila, či sa vykonalo adekvátne zníženie kapacity s cieľom kompenzovať 
deformovanie hospodárskej súťaže a či príspevok samotných príjemcov pomoci alebo 
externých súkromných zdrojov k reštrukturalizačným činnostiam bol dostatočný na to, 
aby preukázal dôveru trhu v prebiehajúcu reštrukturalizáciu.

3. oceľ

474. Komisia prijala niekoľko rozhodnutí tykajúcich sa reštrukturalizácie oceliarske
ho priemyslu v nových členských štátoch. Hoci pravidlá EÚ vo všeobecnosti zakazujú 
pomoc na reštrukturalizáciu v oceliarskom sektore, dva protokoly k Zmluve o pristúpení 
(o reštrukturalizácii českého (č. 2) a poľského (č. 8) oceliarskeho priemyslu), udeľujú vý

2�� Prípad N 5�2/2003 Nemecké systémy záruk financovania lodí (Ú. v. EÚ C 62, ��.3.2004).
2�2 Ú. v. ES C 7�, ��.3.2000.
2�3 Spojené prípady C �7/2005 (ex N �94/2005, ex PL 34/2004) a C �8/2005 (ex N 438/2004) Pomoc na 

reštrukturalizáciu spoločnosti Stocznia Gdynia (Ú. v. EÚ C 220, 8.9.2005).
2�4 Prípad C �9/2005 (ex N 203/2005, ex PL 3�/2004) Pomoc na reštrukturalizáciu spoločnosti Stocznia 

Szczecinska (Ú. v. EÚ C 222, 9.9.2005).
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nimku z tohto pravidla. Protokoly povoľujú poskytovanie štátnej pomoci na reštruktura
lizáciu na základe národného plánu reštrukturalizácie, ktorý má do roku 2006 obnoviť 
životaschopnosť výrobcov ocele. Komisia monitoruje plnenie tohto plánu215.

Huta Czestochowa (Poľsko)

475. Vo svojom rozhodnutí z 5. júla216 Komisia rozhodla, že reštrukturalizácia oce
liarne Huta Czestochowa, druhého najväčšieho výrobcu ocele v Poľsku, nepredstavova
la štátnu pomoc, čím sa umožňuje predaj spoločnosti. Tento predaj je súčasťou reštruk
turalizácie a slúži na vyplatenie veriteľov spoločnosti. Komisia začala vyšetrovanie, 
pretože reštrukturalizácia spoločnosti vyžadovala odpísanie značného dlhu, okrem iné
ho od verejnoprávnych veriteľov, hoci spoločnosť nebola oprávnená na štátnu pomoc 
podľa uvedeného protokolu o oceli. Na základe podrobného posúdenia všetkých pohľa
dávok a odpisov Komisia dospela k záveru, že odpísanie štátnych pohľadávok sa zhodo
valo s obvyklým trhovým správaním, a preto neznamenalo štátnu pomoc. Komisia však 
tiež rozhodla, že pomoc na reštrukturalizáciu vo výške 4 milióny eur, ktorá sa predtým 
poskytla spoločnosti, bola nezákonná a musí byť vrátená.
476. V tomto prípade Komisia ďalej rozvinula svoju prax v uplatňovaní testu súk
romného veriteľa. Spoločnosť plánovala uskutočniť v roku 2003 komplexnú reštruktu
ralizáciu, vrátane čiastočného odpísania štátnych a komerčných pohľadávok. V súlade 
s ustálenou judikatúrou, ak dlžník nachádzajúci sa vo finančných ťažkostiach navrhuje 
vypracovať časový plán splácania dlhu, aby zabránil likvidácii, každý štátny veriteľ musí 
starostlivo zvážiť výhodnosť sumy ponúkanej podľa plánu reštrukturalizácie v porovna
ní so sumou, ktorá by sa mohla vymôcť po prípadnej likvidácii danejspoločnosti217. Ak 
likvidácia prinesie vyšší výnos ako reštrukturalizácia, zrieknutie sa štátnej pohľadávky 
bude predstavovať štátnu pomoc. Rozhodnutie Komisie ustanovilo, že takéto hodnote
nie môže vziať do úvahy reálistický scenár konkurzu s prihliadnutím na skutočnosť, že 
konkurzné konania sú časovo náročnejšie a nákladnejšie ako reštrukturalizácia. Na zá
klade toho a po podrobnom posúdení všetkých pohľadávok a odpisov Komisia dospela 
k záveru, že odpísanie štátnych pohľadávok sa zhodovalo s obvyklým trhovým správa
ním, a preto nepredstavovalo štátnu pomoc.

Dve rozhodnutia týkajúce sa zmien a doplnení v národných plánoch reštrukturalizácie

477. Komisia prijala dve rozhodnutia, ktorými prijala zmenu prebiehajúcej reš
trukturalizácie oceliarskeho priemyslu v nových členských štátoch – v Poľsku a Českej 
republike. Prvé rozhodnutie sa týkalo českého výrobcu ocele spoločnosti Válcovny 

2�5 Viac údajov poskytuje dokument KOM(2005) 359, konečné znenie, 3.8.2005. Druhá monitorovacia 
správa o reštrukturalizácii oceliarskeho priemyslu v Českej republike a Poľsku. Pozri tiež 
http://ec.europa.eu/enterprise/steel/index_en.htm

2�6 Prípad C 20/2004 Huta Czestochowa.
2�7 Prípad T-�52/�999 Hamsa, [2002] Zb. s. II-3049, odsek �68.
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Plechu FrýdekMístek218 a druhé spoločnosti Mittal Steel Poland219, najväčšieho vý
robcu ocele v Poľsku.

4. verejnoprávne vysielanie, širokopásmové vysielanie, kinematografia

Širokopásmové vysielanie

478. Vychádzajúc zo svojho prvého rozhodnutia týkajúceho sa štátnej pomoci pre 
širokopásmové vysielanie, ktoré prijala v roku 2004, schválila Komisia sériu projektov 
týkajúcich sa financovania širokopásmovej infraštruktúry a služieb z verejných pros
triedkov. Projekty v Spojenom kráľovstve220, Španielsku221 a Rakúsku222 sú zamerané na 
poskytovanie širokopásmových služieb vo vidieckych a vzdialených oblastiach, kde tie
to služby nie sú dostupné. Štátna pomoc pomôže odstrániť digitálny predel medzi oblas
ťami, ktoré majú prístup k rýchlym internetovým pripojeniam a ktoré tento prístup ne
majú. Preto je v súlade so zásadami politiky Európskej únie223. V týchto prípadoch 
Komisia usúdila, že hoci tu išlo o štátnu pomoc, orgány preukázali nevyhnutnosť inter
vencie, ktorá sa uskutočnila primeraným spôsobom vrátane veľkého počtu záruk. Ko
misia preto dospela k záveru, že štátna pomoc nenarušila hospodársku súťaž v rozsahu, 
ktorý by protirečil spoločnému záujmu, a preto bola zlučiteľná v súlade s článkom 87 
ods. 3 písm. c). Treba poznamenať, že využívanie otvorených a nediskriminačných ve
rejných obstarávacích konaní zohralo v týchto prípadoch významnú úlohu pri vylúčení 
nadmernej kompenzácie a dosiahnutí primeraného výsledku.
479. Vo francúzskom prípade týkajúcom sa financovania otvorenej širokopásmovej 
infraštruktúry v meste Limousin224 regionálne orgány podporili vybudovanie otvorenej 
infraštruktúry a veľkoobchodných služieb v geografickej oblasti, v ktorej sa pokrytie 
a ponuky služieb považovali za nevyhovujúce. Komisia akceptovala, že opatrenie spĺňa 
definíciu služby všeobecného hospodárskeho záujmu a keďže kritériá, ktoré ustanovil 
Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku v prípade Altmark225, boli splnené, príslušné 
financovanie z verejných prostriedkov nepredstavovalo štátnu pomoc. Proti tomuto 
rozhodnutiu podala spoločnosť UPC France odvolanie k Súdu prvého stupňa226.
480. Dňa 20. októbra začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania, aby 
posúdila, či financovanie z verejných prostriedkov určené pre budovania siete káblov zo 
skleného vlákna v holandskom meste Appingedam bolo v súlade s pravidlami Európ

2�8 Prípad N 600/2004 Schválenie zníženia kapacity pre VPFM (Ú. v. EÚ C �76, �6.7.2005).
2�9 Prípad N �8620/05 Mittal Steel Poland – Zmena IBP.
220 Prípad N 57/2005 Podpora širokopásmového vysielania pre Wales. Rozhodnutie Komisie z �.6.2005; 

Prípad N 267/2005 Projekt širokopásmového prístupu pre vidiek. Rozhodnutie Komisie z 5.�0.2005.
22� Prípad N 583/2004 Banda ancha en zonas rurales y aisladas. Rozhodnutie Komisie zo 6.4.2005.
222 Prípad N 263/2005 Breitband Kärnten. Rozhodnutie Komisie z 20.�0.2005.
223 Ako je Akčný plán eEurope 2005 a iniciatíva i20�0.
224 Prípad N 382/2004, Rozhodnutie Komisie 3.5.2005.
225 Prípad C-280/2000 Altmark Trans [2003] Zb. s. I-7747.
226 Prípad T-367/2005 UPC/Komisia.
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skej únie o štátnej pomoci227. Je to prvý prípad týkajúci sa štátnej pomoci na rozvoj širo
kopásmového vysielania, kde Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania na 
základe pochybností ohľadne zlučiteľnosti opatrenia. Výsledok tohto prípadu môže 
ovplyvniť podobné projekty v celej Európe.

Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) (Rakúsko a Nemecko)

481. Prechod od analógového na digitálne vysielanie (ďalej len „prechod na digitál
ne vysielanie“) má veľké prednosti z hľadiska efektívnejšieho využívania spektra a zvý
šených možností prenosu. Tieto výhody prinesú nové a lepšie služby, širší výber pre 
zákazníkov, a tým prispejú k dosiahnutiu Lisabonských cieľov. Viaceré členské štáty ini
ciovali podporné programy pre rozvoj digitálneho vysielania.
482. Dňa 16. marca vydala Komisia svoje prvé rozhodnutie o štátnej pomoci pre 
digitálne vysielanie, ktoré sa týkalo rakúskych Digitalisierungsfonds228. Komisia sa roz
hodla, že nevznesie žiadne námietky, keďže rakúske orgány podstatne zmenili opatrenia 
počas procesu oznamovania. Tieto zmeny zabezpečili, že opatrenie bude zodpovedať 
zásade technologickej neutrality, to znamená, že nebude zbytočne a neodôvodnene 
uprednostňovať digitálne (DVBT) vysielanie pred konkurenčnými televíznymi platfor
mami. Opatrenie pozostávalo z rozličných čiastkových opatrení, ako je finančná podpo
ra pre pilotné projekty a pre výskumné činnosti súvisiace s digitálnym televíznym vysie
laním, finančná motivácia pre zákazníkov, aby si kupovali digitálne prijímače, granty 
zamerané na rozvoj inovačných digitálnych služieb a dotácie pre vysielateľov s cieľom 
kompenzovať dodatočné vysielacie náklady pri súbežnom analógovom a digitálnom te
levíznom vysielaní (ďalej len „simultánna fáza“).
483. Dňa 9. novembra Komisia vydala konečné negatívne rozhodnutie týkajúce sa 
dotácií v prospech DVBT v nemeckých spolkových krajinách Berlín a Brandenbur
sko229. Rozhodla, že dotácie vo výške 4 milióny eur poskytnuté komerčným vysielateľom 
na využívanie siete DVBT neboli zlučiteľné so spoločným trhom, a nariadila vymáha
nie časti pomoci, ktorá už bola vysielateľom vyplatená (približne polovica z celkovej 
sumy).
484. Mediálny orgán pre BerlínBrandenbursko (ďalej len Mabb) bez toho, aby 
o tom upovedomil Komisiu, poskytol dotáciu vysielateľom, napríklad televíznym stani
ciam RTL a ProSiebenSat.1, v snahe pokryť ich náklady na vysielanie cez sieť DVBT, 
ktoré sa začalo v novembri 2002. Vysielatelia sa za to zaviazali, že budú najmenej počas 
piatich rokov využívať sieť DVBT, na ktorú spoločnosť TSystems dostala povolenie. Po 
sťažnostiach zo strany prevádzkovateľov káblovej televízie Komisia začala v júli 2004 
konanie vo veci formálneho zisťovania. Na základe výsledkov tohto vyšetrovania Komi
sia dospela k záveru, že dotácia od Mabb porušila pravidlá štátnej pomoci zakotvené 
v Zmluve o ES. Pomoc sa nezakladala na žiadnych osobitných nákladoch spojených 

227 Prípad C 35/2005 Budovanie širokopásmovej siete v Appingedame. Rozhodnutie Komisie 
z 20.�0.2005.

228 Prípad N 622/2003 Digitalisierungsfonds, rozhodnutie Komisie zo �6.3.2005.
229 Prípad C 25/2004 Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) v Berlíne-Brandenburgu, rozhodnutie Komi-

sie z 9.��.2005.
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s prechodom na digitálne vysielanie a rozhodlo sa o nej až potom, keď bol tento prechod 
dohodnutý. Rôzne sumy financovania sa poskytli bez objektívneho odôvodnenia vysie
lateľom, ktorí už profitovali z toho, že dostali bezplatné digitálne licencie, ktoré umožni
li väčšie vysielacie kapacity pri nižších nákladoch na jeden televízny kanál. Dotácie tiež 
nepriamo uprednostňovali sieť DVBT pred konkurenčnými televíznymi platformami, 
ako je káblová a satelitná televízia, zanedbávajúc zásadu technologickej neutrality.
485. Komisia vo svojom rozhodnutí uviedla, že prechod na digitálne vysielanie by 
sa mohol spomaliť, keby bol v celom rozsahu ponechaný na trhové sily, a že štátna inter
vencia by mohla byť užitočná. Bremeno zodpovednosti leží na členských štátoch, aby 
preukázali, že pomoc je ten najvhodnejší nástroj, že je obmedzená na nevyhnutné mini
mum a že nedeformuje nadmerne hospodársku súťaž. V prípade BerlínBrandenbursko 
nebola splnená ani jedna z týchto podmienok. Komisia uznala existenciu určitých trho
vých síl, konštatovala však, že pomoc nebola ani najvhodnejším nástrojom, ani nebola 
nevyhnutná na riešenie týchto problémov. Nemecko, FAB Fernsehen z Berlína a Medie
nanstalt BerlinBrandenburg sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali.

Digitálne dekodéry (Taliansko)

486. Dňa 21. decembra začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania 
v prípade dotácií, ktoré Taliansko poskytlo v rokoch 2004 a 2005 na digitálne dekodéry. 
Tieto opatrenia predstavujú štátne granty vo výške viac ako 200 miliónov eur poskytnu
té osobám kupujúcim dekodéry, ktoré prijímajú televízne programy vysielané digitál
nou terestriálnou technológiou.
487. Keďže Komisia podporuje prechod na digitálne televízne vysielanie a cení si 
interoperabilitu, štátna pomoc musí zabraňovať zbytočným deformáciám hospodárskej 
súťaže medzi terestriálnymi, káblovými a satelitnými platformami. V tomto prípade do
tácie neboli technologicky neutrálne, pretože neboli k dispozícii pre dekodéry využíva
júce satelitné vysielanie. V dôsledku toho mohla byť hospodárska súťaž deformovaná, 
najmä na trhu platenej televízie (payTV), kde bol vstup terestriálnych prevádzkovate
ľov uľahčený.
488. Okrem otázok prechodu na digitálne vysielanie a technologickej neutrality sa 
v rozhodnutí diskutuje aj o aspektoch uplatniteľnosti výnimky podľa článku 87 ods. 2 
písm. a) na opatrenia, ktoré nemajú sociálny charakter, a o kvalifikovaní výhod udele
ných priamo podnikom ako štátnej pomoci.

Schémy koncesionárskych poplatkov

489. Verejnoprávni vysielatelia vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku dostávajú 
koncesionárske poplatky, aby financovali poskytovanie svojej verejnej služby. Tieto me
chanizmy koncesionárskych poplatkov predstavujú existujúcu pomoc, pretože vznikli 
pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o EHS v príslušných krajinách, a ich základné 
vlastnosti sa odvtedy nezmenili.
490. V rámci konania o existujúcej pomoci zameraného na zabezpečenie zlučiteľ
nosti systémov koncesionárskych poplatkov platných v týchto krajinách Komisia for
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málne odporučila vhodné opatrenia230, ktoré spomenuté tri krajiny akceptovali. Tieto 
odporúčania mali zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad: verejnoprávni a súkromní vy
sielatelia musia súťažiť za rovnakých podmienok na komerčných trhoch, ako je televíz
na reklama; financovanie verejnoprávnych vysielateľov nemá prekročiť presne stanove
né minimum nevyhnutné na zabezpečenie riadneho poskytovania verejnej služby; 
nemá byť využívané na komerčné činnosti (krížové dotácie) a má byť transparentné. 
Okrem toho sa v prípade Španielska národné orgány zaviazali, že do budúcnosti odstrá
nia neobmedzenú štátnu záruku zvýhodňujúcu verejnoprávneho vysielateľa. Vzhľadom 
na záväzky týchto troch členských štátov Komisia uzavrela tieto tri prípady.

Žiadosť o informácie o existujúcej pomoci

491. Dňa 3. marca Komisia požiadala Nemecko, Írsko a Holandsko, aby objasnili231 
úlohu a financovanie verejnoprávnych vysielateľov. Po preskúmaní tvrdení viacerých 
sťažovateľov dospela Komisia k predbežnému záveru, že súčasný systém financovania v 
týchto členských štátoch nie je v súlade s pravidlami EÚ, ktoré vyžadujú od členských 
štátov, aby neposkytovali pomoc, ktorá by mohla deformovať hospodársku súťaž (člá
nok 88 Zmluvy o ES).
492. Tieto vyšetrovania sú odrazom všeobecnej snahy Komisie zabezpečiť transpa
rentnosť nevyhnutnú na posúdenie primeranosti štátneho financovania a zabrániť krí
žovým dotáciám na činnosti, ktoré nesúvisia s verejnoprávnymi funkciami, v zmysle 
oznámenia Komisie z roku 2001 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnopráv
ne vysielanie232. Vyšetrovania nespochybňujú výsadu členských štátov organizovať a fi
nancovať verejnoprávne vysielanie, ako ho priznáva Protokol Amsterdamskej zmluvy 
o verejnoprávnom vysielaní.
493. V zhode s postupom použitým v minulých vyšetrovaniach podobných reži
mov financovania vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku požiadala Komi
sia Nemecko, Írsko a Holandsko o uplatňovanie rovnakých zásad: jednoznačné defino
vanie verejnoprávnych kompetencií, oddelenie účtov rozlišujúcich medzi 
verejnoprávnymi a ostatnými činnosťami a adekvátne mechanizmy na zabránenie nad
mernej náhrady za verejnoprávne činnosti. Členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby sa 
komerčné činnosti verejnoprávnych vysielateľov zhodovali s trhovými zásadami. Napo
kon, nezávislý (vnútroštátny) orgán by mal kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel.
494. Sťažnosti v Nemecku a Holandsku nastolili aj nové otázky, ako je financovanie 
online činností verejnoprávnych vysielateľov. Komisia nespochybňuje skutočnosť, že ve
rejnoprávni vysielatelia ponúkajú služby online ako súčasť poskytovania svojich verejno

230 Prípad E �0/2005 (Francúzsko) Koncesionársky poplatok, rozhodnutie Komisie z 20.4.2005. Prípad 
E 9/2005 (Taliansko) Kapitálové a iné opatrenia – RAI, rozhodnutie Komisie z 20.4.2005. Prípad 
E 8/2005 (Španielsko) Španielsky štátny verejnoprávny vysielateľ RTVE, rozhodnutie Komisie 
z 20.4.2005.

23� Nariadenie Rady (ES) č. 659/�999 z 22. marca �999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňova-
nie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.�999, s.�).

232 Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (Ú. v. ES C 
320, �5.��.200�).
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právnych služieb. Rozsah týchto online činností a to, či majú byť financované z verejných 
prostriedkov, by nemali určovať samotní verejnoprávni vysielatelia, ale príslušné členské 
štáty, aby sa zabezpečilo, že budú zahrnuté len tie služby, ktoré slúžia rovnakým demokra
tickým, sociálnym a kultúrnym potrebám spoločnosti ako tradičné vysielanie.
495. Uvedené tri členské štáty predložili svoje prvé pripomienky k týmto predbež
ným názorom. Komisia začala diskutovať s príslušnými členskými štátmi o tom, ktoré 
zmeny v národných systémoch vysielania sú potrebné na objasnenie úlohy a financova
nia verejnoprávnych vysielateľov. Ak členské štáty prijmú tieto opatrenia, Komisia tieto 
prípady formálne uzavrie.

Financovanie nového francúzskeho medzinárodného spravodajského kanála233

496. Dňa 7. júna Komisia na základe článku 86 ods. 2 schválila financovanie nové
ho medzinárodného spravodajského kanála, ktorého založenie iniciovali francúzske 
orgány. Podrobnou štúdiou sa francúzske orgány pokúsili preukázať, že projekt bude 
spĺňať kritériá uvedené v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípade Altmark a že 
preto daný projekt nepredstavuje štátnu pomoc. Komisia dospela k záveru, že výsledky 
štúdie nie sú dosť presvedčivé. Komisia prihliadla najmä k skutočnosti, že nejestvovalo 
žiadne adekvátne porovnávacie kritérium na posúdenie predpokladaných nákladov na 
nový kanál. Preto nebolo možné určiť, či predpokladaný rozpočet odrážal náklady riad
ne fungujúcej a adekvátne vybavenej spoločnosti.
497. Komisia preto dospela k záveru, že financovanie projektu predstavovalo štátnu 
pomoc. Komisia však bola toho názoru, že projekt ponúkal adekvátne záruky toho, že 
zásady článku 86 ods. 2 sa budú dodržiavať. V tejto súvislosti Komisia musela zohľadniť 
špecifiká projektu, najmä skutočnosť, že materskými spoločnosťami nového kanála by 
boli francúzsky verejnoprávny vysielateľ, spoločnosť France Télévision, a hlavný fran
cúzsky komerčný vysielateľ, spoločnosť FTI. Projekt zahŕňal najmä podrobné pravidlá 
pre prípad, že spravodajský kanál by dosiahol zisk, s cieľom zabrániť, aby časť tohto 
zisku putovala materským spoločnostiam. Komisia bola spokojná aj so zárukami pro
jektu pokiaľ ide o riziko, že by sa kanál v komerčnej oblasti (napr. v reklame) a voči 
svojim akcionárom nesprával v súlade s obvyklými trhovými podmienkami.

5. Bankovníctvo

Hessicher Investitionsfonds (Nemecko)234

498. Dňa 6. septembra Komisia schválila prevod Hessenského investičného fondu 
(ďalej len HIF), osobitného fondu spolkovej krajiny Hessensko, vo forme neobmedze
ného vkladu tichého spoločníka, na banku Landesbank HessenThüringen (ďalej len 
Helaba), nemeckú regionálnu štátnu banku. Prevod nemal za následok injekciu likvidi
ty ani prílev príjmov pre banku Helaba. Napriek tomu prevod tohto fondu by posilnil 
základ vlastného kapitálu banky Helaba. Komisia dospela k záveru, že odmena, s ktorou 

233 Prípad N 54/2005 Medzinárodný spravodajský kanál CFII, rozhodnutie Komisie zo 7.6.2005.
234 Prípad N 248/2004 Hessicher Investitionsfonds, rozhodnutie Komisie zo 6.9.2005.
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súhlasila spolková krajina Hessensko výmenou za aktíva, zodpovedala bežnej návrat
nosti investícií, ktorú by súkromný investor očakával. Táto transakcia preto nepredsta
vovala štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1.

Navýšenie kapitálu v dvoch nemeckých bankách

499. Dňa 6. septembra Komisia schválila navýšenia kapitálu v celkovej hodnote pri
bližne 1,2 miliardy eur pre nemecké krajinské banky HSH Nordbank235 (556 miliónov 
eur) a BayernLB236 (640 miliónov eur) zo strany ich verejnoprávnych akcionárov. Navý
šenia kapitálu mali za cieľ posilniť základný kapitál dvoch krajinských bánk. Došlo 
k nim po zrušení mechanizmu verejnoprávnych záruk pre krajinské banky dňa 18. júla 
a po vrátení štátnej pomoci poskytnutej HSH a BayernLB (a piatim ďalším krajinským 
bankám), ktorú Komisia svojím rozhodnutím z 20. októbra 2004 označila za nezákonnú 
a nezlučiteľnú. Komisia posudzovala, či bol kapitál poskytnutý za takých podmienok, za 
ktorých by bol súkromný investor konajúci za bežných trhových podmienok ochotný 
poskytnúť prostriedky porovnateľnému súkromnému podniku (t. j. podľa zásady inves
tora v trhovom hospodárstve). Komisia dospela k záveru, že očakávaná návratnosť in
vestícií bola skutočne taká, akú by súkromný investor akceptoval, a preto investície ne
predstavovali štátnu pomoc.

6. regionálna pomoc

Individuálna regionálna pomoc

500. Komisia pri skúmaní individuálnych prípadov regionálnej pomoci, ktoré sú 
schválené mimo rámca schém pomoci priamo na základe ustanovení Zmluvy o ES, zo
hľadňuje vyššie riziko deformovania hospodárskej súťaže v porovnaní s pomocou zakla
dajúcou sa na schválených schémach regionálnej pomoci. V súlade s oddielom 2 usmer
není pre národnú regionálnu pomoc237, zlučiteľnosť adhoc regionálnej pomoci 
s vnútorným trhom je odôvodnená, len ak pozitívny vplyv rozvoja príslušného regiónu 
preukázateľne preváži deformáciu hospodárskej súťaže spôsobenú pomocou.

Pomoc na rozvoj regiónu v prospech spoločnosti SABIC (Holandsko)238

501. Komisia schválila 2. februára investičnú pomoc vo výške 4,2 milióna eur 
v prospech petrochemickej spoločnosti SABIC so sídlom v Saudskej Arábii, určenú na 
zriadenie európskeho sídla spoločnosti v Holandsku. Napriek tomu, že to bola pomoc 
adhoc, Komisia konštatovala, že pomoc bola zlučiteľná so spoločným trhom, pretože 
holandské orgány preukázali, že investícia bude mať významný vplyv na celý región, 
ktorý je tradične úzko spätý s chemickým priemyslom. Skutočnosť, že investícia súvise

235 Prípad NN 7�/2005 Navýšenie kapitálu v HSH Nordbank, rozhodnutie Komisie 6.9.2005.
236 Prípad NN 72/2005 Navýšenie kapitálu v BayernLB, rozhodnutie Komisie zo 6.9.2005.
237 Usmernenia o národnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES C 74, �0.3.�998).
238 Prípad N 492/2004 Regionálna rozvojová pomoc v prospech spoločnosti SABIC (Ú. v. EÚ C �76, 

�6.7.2005).



Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005

14�

la so zriadením sídla a nie s výrobnými kapacitami, záver nezmenila. Aj všetky ďalšie 
podmienky usmernení o regionálnej pomoci boli splnené.

Lignit Hodonín (Česká republika)239

502. Komisia schválila 20. júla investičnú pomoc pre spoločnosť Lignit Hodo
nín, prevádzkovateľa lignitových baní situovaných v oblasti, ktorej sa poskytuje po
moc na základe článku 87 ods. 3 písm. a). Pomoc vo výške 155,5 milióna CZK 
(5 miliónov eur) pokrýva investície na otvorenie nových lignitových ložísk, ktoré po
skytnú 350 priamych pracovných príležitostí v prevažne poľnohospodárskom regi
óne s vysokou nezamestnanosťou a štrukturálnymi ťažkosťami. V dôsledku špecific
kých osobitostí obchodovania s lignitom a pomerne nízkej úrovne výroby 
spoločnosti Lignit Hodonín sú deformačné vplyvy na hospodársku súťaž a obcho
dovanie medzi členskými štátmi v tomto konkrétnom prípade dosť obmedzené. Ko
misia schválila adhoc pomoc ako zlučiteľnú so spoločným trhom, pretože vplyvy 
pomoci na sociálnu kohéziu a hospodársky rozvoj regiónu prevažujú deformovanie 
hospodárskej súťaže.

Kronoply (Nemecko)240

503. Na základe multisektorálneho rámca z roku 1998, Komisia schválila v roku 
2001 investičnú pomoc vo výške približne 35 miliónov eur pre výrobný závod spo
ločnosti Kronoply na výrobu dosiek z orientovaných plochých triesok (tzv. OSB do
siek; drevených panelov používaných hlavne v stavebníctve) v nemeckom regióne 
Brandebursko. V roku 2003 Nemecko notifikovalo zvýšenie sumy pomoci približne 
o 4 milióny eur. Nemecko tvrdilo, že pôvodné rozhodnutie Komisie sa zakladalo na 
nesprávnej informácii o trhových podmienkach a žiadalo o prehodnotenie trhu 
a zvýšenie maximálnej úrovne pomoci.
504. V roku 2004 Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania. Vyjad
rila značné pochybnosti o stimulačnom efekte pomoci a jej potrebe, pretože závod 
už bol v tom čase dokončený. V konečnom rozhodnutí z 21. septembra Komisia 
naďalej zastávala stanovisko, že výrobný závod spoločnosti Kronoply predstavoval 
životaschopnú hospodársku prevádzkovú jednotku, pretože spoločnosť Kronoply 
pokračovala vo svojej činnosti aj po schválení nižšej sumy pomoci v roku 2001.
505. Keďže ďalšia pomoc by v tomto prípade neposkytla žiadne stimuly pre roz
voj regiónu, dospela Komisia k záveru, že výnimky obsiahnuté v článku 87 ods. 2 
a ods. 3 neboli uplatniteľné. Oznámené opatrenie dodatočnej pomoci preto predsta
vovalo nezlučiteľnú prevádzkovú pomoc, ktorá sa nemôže poskytnúť.

239 Prípad N 597/2004 Lignit Hodonín, s.r.o. (Ú. v. EÚ C 250, 8.�0.2005).
240 Prípad C 5/2004, Pomoc v prospech spoločnosti Kronoply GmbH.
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E-Glass (Nemecko)241

506. V súlade s multisektorálnym rámcom 1998 notifikovali nemecké orgány 
v decembri 2003 Komisii prípad poskytnutia investičnej pomoci spoločnosti E
Glass AG, Osterweddingen, SaskoAnhaltsko (Nemecko), ktorá sa nachádza v pod
porovanej oblasti podľa článku 87 ods. 3 písm. a). Účelom projektu bolo vybudovať 
nový závod na výrobu surového plaveného skla. Dňa 20. apríla 2004 Komisia schvá
lila projekt pomoci s oprávnenými nákladmi vo výške 121 miliónov eur a s celkovou 
intenzitou pomoci 35 %.
507. Na jeseň 2004 nemecké orgány informovali Komisiu, že pôvodné oznáme
nie obsahovalo chybnú informáciu o vlastníkoch spoločnosti EGlass. Informácia 
o vlastníkoch bola použitá pri odôvodnení rozhodnutia na identifikáciu príjemcov 
pomoci, ako aj relevantný trh. Keďže nová informácia by mohla mať vplyv na maxi
málnu prípustnú intenzitu pomoci, musela byť zohľadnená ako faktor určujúci pre 
rozhodnutie v zmysle článku 9 procedurálneho nariadenia242. Komisia musela preto 
začať konanie vo veci formálneho zisťovania, aby zistila, či je nevyhnutné zrušiť 
predchádzajúce rozhodnutie a prijať nové správne rozhodnutie. V apríli Komisia 
prijala rozhodnutie začať proces formálneho vyšetrovania a konečné rozhodnutie 
príjme pravdepodobne v prvej polovici roku 2006.

Glunz (Nemecko)243

508. Dňa 25. júla 2001 Komisia prijala rozhodnutie nevzniesť námietky proti 
poskytnutiu pomoci vo výške 69,8 milióna eur spoločnostiam Glunz AG a OSB 
Deutschland GmbH na zriadenie centra na spracovanie dreva, ktoré pozostáva 
z dvoch spojených závodov a ktoré vyrába dosky z orientovaných plochých triesok 
(tzv.OSB dosky) ako aj drevotrieskové dosky. Investičný projekt je situovaný v meste 
Nettgau, SaskoAnhaltsko (Nemecko), v podporovanej oblasti – podľa článku 
87 ods. 3 písm. a). Hodnotenie vychádzalo z multisektorálneho rámca z roku 1998.
509. Súd prvého stupňa svojím rozsudkom z 1. decembra 2004 zrušil toto roz
hodnutie v rámci konania na návrh konkurenta. Hlavným dôvodom zrušenia bolo, 
že Komisia analyzovala len údaje o využití kapacít a nevyužila údaje o zdanlivej 
spotrebe na zistenie, či relevantný trh nie je v regresii. Na základe podrobnej analý
zy Komisia dňa 20. júla prijala nové rozhodnutie začať konanie vo veci formálneho 
zisťovania, a to najmä preto, že sa vyskytli ťažkosti pri hodnotení maximálnej prí
pustnej intenzity pomoci a určovaní relevantných trhov.

24� Prípad C �2/2005 E-glassGlass AG.
242 Nariadenie (ES) č. 659/�999 z 22. marca �999 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie 

článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.�999, s. �).
243 Prípad C 28/2005 Pomoc v prospech spoločnosti Glunz AG (Ú. v. EÚ C 263, 22.�0.2005).
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Oslobodenie od dane z prevodu nehnuteľnosti pre spoločnosti zaoberajúce sa bytovou 
výstavbou v Berlíne (Nemecko)244

510. Dňa 23. novembra Komisia na základe pravidiel štátnej pomoci zakázala rea
lizáciu navrhovanej nemeckej schémy pomoci, ktorá by oslobodila spoločnosti zaobera
júce sa bytovou výstavbou v berlínskom regióne trhu práce od dane z prevodu nehnu
teľnosti v prípade fúzií a akvizícií. Deklarovaným cieľom tohto systému je 
reštrukturalizovať trh s bytmi v berlínskom regióne trhu práce, keďže je na tomto trhu 
nadmerná ponuka. Keďže sa tento systém nezameriava iba na „zanedbané časti“ mesta, 
v ktorých panuje vysoká úroveň sociálneho vylúčenia, Komisia usúdila, že oslobodenie 
od dane vzťahujúce sa na celý Berlín, je neúmerne široké, a výslednú deformáciu hospo
dárskej súťaže nemožno odôvodniť na základe článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Tie časti 
schémy, ktoré sú obmedzené na ostatné nové nemecké spolkové krajiny (Brandenbur
sko, MeklenburskoPredpomoransko, Sasko, SaskoAnhaltsko a Durínsko), Komisia už 
schválila.
511. Riešenie materiálneho nedostatku a obnovy zanedbaných mestských častí je 
vysokou prioritou v rámci Európskej únie. Vzhľadom na túto skutočnosť schválila Ko
misia systémy pomoci priamo na základe článku 87 ods. 3 písm. c) v rámci cieľov Eu
rópskej únie v oblasti ekonomickej a sociálnej kohézie, ktoré sú zamerané na zníženie 
rozdielností medzi rôznymi oblasťami. Komisia potvrdila, že mnohé mestá v Európskej 
únii vrátane tých najprosperujúcejších majú svoje „zanedbané časti“, t. j. mestské časti, 
ktoré sa vyznačujú sociálnym vylúčením a nevyhovujúcim prostredím, pokiaľ ide o in
fraštruktúru, bytovú výstavbu a miestne spoločenské centrá. V tomto prípade však skú
manie Komisie ukázalo, že schéma, ktorú navrhovalo Nemecko, nebola primeraná cie
ľu, pretože výhody by boli dostupné všetkým spoločnostiam zaoberajúcim sa bytovou 
výstavbou, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v berlínskom regióne trhu práce, ale obnovu 
skutočne potrebujú iba niektoré mestské časti.
512. V decembri 2004 Komisia rozhodla, že nevznesie žiadne námietky proti tým 
častiam schémy, ktoré sa týkajú ostatných nových nemeckých spolkových krajín. Komi
sia schválila túto schému vzhľadom na osobitné problémy v nových spolkových kraji
nách, obmedzenú mieru deformácie hospodárskej súťaže a očakávané priaznivé vplyvy 
na trh s bytmi.

Zmeny v národných mapách regionálnej štátnej pomoci vo Fínsku24� a Grécku24�

513. V súlade s bodom 5.6 usmernení pre národnú regionálnu pomoc notifikovali 
Fínsko a Grécko Komisii úpravy v mierach intenzity pomoci pre niektoré zo svojich 
regiónov, poukazujúc na to, že sociálnoekonomické údaje pre tieto regióny sa v porov
naní s inými podobnými regiónmi zhoršili.

244 Prípad C 40/2004 Oslobodenie od dane z prevodu nehnuteľnosti pre spoločnosti zaoberajúce sa byto-
vou výstavbou v nových spolkových krajinách.

245 Prípad N 33�/2004 Zmena a doplnenie mapy regionálnej pomoci vo Fínsku 2000 – 2006 (Ú. v. EÚ C 
223, �0.9.2005).

246 Prípad N 236/2005 Zmena a doplnenie gréckej mapy regionálnej pomoci.
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514. V prípade Fínska Komisia akceptovala zvýšenie intenzity pomoci v regióne 
VakkaSuomi, na ktorý sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c), zo 16 % NGE247 na 20 % 
NGE a v prípade Grécka zvýšenie intenzity pomoci v regiónoch Drama a Kavala, na 
ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c), z 33,2 % na 50 % NGE a zo 45,5 % na 50 % 
NGE, v závislosti od typu projektu. Tieto zmenené mapy regionálnej štátnej pomoci 
zostanú v platnosti do konca roku 2006, keď budú mapy regionálnej štátnej pomoci pre 
všetky členské štáty prehodnotené.

7. pomoc na výskum a vývoj, pomoc na inováciu

Individuálna pomoc na výskum a vývoj pre spoločnosť BIAL (Portugalsko)248

515. Dňa 5. júla sa Komisia rozhodla, že nebude namietať proti individuálnej po
moci na výskum a vývoj v prospech spoločnosti Portela & Cª, SA (známej viac ako 
„BIAL“), portugalskej firmy pôsobiacej vo farmaceutickom sektore.
516. Portugalská vláda pridelila spoločnosti BIAL grant vo výške 45,2 milióna eur 
na podporu výskumného a vývojového projektu zameraného na vývoj liekov pre choro
by centrálnej nervovej sústavy. Projekt sa realizuje v priebehu piatich rokov (2004 – 
2008) a pozostáva zo skúšok prototypových liekov na zvieratách a ľuďoch. Zahŕňa opat
renia v oblasti priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, ktoré sa majú 
uskutočniť v Portugalsku a v zahraničí.
517. Komisia najmä usudzuje, že etapy projektu a oprávnené náklady boli v súlade 
s kritériami rámca o štátnej pomoci pre výskum a vývoj, že intenzita pomoci bola zluči
teľná s platnými stropmi a že pomoc mala nesporný stimulačný vplyv, najmä vzhľadom 
na veľké riziko obsiahnuté v ambicióznom programe.

Pomoc na výskum a vývoj pre letectvo (Taliansko)249

518. Komisia sa na základe sťažnosti rozhodla vyšetriť 13 výskumnovývojových 
projektov v sektore letectva v Taliansku, ktoré boli podporované v súlade s talianskym 
zákonom č. 808/85 a ich podporu Komisia schválila v roku 1986. V októbri 2003 sa 
Komisia rozhodla, že začne konanie v prípade šiestich projektov. Pochybnosti sa týkali 
najmä jednotlivých fáz príslušného výskumu, intenzity pomoci a stimulačného vplyvu 
pomoci.
519. Vyšetrovanie nerozptýlilo pochybnosti súvisiace s predmetnými šiestimi pro
jektami. Naopak, vynorili sa vážne pochybnosti týkajúce sa uplatňovania zákona 
č. 808/85, napríklad pokiaľ ide o presné spôsoby splácania základov pôžičiek. Tieto spô
soby splácania by mali vážny dosah na zlučiteľnosť pomoci, pretože ekvivalent hrubej 
hotovostnej finančnej pomoci je v prípade pôžičky, u ktorej sa jej základ nemusí splácať, 
väčší než v prípade pôžičky, u ktorej sa upustí len od splácania úrokov. Ekvivalenty hru

247 Ekvivalent čistej hotovostnej finančnej pomoci.
248 Prípad N �26/2005 Individuálna pomoc na výskum a vývoj pre spoločnosť BIAL (Ú. v. EÚ C 275, 

8.��.2005).
249 Prípad C 6�/2003 Taliansky zákon o letectve č. 808/85 (Ú. v. EÚ C 252, �2.�0.2005).
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bej hotovostnej finančnej pomoci sú mimoriadne dôležité pre určovanie intenzity po
moci, ktorá je zasa určujúca pri rozhodovaní, či pomoc na výskum a vývoj spĺňa pod
mienky rámca Spoločenstva o štátnej pomoci pre výskum a vývoj250.
520. Komisia okrem toho dospela k záveru, že existujú vážne pochybnosti, pokiaľ 
ide o existenciu ďalšej neoznámenej individuálnej pomoci veľkého rozsahu. Tieto nové 
pochybnosti prekročili rámec konania, ktoré Komisia začala 1. októbra 2003, a to nielen 
z toho dôvodu, že sa týkali otázok, ktoré neboli nastolené v rámci tohto konania, ale aj 
preto, lebo sa netýkali iba uvedených šiestich prípadov.
521. S prihliadnutím ku všetkým týmto skutočnostiam sa Komisia 22. júna rozhod
la rozšíriť rámec konania podľa článku 88 ods. 2 tak, aby zahŕňalo pochybnosti týkajúce 
sa spôsobov splácania základu pôžičky a možnej existencie ďalších veľkých neoznáme
ných prípadov individuálnej pomoci, a taktiež rozšíriť rámec týchto pochybností na celé 
uplatňovanie zákona č. 808/85. Toto rozšírenie je však obmedzené na uplatňovanie zá
kona č. 808/85 v civilnej sfére.

Pomoc pre novoutvorené alebo na technológie zamerané malé a stredné podniky 
(Nemecko)2�1

522. Dňa 3. mája Komisia schválila schému pomoci v Nemecku vo výške približne 
120 miliónov eur ročne pre novoutvorené alebo na technológie zamerané malé a stred
né podniky (ďalej len MSP) využívajúce služby technologických centier, inkubátorov 
a priemyselných centier. Projekt bude poskytovať štátnu podporu na utváranie alebo 
rozvoj takýchto centier, kde spoločnosti využívajúce služby centier sú priamymi príjemca
mi pomoci.
523. Vo svojom rozhodnutí z 18. februára 2004 o začatí konania vo veci formálneho 
zisťovania Komisia vyjadrila pochybnosti, či toto opatrenie bolo zlučiteľné so spoloč
ným trhom. Nemecko totiž neposkytlo dostatok informácií o tom, či sa štátna pomoc 
týkala všetkých úrovní schémy, a to úrovni vlastníkov centier a a na úrovni MSP využí
vajúcich služby týchto centier, alebo či bola všetka pomoc postúpená uvedeným MSP. 
Počas konania vo veci formálneho zisťovania Nemecko zmenilo a doplnilo svoju pôvod
nú notifikáciu a zabezpečilo, aby sa celá pomoc dostala k podnikom využívajúcim služ
by uvedených centier. Keďže sa Nemecko zaviazalo rešpektovať všetky požiadavky 
v nariadeniach Komisie o pomoci de minimis252 a pomoci pre MSP253, Komisia usúdila, 
že pomoc nenaruší hospodársku súťaž na spoločnom trhu a je preto zlučiteľná s člán
kom 87 Zmluvy o ES. Schválené opatrenie sa zakladalo na časti II bodu 7 Rámcového 
plánu pre spoločný program Federálnej vlády a spolkových krajín pre zlepšenie regi
onálnej ekonomickej štruktúry a realizuje sa do 31. decembra 2006.

250 Ú. v. ES C 45, �7.2.�996.
25� Prípad C 3/2004 Technologické centrá (Ú. v. EÚ L 295, ��.��.2005).
252 Nariadenie Komisie (ES) č. 69/200� z �2. januára 200� o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES 

na pomoc de minimis (Ú. v. ES L �0, �3.�.200�, s. 30).
253 Nariadenie Komisie (ES) č. 70/200� z �2. januára 200� o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES 

na pomoc pre malé a stredné podniky (Ú. v. ES L �0, �3.�.200�, s. 33), ktoré bolo zmenené a dopl-
nené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).
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Investbx (Spojené kráľovstvo)2�4

524. Komisia začala 20. októbra konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 
88 ods. 2 týkajúce sa návrhu Spojeného kráľovstva poskytnúť 3,8 milióna GBP (približne 
4,38 milióna eur) na vytvorenie „Investbx“, trhu pre kapitálové investície do malých 
a stredných podnikov v regióne West Midlands. Investbx by pôsobil ako sprostredkujúce 
výmenné centrum spájajúce MSP a investorov s cieľom uľahčiť MSP získanie kapitálovej 
investície vytvorením praktického fóra na elektronickej platforme výmeny a/alebo emisie 
tranží nových akcií v hodnote od 500 000 GBP (približne 730 000 eur) do 2 miliónov GBP 
(približne 2,9 milióna eur). Financovanie vo výške 3,8 milióna GBP by poskytol Advanta
ge West Midlands (AWM), regionálny rozvojový orgán regiónu West Midlands. Financo
vanie by slúžilo výlučne na utvorenie a prevádzkovanie trhu Investbx. Žiadne z týchto fi
nančných prostriedkov by neboli prevedené na MSP alebo na investorov. Po piatich rokoch 
AWM buď predá svoje podiely v Investbx, alebo ho uzavrie.
525. Spojené kráľovstvo uvádza, že toto opatrenie rieši problém zlyhania trhu, ktoré 
bolo vyvolané neúplnými informáciami tak na strane dopytu, ako aj ponuky: MSP majú 
často ťažkosti nájsť vhodného investora a investori majú zasa ťažkosti so získavaním 
adekvátnych a spoľahlivých informácií o potenciálnych objektoch pre investície. Spoje
né kráľovstvo uvádza, že Investbx je plne moderné opatrenie, ktoré rieši potrebu, ktorú 
v súčasnosti nepokrýva trh. No vlastníci Ofexu, nezávislého britského trhu s akciami 
MSP, podali Komisii sťažnosť, že toto opatrenie bude mať nepriaznivý vplyv na tento 
trh. Uvádzajú, že Ofex už funguje a snaží sa rásť na tom istom trhu, na ktorom bude 
pôsobiť Investbx.
526. Vo svojom rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania Komisia 
usúdila, že toto opatrenie predstavuje štátnu pomoc na vytvorenie Investbx v zmysle člán
ku 87 ods. 1, ale ani investorov, ani MSP využívajúce služby trhu Investbx prima facie ne
možno označiť za príjemcov pomoci. Komisia však oznámila, že bude ďalej vyšetrovať 
možnú prítomnosť štátnej pomoci na úrovni investorov a objektov pre investície.
527. Komisia vyjadrila pochybnosti pokiaľ ide o zlučiteľnosť s článkom 87 ods. 3 
písm. c) najmä na základe doručenej sťažnosti a vyhlásila, že podrobnejšie posúdi, či 
toto opatrenie rieši problémy presne definovaného zlyhania trhu, či sa nástroj pomoci 
zameriava na uvedené zlyhanie trhu a či narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na ob
chodovanie sú obmedzené, aby bolo možné zaručiť, že opatrenie pomoci nie je, po zvá
žení všetkých aspektov, v rozpore so spoločným európskym záujmom.

Podnikové kapitálové fondy (Spojené kráľovstvo)2��

528. Komisia schválila 3. mája v zmysle pravidiel štátnej pomoci schému, ktorá 
podporuje vytváranie rizikových investičných fondov pre malé a stredné podniky (MSP) 
na celom území Spojeného kráľovstva. Cieľom tejto schémy je zvýšiť sumu základného 
kapitálu MSP. Licencované podnikové kapitálové fondy (PKF) budú zahŕňať súkromné 
aj verejné prostriedky a využívať ich na poskytovanie vlastného kapitálu MSP. Verejné 

254 Prípad N 373/2005 Investbx (Ú. v. EÚ C 288, �9.��.2005).
255 Prípad C �7/2004 Podnikové kapitálové fondy.
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prostriedky sa budú využívať výlučne na mobilizáciu súkromných prostriedkov a PKF 
ich budú musieť splácať s úrokmi plus podiel na zisku pre verejný sektor.
529. Investičné tranže, ktoré navrhuje Spojené kráľovstvo, sa pohybujú od 250 000 
GBP (375 000 eur) do 2 miliónov GBP (2,9 milióna eur). Tieto tranže presahujú maxi
málne investičné tranže, s ktorými sa počíta v oznámení Komisie o štátnej pomoci 
a rizikovom kapitále256. Komisia uvádza, že v takýchto prípadoch musia členské štáty 
predložiť dôkaz o zlyhaní trhu.
530. V máji 2004 začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 
88 ods. 2, aby poskytla zainteresovaným tretím stranám príležitosť vyjadriť sa k skutočné
mu rozsahu nedostatku vlastného kapitálu. Komisia dostala pripomienky od dvadsiatich 
zainteresovaných strán, ktoré ukázali, že o túto otázku je veľký záujem. Všetky doručené 
pripomienky boli kladné a podporovali opatrenie, ktoré navrhlo Spojené kráľovstvo. Stra
ny zaujali jednotné stanovisko, že existujúci nedostatok vlastného kapitálu predstavuje 
minimálne 3 milióny eur. V dôsledku pomerne vysokých nákladov spojených s transakci
ou nemajú súkromné firmy podnikajúce v oblasti rizikového kapitálu záujem o poskyto
vanie „malých“ súm vlastného kapitálu, a orientujú sa teda na väčšie transakcie. Výsled
kom je prieluka vo financovaní v oblasti malých a stredných transakcií, čo spomaľuje 
naštartovanie obchodovania, rast a vytváranie pracovných príležitostí. Tento trend potvr
dili nielen súkromné rizikové investičné fondy pôsobiace na tom istom trhu, ale aj akade
mické štúdie a ostatné členské štáty. Zvyšovanie nedostatku vlastného kapitálu na prísluš
nom trhu možno teda považovať za celoeurópsky fenomén.
531. Keďže všetky ostatné podmienky oznámenia o štátnej pomoci a rizikovom ka
pitále boli splnené, Komisia uzavrela konanie vo veci formálneho zisťovania s kladným 
konečným rozhodnutím a dospela k záveru, že podnikové kapitálové fondy sú podľa 
článku 87 ods. 3 písm. c) zlučiteľné so spoločným trhom.

Invenčný a inovačný program na podporu novoutvorených inovačných firiem (Spojené 
kráľovstvo)2�7

532. Dňa 20. októbra schválila Komisia na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci 
fond rizikového kapitálu vo výške 35,3 milióna eur, ktorý podporuje novoutvorené ino
vačné mikro a malé podniky v Spojenom kráľovstve. Invenčný a inovačný program Spo
jeného kráľovstva NESTA (Národná nadácia pre vedu, techniku a umenie) zakladá fond 
rizikového kapitálu, ktorý novoutvoreným inovačným mikro a malým podnikom po
skytuje vlastný a kvázivlastný kapitál s cieľom pomôcť im prekonávať nedostatočné 
príležitosti na získanie financií. Tento nedostatok vlastného kapitálu na príslušnom trhu 
vzniká, pretože mikro a malé podniky sú často iba v prvej investičnej fáze, kedy sa 
správnosť ich konceptu ešte len musí preukázať, a preto sa súkromní investori zdráhajú 
investovať.

256 Oznámenie Komisie o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli (Ú. v. ES C 235, 2�.8.200�).
257 Prípad NN 8�/2005 Invenčný a inovačný program Nesta.
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533. Fond sa pri investovaní riadi dvojstupňovým postupom. Schéma ráta s mož
nosťou urobiť prvostupňovú úvodnú investíciu do 217 000 eur bez zapojenia súkromné
ho investora, avšak na prísne ziskovom základe. Všetky následné druhostupňové inves
tície sa uskutočnia súbežne s investíciami súkromných investorov za presne tých istých 
podmienok (na rovnocennej báze). Toto usporiadanie má za cieľ urobiť malé a stredné 
podniky ešte v rannej etape príťažlivými pre investorov, tzv. business angels, a iných 
poskytovateľov kapitálu, a zvýšiť ich schopnosť získavať ďalšie financovanie zo súkrom
ných zdrojov, čím by sa minimalizovala pomoc z verejného sektora.
534. Komisia vo svojom hodnotení dospela k záveru, že toto opatrenie prispieva 
k prekonávaniu špecifického nedostatku vlastného kapitálu malých a stredných podnikov 
v ich počiatočných a iných ranných etapách. Potenciálne nepriaznivé vplyvy na obcho
dovanie a hospodársku súťaž sú veľmi obmedzené a sú primerané nevyhnutnosti do
siahnuť ciele tejto schémy. Keďže toto opatrenie spĺňa všetky ostatné podmienky ozná
menia Komisie o štátnej pomoci a rizikovom kapitále, Komisia dospela k záveru, že táto 
schéma je zlučiteľná s článkom 87 ods. 3 písm. c).

8. environmentálna pomoc a pomoc na úsporu energie

Demonštrovanie energie z vĺn a prílivových prúdov (Spojené kráľovstvo)2�8

535. Dňa 20. októbra Komisia schválila schému vo výške 58,8 milióna eur, ktorú 
oznámilo Spojené kráľovstvo, pre vlnové a prílivové elektrárne. Aby dosiahli prijateľnú 
mieru návratnosti, vyžadujú tieto druhy projektov pomerne vysoké investície a vysokú 
prevádzkovú pomoc. Prevádzková pomoc sa riadi pravidlami uvedenými v usmerne
niach o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia259. Hoci intenzita investičnej 
pomoci, prísne vzaté, nevyhovuje relevantným pravidlám obsiahnutým v usmerneniach 
o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, Komisia zohľadnila skutočnosť, že 
ak sa investičná pomoc poskytne vo forme dodatočnej prevádzkovej pomoci, bude po
važovaná za pomoc v súlade s pravidlami. Z ekonomického hľadiska toto opatrenie po
skytuje stimuly bez toho, aby poskytovalo neprimeranú náhradu a oddelenie medzi in
vestičnou a prevádzkovou pomocou nespôsobuje žiadne nenáležité deformovanie trhu 
s elektrickou energiou. Navyše, výsledky programu budú široko prístupné. Preto by táto 
pomoc mohla byť označená za zlučiteľnú na základe článku 87 ods. 3 písm. c).

Prevádzková pomoc na nakladanie s nebezpečným odpadom (Holandsko)2�0

536. Dňa 22. júna Komisia schválila prevádzkovú pomoc vo výške 47,3 milióna eur 
v prospech holandskej spoločnosti AVR (Rotterdam) na likvidáciu nebezpečného odpa
du v období rokov 2002 – 2005. Táto pomoc kompenzovala náklady spojené so službou 
všeobecného ekonomického záujmu, ktorá pozostávala zo správneho nakladania s ne
bezpečným odpadom vznikajúcim v Holandsku. Táto pomoc zabezpečila dostatočnú 

258 Prípad N 3�8/2005 Demonštrovanie energie z vĺn a prílivových prúdov.
259 Oznámenie Komisie o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (Ú. v. ES C 37, 3.2.200�, s. 3).
260 Prípad C 43/2003 Pomoc v prospech spoločnosti AVR.
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domácu kapacitu, čo sa zhoduje s cieľmi právnych predpisov Európskej únie v oblasti 
odpadov. V dôsledku klesajúceho prísunu príslušného odpadu sa náklady pre štát prud
ko zvýšili. Holandské orgány sa preto rozhodli ukončiť systém pomoci a zatvoriť zaria
denia. Značná časť schválenej pomoci bola použitá na pokrytie dodatočných nákladov 
spojených so zatvorením zariadení pred dátumom, s ktorým sa pôvodne rátalo. Naproti 
tomu, pomoc vo výške 2,4 milióna eur určenú na kompenzovanie nákladov spojených 
so získavaním odpadu Komisia nepovažovala za zlučiteľnú. Takéto získavanie odpadu 
by podnietilo skôr likvidáciu odpadu než jeho spracovanie a spoločnosti AVR by bola 
poskytnuté nespravodlivé zvýhodnenie v porovnaní s jej konkurentmi. Príjemca musel 
pomoc vrátiť.

Environmentálna pomoc pre troch výrobcov chlóru (Taliansko)

537. V dňoch 16. marca a 26. júna Komisia schválila environmentálnu pomoc pre 
troch výrobcov chlóru v Taliansku. Spoločnosti Solvay Rosignano, Altair Chimica 
a Tessenderlo261 mali záujem o príspevok k investícii do svojich závodov s cieľom skon
čiť výrobu chlóru na základe ortuťovej technológie a zaviesť takzvanú membránovú 
technológiu, ktorá nevyžaduje ortuť. Pomoc 13,5 milióna eur pre spoločnosť Solvay 
Rosignano na podporu investície vo výške 48 miliónov eur, približne 5 miliónov eur 
pre spoločnosť Altair Chimica, ktorá plánovala investovať 13,5 milióna eur, a 5,7 mi
lióna eur pre spoločnosť Tessenderlo, ktorá investovala 19 miliónov eur, predstavova
la v každom prípade 30 % oprávnených investičných nákladov plus ďalších 10 % 
oprávnených nákladov v prípade spoločnosti Altair, pretože ide o stredne veľký pod
nik. Komisia usúdila, že tieto opatrenia podporili cieľ trvalej udržateľnosti obsiahnutý 
v Lisabonskej stratégii tým, že zabránili ďalším environmentálnym nákladom, a že 
boli plne v súlade s navrhovanou stratégiou Európskej únie z januára zameranou na 
zníženie znečisťovania ortuťou a s usmerneniami o pomoci na ochranu životného 
prostredia.

Volvo (Švédsko)2�2

538. Dňa 1. júna Komisia schválila environmentálnu pomoc vo výške 85 miliónov 
SEK (9 miliónov eur) v prospech spoločnosti Volvo Lastvagnar AB. Pri výstavbe nového 
lakovacieho závodu realizovala spoločnosť Volvo dodatočnú investíciu vo výške 245 mi
liónov SEK (26 miliónov eur), aby dosiahla zlepšenie v porovnaní s normami EÚ, pokiaľ 
ide o hluk a emisie prchavých organických zlúčenín. Komisia konštatovala, že pomoc vo 
výške 35 % tejto dodatočnej environmentálnej investície bola zlučiteľná so spoločným 
trhom, pretože predstavovala pre spoločnosť motiváciu minimalizovať znečisťovanie 
a prispela k cieľu Spoločenstva zameranému na trvalo udržateľnú výrobu.

26� Prípad N 345/2004 Environmentálna pomoc pre spoločnosť Solvay Rosignano, (Ú. v. EÚ C �76, 
�6.7.2005); prípad N 346/2004 Environmentálna pomoc pre spoločnosť Altair Chimica (Ú. v. EÚ C �3�, 
28.5.2005) a prípad N 356/2004 Tessenderlo Italia – environmentálna pomoc (Ú. v. EÚ C 323223, 
�0.9.2005).

262 Prípad N 75/2005 Environmentálna pomoc pre spoločnosť Volvo Trucks (Ú. v. EÚ C 230, 20.9.2005).
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Výroba oxidu hlinitého (Francúzsko, Írsko a Taliansko)2�3

539. Dňa 7. decembra Komisia uzavrela konanie vo veci formálneho zisťovania tý
kajúceho sa pomoci poskytnutej vo forme úplného oslobodenia od spotrebnej dane na 
minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého pre tri podniky vo 
Francúzsku, Írsku a Taliansku. Podľa pravidiel pre poskytovanie prevádzkovej pomoci 
obsiahnutých v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia možno povoliť čiastočné oslobodenie od tejto spotrebnej dane, no ak sa zní
ženie týka dane Spoločenstva, príjemcovia pomoci by mali zaplatiť aspoň v rámci Spo
ločenstva zosúladenú minimálnu sadzbu, aby boli stimulovaní zlepšiť ochranu životné
ho prostredia. Pokiaľ ide o obdobie do 31. decembra 2003, Komisia zistila, že 
oslobodenie od tejto dane až do úrovne 13 eur na 1 000 kg264 bolo nezlučiteľné so spo
ločným trhom. Komisia nariadila príslušným členským štátom, aby spätne vymohli vrá
tenie len nezlučiteľnej pomoci, ktorú tieto podniky dostali od 3. februára 2002, t. j. od 
uverejnenia rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, do 31. decem
bra 2003, aby sa dodržala zásada oprávnených očakávaní.
540. Od dátumu, keď smernica Rady č. 2003/96/EHS265 nadobudla účinnosť, t. j. od 
1. januára 2004, už viac neexistuje minimálna úroveň spotrebnej dane na energetické vý
robky používané na elektrolytické a hutnícke procesy, vrátane výroby oxidu hlinitého. V 
tejto situácii, v súlade s tými istými pravidlami o štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia, majú príjemcovia pomoci zaplatiť aspoň významnú časť vnútroštátnej dane. 
Komisia má preto pochybnosti o tom, či je úplné oslobodenie od tejto dane zlučiteľné so 
spoločným trhom, a rozšírila vyšetrovanie v tejto veci na obdobie po januári 2004.

Zníženie dane za CO2 (Slovinsko)2��

541. Dňa 23. novembra Komisia uzavrela konanie vo veci formálneho zisťovania 
a na základe pravidiel štátnej pomoci schválila slovinskú schému poskytujúcu zníženie 
dane za oxid uhličitý pre prevádzkovateľov kombinovaných zariadení na výrobu tepla 
a elektrickej energie (CHP), energeticky nenáročné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na 
systéme EÚ pre obchodovanie s emisiami, a spoločnosti, ktoré uzatvárajú dobrovoľné 
environmentálne dohody.
542. Slovinské právne predpisy o zdaňovaní CO2 boli uvedené do súladu s usmer
neniami o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia267, ako aj so smernicou 
o zdaňovaní energetických výrobkov268. Toto opatrenie umožňuje príjemcom pomoci 
ľahšie sa prispôsobiť národnému environmentálnemu zdaňovaniu pri každoročne kle

263 Prípady C78/200�, C79/200� a C80/200�.
264 Článok 6 smernice Rady č. 92/82/EHS o aproximácii sadzieb spotrebných daní na minerálne oleje 

(Ú. v. ES L 3�6, 3�.�0.�992, s. �9). Pomoc bola schválená následnými rozhodnutiami Rady.
265 Smernica Rady č. 2003/96/ES z 27. októbra 2003, ktorou sa reštrukturalizuje rámec Spoločenstva 

pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 283, 3�.�0.2003, s. 5�).
266 Prípad CC 44/2004.
267 Ú. v. ES C 37, 3.2.200�.
268 Smernica Rady č. 2003/96/ES.
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sajúcej miere znižovania daní. Platnosť tejto schémy sa skončí v roku 2009 a od roku 
2010 sa nebudú uplatňovať žiadne zníženia.
543. Daň, ktorú platia spoločnosti zúčastnené na systéme EÚ pre obchodovanie 
s emisiami, a využívajú uvedené zníženie daní, zostáva nad minimálnymi zosúladenými 
úrovňami Spoločenstva pre zdaňovanie energie.

Prevádzková pomoc pre biopalivá

544. Počas roku 2005 Komisia schválila schémy týkajúce sa väčšinou zníženia spot
rebnej dane v prospech biopalív, ktoré jej notifikovali Rakúsko269, Česká republika270, 
Estónsko271, Maďarsko272, Taliansko273, Írsko274, Litva275, Švédsko276 a Belgicko277.

9. pomoc na vzdelávanie, zamestnanosť a pomoc malým 
 a stredným podnikom

545. Od roku 2001 boli prijaté nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné 
podniky, vzdelávanie a zamestnanosť278. Tieto nariadenia určujú, že niektoré kategórie 
štátnej pomoci sú zlučiteľné so spoločným trhom, ak spĺňajú určité podmienky, a vyňa
té z oznamovacej povinnosti a povolenia Komisie.Len v roku 2005 členské štáty infor
movali Komisiu prostredníctvom informačných hárkov279 o 197 opatreniach v rámci 
skupinovej výnimky pre MSP, 70 opatreniach v rámci skupinovej výnimky pre vzdeláva
nie a 26 opatreniach v rámci skupinovej výnimky pre zamestnanosť. Od zavedenia tých
to nariadení počet oznámených prípadov patriacich pod jeden z týchto troch cieľov 
výrazne klesol. Niekedy však oznámené opatrenie pomoci alebo protizákonné opatrenie 
pomoci môže vyžadovať od Komisie dôkladnejšie vyšetrovanie.

269 Prípad NN43/NN 43/2004.
270 Prípady N206/N 206/2004 a N223/ N 223/2005.
27� Prípad N3�4/N 3�4/2005.
272 Prípad N427/2004.
273 Prípad N582/2004.
274 Prípad N599/2004.
275 Prípad N44/2005.
276 Prípad N�87/2004.
277 Prípad N334/2005.
278 Štátna pomoc pre MSP – nariadenie Komisie (ES) č. 70/200� z �2. januára 200� (Ú. v. ES L �0, 

�3.�.200�), zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ 
L 63, 28.2.2004); pomoc na vzdelávanie – nariadenie Komisie (ES) č. 68/200� z �2. januára 200� 
(Ú. v. ES L �0, �3.�.200�), zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 
2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004); pomoc na zamestnanosť – nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 
z �2. decembra 2002 (Ú. v. ES L 337, �3.�2.2002).

279 Mechanizmum, ktorý zavádza nariadenie o skupinovej výnimke a ktorý nahrádza oznamovaciu 
povinnosť.
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Reforma talianskeho systému odborného vzdelávania (Taliansko)280

546. Na základe sťažnosti podanej v roku 2002, v ktorej sa tvrdilo, že región Pie
montu poskytol protizákonnú pomoc inštitúciám odborného vzdelávania, vyšlo najavo, 
že schéma uplatňovaná na systém odborného vzdelávania sa vzťahuje na celé Taliansko, 
pretože sa opiera o jeho vnútroštátny zákon ako o hlavný právny základ. Preto sa Komi
sia vo svojom rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania rozhodla rozšíriť 
hodnotenie na národnú schému.
547. Účelom tohto opatrenia bolo pomôcť príjemcom pomoci splniť určité kvalita
tívne požiadavky spojené s prebiehajúcou reformou talianskeho systému odborného 
vzdelávania. Pozostávalo z dotácií určených na kompenzovanie rozličných druhov ná
kladov vzniknutých príjemcom pomoci, ktorými boli tak verejné, ako aj súkromné sub
jekty, a to tak ziskové, ako aj neziskové. Tieto subjekty vykonávali činnosti spojené s od
bornou prípravou na povolanie tak v rámci talianskeho vnútroštátneho vzdelávacieho 
systému (inštitucionálna sociálne zameraná odborná príprava určená jednotlivcom), 
ako aj na otvorenom trhu, vo vzťahu k podnikom a ich zamestnancom. Posledná meno
vaná činnosť sa posudzovala aj na základe príslušnej jurisdikcie EÚ, ako činnosť neza
hŕňajúca hospodársku aktivitu. Príjemcom pomoci bola uložená povinnosť viesť odde
lené účtovníctvo, ktoré by umožňovalo rozlišovať medzi nákladmi a súvisiacou pomocou 
podľa uvedených oblastí činnosti.
548. Na základe toho Komisia vo svojom konečnom rozhodnutí prijatom dňa 
28. februára dospela k záveru, že veľká časť príslušných činností nemala ekonomický 
charakter, a preto neposúdila kompenzácie súvisiace s týmito činnosťami ako kompen
zácie predstavujúce štátnu pomoc. No verejné financovanie súvisiace s vykonávanými 
ekonomickými činnosťami považovala za štátnu pomoc. Komisia je toho názoru, že časť 
pomoci bola zlučiteľná v rámci nariadení o skupinovej výnimke pre pomoc na vzdelá
vanie a zamestnanosť, no zvyšnú časť považovala za nezlučiteľnú a nariadila jej vymáha
nie od jej príjemcov.

Ford Genk (Belgicko)281

549. Dňa 22. júna belgické orgány oznámili návrh pomoci na vzdelávanie pre spo
ločnosť FordWerke GmbH – súčasť spoločnosti Ford Motor Company – v meste Genk, 
Belgicko. Ide o „ad hoc“ pomoc poskytnutú od Vlaamse Gemeenschap vo výške 12,28 
milióna eur na pokrytie oprávnených nákladov na obdobie troch rokov (2004 až 2006). 
Celkové oprávnené náklady projektu vzdelávania (vrátane špecifickej a všeobecnej od
bornej prípravy) predstavujú 33,84 milióna eur. Komisia začala konanie vo veci formál
neho zisťovania na základe vážnych pochybností o tom, že predpokladaná pomoc spĺňa 
podmienky nariadenia o pomoci na vzdelávanie. Tieto pochybnosti sa vzťahujú tak na 
oprávnenosť niektorých nákladov (najmä pokiaľ ide o stimulačný vplyv pomoci), ako aj 
na navrhovanú klasifikáciu výdavkov („všeobecná odborná príprava“ verzus „špecifická 
odborná príprava“).

280 Prípad C 22/2003 Reforma inštitúcií odborného vzdelávania.
28� Prípad N 33�/2005 Ford Genk.
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Daňové zrážky IRAP (Taliansko)282

550. Dňa 7. decembra Komisia schválila daňové stimuly pre spoločnosti, ktoré pri
jalo Taliansko v zákonnej vyhláške o konkurencieschopnosti (14. 3. 2005 č. 80). Táto 
schéma poskytuje zrážky z talianskej dane za regionálne výrobné činnosti (IRAP) a má 
stimulovať vytváranie pracovných príležitostí na juhu Talianska. Rozpočtové náklady 
(ušlý príjem) dosahujú približne 846 miliónov eur.
551. Toto opatrenie má za cieľ podporiť vytváranie pracovných príležitostí znižova
ním nákladov na pracovné sily vzniknutých podnikom prostredníctvom ročných zrá
žok z daňového základu IRAP na každú novoutvorenú pracovnú príležitosť. Podniky 
pôsobiace v oblastiach, ktoré sú oprávnené na poskytovanie pomoci, môžu profitovať 
z vyšších zrážok. Pri výpočte čistej tvorby pracovných príležitostí toto opatrenie zohľad
ňuje len zmluvy na dobu neurčitú, čím sa zabezpečuje, že nový takto vzniknutý pracov
ný pomer bude stabilný a zachová sa na primerane dlhú dobu.
552. V prípade IRAP v súčasnosti pojednáva Európsky súdny dvor, ktorý bol požia
daný o vydanie predbežného rozhodnutia o tom, či daň ako IRAP nie je v rozpore so 
zákazom EÚ, ktorý sa týka vnútroštátnych daní z obratu iných ako DPH. To však neb
ráni Komisii prijať rozhodnutie o tomto opatrení v tom rozsahu, v akom je Taliansko 
oprávnené uplatňovať IRAP. Toto opatrenie smeruje k postupnému odstráneniu dane, 
uprednostňujúc vylúčenie nákladov na pracovné sily z daňového základu, takže jeho 
schválenie nenaruší súčasnú situáciu.
553. Preto Komisia vo svojom hodnotení dospela k záveru, že v rozsahu, v akom je 
Taliansko oprávnené uplatňovať IRAP, toto opatrenie spĺňa všetky podmienky ustano
vené v nariadení (ES) č. 2204/02 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre zamestna
nosť, a označila opatrenie za zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci, pretože stimuluje 
vytváranie pracovných príležitostí najmä v oblastiach oprávnených na poskytovanie po
moci (Mezzogiorno), v ktorých je miera nezamestnanosti stále vysoká v porovnaní 
s ostatnými regiónmi Talianska.

10. fiškálna pomoc

Spoločnosti v oblasti Gibraltáru oslobodené od dane (Spojené kráľovstvo)283

554. Komisia 19. januára navrhla adekvátne opatrenia pre Spojené kráľovstvo na 
postupné zrušenie právnych predpisov týkajúcich sa gibraltárskych spoločností oslobo
dených od dane. Hneď ako Spojené kráľovstvo 18. februára formálne akceptovalo tieto 
adekvátne opatrenia, stali sa právne záväznými. Podľa tejto schémy „spoločnosť oslobo
dená od dane“ neplatila žiadnu daň zo svojich ziskov, platila len pevnú ročnú daň 
v rozmedzí od 225 GBP do 300 GBP (približne 350 eur až 500 eur). Žiadny Gibraltárčan 
ani osoba s bydliskom v oblasti Gibraltáru nesmela mať účastnícky podiel na akciách 

282 Prípad N �98/2005 zákonZákon č. 80/2005, článok 11b.-ter.
283 Prípad E 7/2002 Spoločnosti v oblasti Gibraltáru oslobodené od dane, rozhodnutie Komisie 

z �9.�.2005.
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spoločnosti oslobodenej od dane, a nesmela vykonávať v Gibraltári obchodnú alebo 
podnikateľskú činnosť.
555. Táto schéma predstavovala štátnu pomoc, keďže oslobodenie od dane zo zisku 
poskytovalo spoločnostiam oslobodeným od dane výhodu oproti spoločnostiam pod
liehajúcim štandardnej gibraltárskej 35percentnej sadzbe dane zo zisku spoločností. 
Okrem toho táto schéma bola obmedzená na spoločnosti pôsobiace výlučne v zahraničí 
(„offshore“ činnosti), čím deformovala obchodovanie a hospodársku súťaž medzi člen
skými štátmi. Keďže táto schéma časovo predchádzala pristúpeniu Spojeného kráľov
stva k EÚ, považovala sa za existujúcu pomoc, v prípade ktorej sa má Komisia pridržia
vať postupu spolupráce s členskými štátmi a nemôže nariadiť vymáhanie.
556. Opatrenia Komisie postupne zrušia túto schému do konca roku 2010 a zavedú 
prísne obmedzenia pre prípady zmeny vlastníctva alebo činnosti spoločností, na ktoré 
sa vzťahovala schéma. Bolo to prvý raz, čo Komisia zaviedla takéto obmedzenia v prípa
de štátnej pomoci. Do schémy sa budú môcť zapojiť noví účastníci iba počas krátkeho 
prechodného obdobia trvajúceho menej ako osemnásť mesiacov a len vo veľmi obme
dzenom počte. Navyše, výhody nových účastníkov sa skončia v decembri 2007 a nie 
v decembri 2010 ako v prípade existujúcich príjemcov pomoci. Päťročné prechodné 
obdobie pre existujúcich príjemcov existujúcej fiškálnej pomoci odzrkadľuje rozhodo
vaciu prax Komisie v podobných prípadoch284.

Rezervné fondy oslobodené od dane v Grécku28�

557. Dňa 20. októbra Komisia rozhodla o začatí konania vo veci formálneho zisťo
vania vo veci schémy rezervných fondov oslobodených od dane v Grécku. V tom istom 
rozhodnutí Komisia po prvý raz vydala príkaz o pozastavení. Spoločnosti pôsobiace vo 
viacerých sektoroch (vrátane textilného, základných kovov, výroby automobilov, ener
getiky, baníctva, intenzívneho poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, veľkých 
medzinárodných obchodných spoločností a špecifických podnikov cestovného ruchu) 
mohli znížiť svoj daňový základ až do 35 % svojich ziskov. Utvorené fondy boli určené 
na financovanie investícií a iných projektov, ako je rozširovanie a modernizácia závodov 
a budov, nákup nového zariadenia a vozidiel, environmentálne motivované investície, 
lízingové náklady, štúdie, vzdelávanie, registrácia patentov, reštrukturalizácia závodov 
a mnoho ďalších úloh.
558. Toto opatrenie predstavuje štátnu pomoc, pretože spoločnostiam pôsobiacim 
v špecifikovaných sektoroch, ktoré sú zapojené do aktívneho cezhraničného obchodo
vania, poskytuje čiastočnú úľavu zo zdaňovania spoločností. Navyše, Komisia dospela 
k predbežnému záveru, že táto schéma nespĺňa podmienky zlučiteľnosti uvedené v prí
slušných pravidlách štátnej pomoci.

284 Rozhodnutie Komisie č. 2003/755/EC zo �7.2.2003 o schéme pomoci realizovanej Belgickom pre 
koordinačné centrá zriadené v Belgicku (Ú. v. EÚ L 282, 30.�0.2003); rozhodnutie Komisie 
č. 2003/5�5/ES zo �7.2.2003 o štátnej pomoci realizovanej v Holandsku pre medzinárodné činnos-
ti financovania (Ú. v. EÚ L �80, �8.7.2003).

285 Prípad C 37/2005 (ex-NN ��/2004), Rezervný fond oslobodený od dane pre niektoré spoločnosti.
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559. Toto opatrenie je nezákonné, pretože nebolo nikdy oznámené Komisii. Ako 
súčasť gréckeho daňového systému bolo priamo uplatniteľné; takže tisícky spoločností 
si mohli nárokovať jeho využitie priamo u daňových orgánov. V záujme toho, aby sa 
okamžite zastavilo jeho uplatňovanie a zabránilo sa zvýšeniu deformovania hospodár
skej súťaže, Komisia nariadila Grécku, aby okamžite pozastavilo poskytovanie štátnej 
pomoci až do prijatia konečného rozhodnutia.

Daňové úľavy pre investičné subjekty špecializované na akcie spoločnosti s nízkou 
kapitalizáciou (Taliansko)28�

560. Dňa 6. septembra Komisia prijala negatívne rozhodnutie, ktorým nariadila 
povinnosť navrátenia pomoci v súvislosti s talianskou daňovou schémou, znižujúcou 
z 12,5 % na 5 % náhradnú daň z kapitálových príjmov získaných subjektmi otvoreného 
typu zaoberajúcimi sa kolektívnymi investíciami, so špecializáciou na akcie spoločností 
s malou a strednou kapitalizáciou kótovaných na regulovaných burzách s cennými pa
piermi v EÚ (tzv. „small caps“). Subjekty kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťaho
vala daňová úľava, zahŕňali tak spoločnosti (ako sú spoločnosti SICAV), ako aj zmluvné 
zoskupenia. Zmluvné zoskupenia nemajú formu spoločnosti, ale sú spravované finanč
nými sprostredkovateľmi, ktorí sú v ponímaní právnych predpisov hospodárskej súťaže 
podnikmi. Uvedené small caps sú spoločnosti kótované na regulovaných burzách 
s cennými papiermi v Európskej únii, ktorých kapitalizácia je pod 800 miliónov eur.
561. Ukázalo sa, že táto schéma, aj keď je formálne dostupná pre všetky špecializo
vané podniky, predstavuje nepriamu dotáciu preferujúcu i) finančných sprostredkova
teľov vytvárajúcich investičné subjekty venujúce sa investovaniu do small caps kótova
ných na burzách cenných papierov, a to najmä riadiace spoločnosti, a ii) samotné small 
caps, ktoré by mali prístup ku kapitálu za priaznivejších podmienok ako spoločnosti 
všeobecne. Komisia ďalej dospela k záveru, že táto pomoc bola nezlučiteľná so spoloč
ným trhom, pretože jej cieľom nebolo dosiahnuť ani rozvojové ciele, ani vytváranie pra
covných príležitostí. Táto pomoc bola ustanovená bez predbežného schválenia Komi
siou a Komisia nariadila vrátenie poskytnutých daňových úľav, ktoré získali finanční 
sprostredkovatelia. Toto rozhodnutie je zaujímavé, pretože objasňuje, že i) daňová úľava 
preferujúca niektoré finančné produkty môže predstavovať nepriamu pomoc pre sub
jekty, ktoré vytvárajú a dostávajú investície, a ii) finanční sprostredkovatelia musia uhra
diť daňovú úľavu, o ktorej sa zistilo, že predstavuje pomoc.

Daňové úľavy pre spoločnosti nedávno kótované na burzách cenných papierov 
(Taliansko)287

562. Dňa 16. marca Komisia rozhodla, že talianska schéma znižovania nominál
nych a efektívnych daňových sadzieb spoločnostiam kótovaným na regulovanej burze 

286 Prípad C �9/2004 Daňové úľavy pre investičné subjekty špecializované na akcie spoločností s nízkou 
kapitalizáciou, rozhodnutie Komisie zo 6.9.2005.

287 Prípad C 8/2004 Daňové úľavy pre spoločnosti nedávno kótované na burze cenných papierov, rozhod-
nutie Komisie zo �6.3.2005.
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cenných papierov v EÚ v roku 2004 predstavovala pomoc nezlučiteľnú so spoločným 
trhom. Taliansko ustanovilo túto osobitnú daňovú schému vo svojom zákone o rozpoč
te na rok 2004 s cieľom podnietiť spoločnosti, aby sa kótovali na burze. Táto schéma 
poskytovala vyňatie výdavkov na kótovanie zo zdaniteľného príjmu (okrem bežného 
daňového odpočtu) a trojročné zníženie sadzby dane zo zisku spoločnosti vo výške 13 % 
pre takéto spoločnosti.
563. Toto rozhodnutie je zaujímavé tým, že objasňuje predstavu selektívnej povahy 
opatrení spojených s podnikateľskou daňou. Komisia rozhodla, že hoci sú stimuly for
málne dostupné pre všetky spoločnosti kótované na burze cenných papierov v EÚ, mu
sia sa posudzovať ako štátna pomoc, pretože boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré 
sa mohli kótovať v úzkom časovom rámci povolenom talianskymi právnymi predpismi. 
Komisia konštatovala, že tieto stimuly vyústili do čiastočného daňového oslobodenia 
príjmov, ktoré nadobudli príjemcovia pomoci počas trojročného obdobia nasledujúce
ho po kótovaní. Išlo teda o daňový stimul neprimeraný cieľu podporovať spoločnosti, 
aby sa kótovali na burze. Skutočnosť, že značné daňové zníženie bolo dostupné len spo
ločnostiam kótovaným v roku 2004 spôsobila, že opatrenie zvýhodnilo iba niektoré ta
lianske podniky s najvyšším rastom a mohlo nepriaznivo ovplyvniť obchodovanie 
a hospodársku súťaž vnútri Spoločenstva. Komisia napokon usúdila, že nakoľko pomoc 
nebola vyplatená vo vzťahu k investíciám oprávneným na získanie podpory v rámci 
pravidiel štátnej pomoci, je táto pomoc nezlučiteľná so spoločným trhom. Keďže pomoc 
bola poskytnutá bez predbežného schválenia Komisiou, v konečnom rozhodnutí sa na
riaďuje vymáhanie uhradenia poskytnutých daňových úľav.

Výnimka z roku 1929 týkajúca sa holdingových spoločností (Luxembursko)288

564. Dňa 20. októbra Komisia navrhla adekvátne opatrenia týkajúce sa luxembur
ských právnych predpisov o „výnimke z roku 1929 pre holdingové spoločnosti“. Tieto 
právne predpisy ustanovujú, že príjmy holdingových spoločností registrovaných v Lu
xembursku sú podľa osobitnej výnimky pre holdingové spoločnosti oslobodené od daní 
z príjmov právnických osôb, vrátane dividend, úrokov, licenčných poplatkov ako aj daní 
z iných príjmov, za predpokladu, že vykonávajú iba určité činnosti vrátane financovania, 
udeľovania licencií, správy a koordinácie v rámci multinárodných skupín, ku ktorým 
patria. Vyšetrovanie Komisie urýchlila skutočnosť, že úprava o výnimke pre holdingové 
spoločnosti bola v roku 2003 zaradená do zoznamu škodlivých daňových opatrení, kto
ré sú v rozpore s Kódexom správania pri zdaňovaní právnických osôb prijatým Radou. 
Vyšetrovanie sa uskutočnilo v rámci procesu spolupráce uplatňovaného na existujúce 
opatrenia pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o EHS.
565. Komisia usúdila, že tieto oslobodenia od dane predstavujú pomoc nezlučiteľ
nú so spoločným trhom. Komisia konštatovala, že tieto oslobodenia od dane zvýhodňu
jú len holdingové spoločnosti vykonávajúce niektoré vybrané činnosti a môžu vážne 
deformovať hospodársku súťaž, keďže finančné služby, ktoré obvykle vykonávajú hol

288 Prípad E 53/200� Výnimka z roku 1929 týkajúca sa holdingových spoločností, rozhodnutie Komisie 
z 20.�0.2005.
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dingové spoločnosti oslobodené od dane, sa uskutočňujú na medzinárodných trhoch, 
kde je hospodárska súťaž intenzívna. Komisia je toho názoru, že daňové úľavy predsta
vovali prevádzkovú pomoc, keďže oslobodzovali príjemcov pomoci od poplatkov ob
vykle ukladaných podnikom v Luxembursku bez toho, aby prispeli k hospodárskemu 
rozvoju alebo vytváraniu pracovných príležitostí. V závere procesu spolupráce Komisia 
vyzvala Luxembursko, aby zrušilo oslobodenia od dane. Keďže Komisia označila pomoc 
za existujúcu, môže požiadať len o zmeny do budúcnosti, nie však so spätnou platnos
ťou.

Komisia uzatvára vyšetrovanie štátnej pomoci v prípade daňových úľav pre športové 
kluby v Taliansku (zákon „Salvacalcio“)

566. V novembri 2003 začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania 
v prípade legislatívnych opatrení, ktoré prijalo Taliansko (zákon „Salvacalcio“) 
a ktoré upravovali účtovné pravidlá pre profesionálne športové kluby a poskytli im 
určité daňové výhody. Vzhľadom na obavy, ktoré vyjadrila Komisia, talianske 
orgány súhlasili so zmenou opatrení tak, aby neovplyvňovali zdaňovanie. Taliansko 
zaviedlo tieto zmeny dňa 18. apríla zákonom č. 62, čo umožnilo Komisii rozhodnúť 
22. júna289, že zmenené a doplnené opatrenia už nepredstavujú štátnu pomoc. Tento 
prípad jasne ukazuje, že – bez ohľadu na kladný postoj Komisie k podpore športu 
– profesionálne futbalové kluby, ktoré sa zaoberajú príslušnými ekonomickými 
činnosťami, podliehajú obvyklým pravidlám štátnej pomoci, tak ako každý iný  
podnik.

Oslobodenie od dane týkajúce sa poistných zmlúv iných ako poistných zmlúv 
zdravotného charakteru v prospech vzájomných poisťovacích a podporných spolkov 
(Francúzsko)290

567. Dňa 2. marca Komisia prijala opatrenia vyzývajúce Francúzsko, aby od 
1. januára 2006 zrušilo oslobodenie od dane na poistné zmluvy, ktoré sa vzťahovalo 
na vzájomné poisťovacie a podporné spolky v prípade poistenia iných ako zdravot
ných rizík.
568. Poistné zmluvy uzatvárané vo Francúzsku vzájomnými spolkami, ktoré sa 
riadia zákonom o vzájomných poisťovacích a podporných spolkov, nepodliehali 
dani na poistné zmluvy. Komisia usúdila, že toto oslobodenie od dane predstavova
lo štátnu pomoc, pretože vzájomným poisťovacím a podporným spolkom poskyto
valo výhodu, ktorú neužívali ostatné francúzske a zahraničné poisťovne, ktoré boli 
ich konkurentmi.

289 Prípad C 70/2003 Opatrenia v prospech talianskych športových klubov, rozhodnutie Komisie 
z 22.6.2005.

290 Prípad E 20/2004 Oslobodenie od dane týkajúce sa poistných zmlúv iných ako poistných zmlúv zdra-
votného charakteru v prospech vzájomných poisťovacích spolkov a podporných spolkov, rozhodnutie 
Komisie z 2.3.2005.
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569. Odkedy Francúzsko akceptovalo adekvátne opatrenia, k deformovaniu 
hospodárskej súťaže medzi vzájomnými poisťovacími a podpornými spolkami na 
jednej strane a poisťovňami na strane druhej už teda viac nedochádza. Odporúčanie 
Komisie a jeho realizácia zo strany Francúzska je pokračovaním opatrenia z 13. no
vembra 2001291, keď Komisia vyzvala Francúzsko, aby skončilo s oslobodzovaním 
vzájomných poisťovacích a podporných spolkov na poistné zmluvy v prípade pois
tenia zdravotných rizík. Následne Francúzsko nahradilo špecifické oslobodenie od 
dane pre vzájomné poisťovacie a podporné spolky oslobodením od dane týkajúcim 
sa takzvaných „solidárnych“ zmlúv zdravotného poistenia, t. j. zmlúv uzatváraných 
bez predbežného lekárskeho vyšetrenia, bez ohľadu na status orgánu poskytujúceho 
poistné krytie. Toto oslobodenie od dane označila Komisia dňa 2. júna 2004 za zlu
čiteľné s pravidlami štátnej pomoci292.

Daňové úľavy pre spoločnosti zaoberajúce sa prevzatím priemyselných podnikov 
v ťažkostiach (Francúzsko)293

570. Dňa 1. júna Komisia schválila novú francúzsku schému daňových úľav pre 
spoločnosti, ktoré sa zaoberajú prevzatím priemyselných podnikov v ťažkostiach. 
Táto pomoc má formu zníženia dane zo ziskov spoločnosti, živnostenskej dane 
(taxe professionnelle) a dane z majetku (taxe foncière)294. Výška pomoci je rôzna 
v závislosti od počtu vytvorených pracovných príležitostí a od regiónu, v ktorom sa 
prevzatie uskutočňuje. V najmenej preferovaných regiónoch je táto pomoc dostup
ná pre všetky firmy, inde je obmedzená na malé a stredné podniky.
571. Komisia usúdila, že táto schéma je zlučiteľná s usmerneniami o regionálnej 
pomoci295 a s nariadením o pomoci pre malé a stredné podniky296 a požiadala, aby 
sa vytvorené pracovné príležitosti zachovali najmenej po dobu piatich rokov.
572. Táto schéma nahrádza predchádzajúcu schému, v rámci ktorej pomoc pre 
spoločnosti preberajúce priemyselné firmy nepodliehala žiadnej hornej hranici 
a nejestvovala v nej žiadna väzba na vytváranie pracovných príležitostí. Táto sché
ma sa považovala za nezlučiteľnú s pravidlami EÚ pre poskytovanie štátnej 
pomoci297.

29� Pozri Správu o hospodárskej súťaži za rok 200�, prípad EE 46/200�.
292 Ú. v. EÚ C�26, 25.5.2005.
293 Prípad N 553/04 Daňové úľavy pre spoločnosti zaoberajúce sa prevzatím priemyselných podnikov 

v ťažkostiach, rozhodnutie Komisie z �.6.2005.
294 Články 44f, �383 A a �464 B francúzskeho všeobecného daňového zákona.
295 Usmernenia o národnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES C 74, �0.3.�998, s. 9) zmenené a doplnené 

novými usmerneniami o regionálnej pomoci na roky 2007 - 20�3 prijatými 2�. decembra 2005.
296 Nariadenie Komisie (ES) č. 70/200� z �2. januára 200� o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES 

na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (Ú. v. ES L �0, �3.�.200�, s. 33), zmenené a doplnené 
nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).

297 Ú. v. EÚ L �08, �6.4.2004.
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11. pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami

Záplavy počas leta 2005 (Nemecko a Rakúsko)298

573. V auguste došlo v Nemecku a Rakúsku k viacerým povodňovým pohromám 
nebývalého rozsahu. Miestne orgány namerali v niektorých oblastiach výšku vodnej 
hladiny, ktorá sa nevyskytla za posledných až 300 rokov, čo spôsobilo značné škody vo 
verejnej infraštruktúre, na obytných budovách a v podnikoch nachádzajúcich sa v pos
tihnutých oblastiach. S cieľom čiastočne nahradiť podnikom škody spôsobené touto 
živelnou pohromou vlády Rakúska a Nemecka oznámili Komisii niekoľko schém po
moci.
574. Komisia rozhodla, že ani v jednom z oznámených prípadov nevznesie námiet
ky a schváli pomoc na základe článku 87 ods. 2 písm. b). Komisia opierala svoje hodno
tenie o tieto „hlavné zásady“: v snahe zabrániť, aby vďaka pomoci na odstránenie ná
sledkov živelnej pohromy bola situácia podniku lepšia ako pred živelnou pohromou, 
nadmerná kompenzácia musí byť prísne vylúčená. Preto sa za oprávnené považovali len 
vážne škody priamo spôsobené živelnou pohromou a maximálna kompenzácia vo výš
ke 100 % týchto nákladov sa ani v jednom prípade neprekročila. S cieľom zabezpečiť, že 
nadmerná kompenzácia je skutočne vylúčená, centralizovaný a inštitucionalizovaný 
kontrolný mechanizmus mal za úlohu určovať, do akej miery mohli byť škody kryté 
poistením, a na zaručiť, aby nebola prekročená maximálna možná výška podpory. Pri 
zisťovaní škôd sa vo všetkých prípadoch vychádzalo z nákladov na refinancovanie a/ale
bo z reprodukčnej hodnoty. Vzniknuté straty a ušlé zisky spojené s dočasným preruše
ním výrobného procesu stratou objednávok, zákazníkov alebo trhov sa nepovažovali za 
oprávnené.

12. iné: zdravotníctvo, poštové služby, obrana

Reforma holandského systému zdravotného poistenia299

575. Dňa 3. mája Komisia schválila verejné financovanie dôležitej reformy systému 
zdravotného poistenia v Holandsku vo výške 15 miliárd eur. Cieľom reformy je zaručiť 
všetkým občanom prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pri súčasnom presa
dzovaní jej efektívnosti a trvalej finančnej udržateľnosti. Za týmto účelom orgány vytvo
ria systém rovnomerného rozdelenia rizík medzi poskytovateľov poistenia a podporia 
transformáciu systému tým, že niektorým poskytovateľom poistenia poskytnú štartova
cí kapitál.

298 Prípad N 435/2005 Rakúske opatrenia na odškodnenie za škody spôsobené záplavami v roku 2005; 
prípad N 442/2005 Pomoc pre firmy a príslušníkov tzv. slobodných povolaní na nahradenie škôd spô-
sobených v Bavorsku záplavami v auguste 2005; a prípad N 466 B/2005 Bavorský Hardship Fond – Let-
né záplavy v roku 2005.

299 Prípady N 54�/2004 and N 542/2004 Reforma holandského systému zdravotného poistenia, rozhod-
nutie Komisie z 3.5.2005.
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576. Nový zákon o zdravotnom poistení vytvorí jednotný trh pre súkromné zdra
votné poistenie v Holandsku. V záujme zabezpečenia solidarity holandská vláda zaviaže 
poskytovateľov zdravotného poistenia prijať všetkých občanov a neumožní im diferen
covať výšku poistného. Po prvé, aby poskytli poisťovateľom kompenzáciu za ich povin
nosti spojené s poskytovaním verejných služieb, holandské orgány zavedú systém, kto
rého cieľom bude neutralizovať rozdielne rizikové profily poskytovateľov zdravotného 
poistenia v dôsledku ich rozdielnych klientskych portfólií. Hoci Komisia nebola pre
svedčená o tom, že toto opatrenie spĺňa podmienky uvedené v rozhodnutí Európskeho 
súdneho dvora v prípade Altmark, konštatovala, že je zlučiteľné so spoločným trhom 
podľa článku 86 ods. 2.
577. Po druhé, ako výnimočné opatrenie, existujúce zdravotné fondy budú mať po
volené previesť si svoje finančné rezervy do nového trhového režimu ako štartovací ka
pitál. Zdravotné fondy, ktoré budú transformované na bežných súkromných poskytova
teľov poistenia, potrebujú tieto rezervy, aby splnili požiadavky týkajúce sa platobnej 
schopnosti, uložené poskytovateľom zdravotného poistenia. Pri reformovaní systému 
zdravotnej starostlivosti holandská vláda koná v súlade s jednou z priorít Lisabonskej 
stratégie, a síce snaží sa zabezpečiť „finančne trvalo udržateľnú a životaschopnú zdra
votnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť“. Komisia označila toto opatrenie za nevy
hnutné a primerané, a preto dospela k záveru, že je zlučiteľné so spoločným trhom pod
ľa článku 87 ods. 3 písm. c).

Zriadenie Banque Postale (Francúzsko)300

578. Na základe oznámenia francúzskych orgánov Komisia preskúmala niekoľko 
opatrení tvoriacich súčasť prevodu finančnej agendy poštového úradu La Poste (ďalej 
len LP) na jeho dcérsku firmu Banque Postale (ďalej len BP).
579. Komisia si overila, že vlastné prostriedky prevedené na BP v súlade s účtovný
mi normami uplatniteľnými na operácie tohto druhu zodpovedajú vlastným prostried
kom v súčasnosti prideleným finančným službám LP. Pri absencii dodatočného kapitálu 
od LP Komisia zaujala stanovisko, že s prihliadnutím na situáciu v čase prevodu toto 
opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc. Komisia neoveruje, či úroveň vlastného imania 
BP je dostatočná pre objem a charakter jej činnosti. Toto patrí to do okruhu zodpoved
nosti národných finančných orgánov.
580. Komisia si na základe príslušnej judikatúry301 ďalej overila, že BP nebude mať 
žiadnu ekonomickú výhodu prostredníctvom odmeňovania vyplácaného poštovému 
úradu LP za poskytovanie služieb. Komisia si najmä overila, že existujú mechanizmy 
brániace prevodu potenciálnych výhod poštového úradu LP, aby sa zabránilo prevodu 
výhod medzi LP a jeho dcérskou spoločnosťou. Francúzske orgány sa okrem iného za
viazali zabezpečiť, že BP bude financovaná striktne za trhových podmienok. Navyše, 
Komisia si overila, že toto odmeňovanie sa vypočítalo na základe analytického účtov

300 Prípad N 53�/2005 Zriadenie Banque Postale, rozhodnutie Komisie z 2�.�2.2005.
30� Prípad C-83/0� P Chronopost [2003] Zb. s. I-6993.
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níctva LP zavedeného v súlade so zásadami, ktoré sa uplatňovali dôsledne a boli objek
tívne opodstatniteľné.
581. Dňa 21. decembra Komisia schválila prevod finančných činností LP, pretože 
tento prevod nepredstavoval pre BP žiadnu ekonomickú výhodu. Súvisiace otázky, ktoré 
nemajú priamu súvislosť s týmto prevodom, ako je osobitné právo distribuovať „livret 
A“ (nezdanený sporiteľný účet), neobmedzená štátna záruka poskytnutá poštovému 
úradu LP a dôchodkové schémy pre úradníkov LP pridelených BP, sa budú skúmať oso
bitne.

Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO

582. Dňa 7. decembra začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania v prí
pade neoznámenej pomoci v prospech spoločnosti Hellenic Vehicle Industry S.A. – 
ELVO302, gréckeho výrobcu civilných a vojenských motorových vozidiel a hlavného do
dávateľa pre grécku armádu. V roku 1999 grécka vláda schválila odpísanie dlhov tejto 
spoločnosti voči verejnému sektoru, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 1999. Podľa Grécka 
táto pomoc predstavuje 3,5 milióna eur, bola určená iba pre vojenskú výrobu spoločnos
ti ELVO, a preto by sa na ňu mal vzťahovať článok 296 Zmluvy o ES, ktorý povoľuje 
výnimku zo všeobecného zákazu štátnej pomoci z dôvodov priamo súvisiacich so zá
kladnými záujmami národnej bezpečnosti. Komisia však na základe dostupných infor
mácií usudzuje, že iba časť pomoci sa použila v prospech vojenskej výroby a patrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 296 Zmluvy o ES. Zvyšnú časť pomoci je potrebné preskú
mať na základe všeobecných pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci.

13. poľnohospodárstvo

Daň z minerálneho fosforu v kŕmnych fosfátoch (Dánsko)

583. Dňa 19. januára Komisia rozhodla, že nevznesie námietky proti dánskemu ná
vrhu novej dane z fosforu v krmive, ktorá je zameraná na zníženie využívania fosforu v 
poľnohospodárstve303. V záujme nezvyšovania celkovej daňovej hladiny v dánskom poľ
nohospodárskom sektore bude toto opatrenie kompenzované znížením dane z poľno
hospodárskej pôdy. Táto schéma sa nepovažuje za štátnu pomoc v prospech farmárov. 
Celkové zníženie pozemkovej dane pre poľnohospodárstvo sa považuje za administra
tívne najefektívnejší spôsob prerozdelenia príjmov z dane z fosforu na poľnohospodár
sky sektor. Pozemková daň sa zníži pre všetky sektory poľnohospodárstva a nie iba pre 
tie, ktoré používajú krmivo pre zvieratá a platia daň z fosforu, čo by, aspoň teoreticky, 
mohlo zvýhodniť výrobcov v rastlinnej výrobe. Na základe environmentálneho pozadia 
tejto schémy a skutočnosti, že príslušné pravidlá štátnej pomoci sa výslovne vzťahujú na 
daň z majetku ako jeden zo spôsobov vyváženia nových environmentálnych daní, sa 
však Komisia rozhodla, že nevznesie námietky ani v prípade, že by táto schéma viedla 

302 Prípad C 47/2005 Pomoc pre ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) – Grécko.
303 Prípad N 343/2004.
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k uvedenému zvýhodneniu. Celková výška zníženia dane na jedného farmára je tiež 
veľmi nízka (približne 700 DKK (asi 95 EUR) ročne).

Národná schéma pomoci pre znevýhodnené oblasti (Fínsko)

584. Dňa 16. marca Komisia schválila nové opatrenie štátnej pomoci304, ktoré sa 
bude kombinovať s existujúcou podporou pre znevýhodnené oblasti spolufinancované 
Spoločenstvom v rámci fínskeho programu rozvoja vidieka. Táto pomoc pozostáva zo 
základnej platby 20 eur na hektár v podporovaných oblastiach A, B a C1 a 25 eur na 
hektár v podporovaných oblastiach C2C4. Táto základná platba sa poskytuje pre všetky 
oblasti prichádzajúce do úvahy pre spolufinancovanú podporu. Okrem toho, farmy za
oberajúce sa živočíšnou výrobou dostanú platbu vo výške 80 eur na hektár ich pôdy.
585. Komisia zabezpečila, že kombinovaná suma (existujúca spolufinancovaná 
podpora, nová základná platba a nová doplnková platba) neprekročí v priemere 250 eur 
na hektár. Výška novej základnej platby a doplnkovej platby sa bude ročne monitorovať. 
V prípade potreby sa úmerne zníži pre celú krajinu tak, aby sa neprekročila maximálna 
priemerná platba 250 eur na hektár. Komisia dospela k záveru, že kombinované platby 
pre znevýhodnené oblasti vo Fínsku spĺňajú kritériá právnych predpisov EÚ, najmä bod 
6 usmernení EÚ pre štátnu pomoc305 v poľnohospodárskom sektore a články 14 a 15 
nariadenia (ES) č. 1257/99306, a to z týchto dôvodov: platby sú geograficky rozdelené 
takým spôsobom, aby oblasti s najnižšími poľnohospodárskymi výnosmi profitovali 
najviac; aby sektory čeliace osobitným štrukturálnym problémom v dôsledku prírod
ných prekážok dostali väčšiu pomoc; aby porovnanie výšky platieb s platbami v porov
nateľných regiónoch EÚ nevykazovalo prítomnosť nadmernej kompenzácie.

Likvidácia živočíšneho odpadu v roku 2003 (taxe d’équarrissage) (Francúzsko)

586. Dňa 5. júla Komisia schválila štátnu pomoc vo výške 325 miliónov eur poskyt
nutú v rámci systému poskytovania verejných služieb likvidácie živočíšneho odpadu 
(service public d‘équarrissage) na skladovanie a likvidáciu mäsovej múčky a na prepra
vu a likvidáciu uhynutých zvierat a živočíšneho odpadu v roku 2003307. Súčasne sa Ko
misia rozhodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 
v súvislosti s pomocou poskytovanou niektorým obchodníkom s mäsom vo forme oslo
bodenia od dane za likvidáciu živočíšneho odpadu v roku 2003. Francúzsko poskytova
lo niektorým spoločnostiam odpustenie platby tejto dane, a pokračovalo tak v praxi 
z rokov 1997 až 2002. Toto oslobodenie si mohli uplatniť spoločnosti s obratom menším 
ako 762 245 eur v predchádzajúcom kalendárnom roku. Daň za likvidáciu živočíšneho 
odpadu sa ukladala na základe celkového obratu spoločnosti a nie na základe obratu 
z predaja mäsa. Niektoré spoločnosti mohli byť preto oslobodené od dane, aj keď predali 

304 Prípad N 284/2004.
305 Usmernenia o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. ES C 28, �.2.2000).
306 Nariadenie Rady (ES) č. �257/�999 zo �7. mája �999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľ-

nohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré 
nariadenia (Ú. v. ES L �60, 26. 6.�999, s. 80).

307 Prípad CC 23/2005.
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viac mäsa ako iné spoločnosti s vyšším celkovým obratom dosiahnutým z predaja 
akýchkoľvek výrobkov. Toto oslobodenie od dane sa nezdá byť opodstatnené charakte
rom daňového systému, a preto mohlo predstavovať štátnu pomoc. Okrem toho sa zdá, 
že táto pomoc je nezlučiteľná prevádzková pomoc, pretože takéto zníženie poplatkov 
neobsahuje žiadny stimulačný prvok a nepožaduje žiadnu protihodnotu zo strany prí
jemcu. Toto stanovisko je v súlade so stanoviskom, ktoré Komisia sformulovala vo svo
jom rozhodnutí z decembra 2004 o dani za likvidáciu živočíšneho odpadu (taxe 
d’équarrissage)308.

Plans de Campagne (Francúzsko)

587. Dňa 20. júla začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania v prípade 
potenciálne nezákonnej štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytovalo v rokoch 1991 
až 2002 v sektore ovocia a zeleniny309. Táto pomoc sa poskytovala prostredníctvom roč
ných „krízových plánov“ (plans de campagne). Zahŕňala opatrenia, ktoré mali prostred
níctvom cenovej podpory, podpory dočasného skladovania, likvidácie výrobkov alebo 
podpory spracovania brániť nadmernej ponuke francúzskeho ovocia a zeleniny na fran
cúzskom vnútornom trhu. Dotácie sa mohli vyplácať aj na podporu predaja francúz
skych výrobkov mimo EÚ v časoch krízy. Zdá sa, že podpora dosahovala až 50 miliónov 
eur ročne.
588. Komisia ma pochybnosti, že takéto opatrenia možno považovať za zlučiteľné 
s pravidlami hospodárskej súťaže, keďže pravdepodobne prekážajú správnemu fungova
niu organizácie spoločného trhu s ovocím a zeleninou. Prijatie konečného rozhodnutia 
sa očakáva v roku 2006.

Pomoc pre zoskupenia pestovateľov banánov (Guadeloupe a Martinique)

589. Dňa 6. septembra Komisia rozhodla, že nevznesie námietky proti štátnej po
moci vo výške približne 1,41 milióna eur poskytovanej zoskupeniam pestovateľov baná
nov vo forme úverov s nízkou úrokovou sadzbou v súvislosti s reštrukturalizačnými 
opatreniami v sektore pestovania banánov310. Táto pomoc poskytovaná zoskupeniam 
pestovateľov banánov nachádzajúcim sa v ťažkostiach nespĺňa podmienky ustanovené 
v právnych predpisoch EÚ pre reštrukturalizačnú pomoc, keďže príslušné sumy boli príliš 
nízke pre úplne rozvinutú reštrukturalizáciu sektora pestovania banánov a plánované 
opatrenia (zlepšená koncentrácia ponuky) sa nemohli chápať ako vierohodný plán reš
trukturalizácie. Komisia schválila túto podporu ako prevádzkovú pomoc. Použila oso
bitný právny základ pre regióny, v ktorých sa táto pomoc poskytovala, ktorý umožňuje 
poskytovať prevádzkovú pomoc na kompenzovanie kombinácie rôznych znevýhodne
ní, ktoré vážne brzdia hospodársky rozvoj v najodľahlejších regiónoch.

308 Prípad NN 8/2004.
309 Prípad NN 8/2004.
3�0 Prípad NN 40/2004.
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Pomoc na ochranu domácich zvierat pred útokmi dravcov (Toskánsko, Taliansko)

590. Dňa 6. septembra Komisia prvý raz schválila štátnu pomoc na pokrytie nákla
dov spojených s poistnými prémiami za škody, ktoré vznikli chovateľom dobytka v dô
sledku útokov dravcov, ako sú vlci alebo medvede311. Tieto opatrenia sú zamerané na 
ochranu domácich zvierat (hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní) chovaných v blízkos
ti prírodných parkov, kde môže dochádzať k útokom dravcov. Medzi takéto straty sa 
zaraďujú iba zvieratá usmrtené dravcami a potraty u domácich zvierat, ktoré nastali 
v dôsledku útoku dravcov. Okrem toho, Komisia dospela k záveru, že štátna pomoc 
pozostávajúca z financovania investícií na prevenciu a ochranu, ako je výstavba/prestav
ba stajní pre dobytok, inštalácia fotografických kontrolných systémov a výstavba ohrád 
pre zvieratá, je zlučiteľná s usmerneniami pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodár
stva. Komisia schválila túto pomoc v záujme spojenia ochrany chránených druhov so 
znížením rizík vzniku škôd na strane chovateľov domácich zvierat.

Fond solidarity pre škody spôsobené nepriaznivým počasím (Taliansko)

591. Dňa 7. júna Komisia prijala rozhodnutie, že nevznesie námietky proti novému 
rámcovému zákonu o štátnej pomoci vo výške približne 100 miliónov eur ročne na od
škodnenie farmárov za škody spôsobené nepriaznivým počasím312. Nový zákon vytvorí 
koherentný právny základ pre budúcu kompenzáciu škôd spôsobených nepriaznivým 
počasím financovanú ústrednou vládou. Významná zmena oproti minulosti bude spo
čívať v tom, že farmári, ktorí mohli uzavrieť (dotované) poistenie, nedostanú žiadne 
odškodnenie. To znamená, že farmári sú motivovaní uzatvárať poistenie, čo značne 
uľahčí dlhodobé plánovanie verejných výdavkov. Talianska vláda ráta s vynaložením 
približne 100 miliónov eur ročne na priame odškodnenie a ďalších 100 miliónov eur vo 
forme dotácií na poistné zmluvy.

Holland Malt (Holandsko)313

592. Dňa 3. mája Komisia rozhodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania 
v prípade plánovaného poskytnutia príspevku v holandskom sektore sladu na investičný 
projekt spoločnosti Holland Malt BV (spolupráca medzi spoločnosťami Bavaria NV 
a Agrifirm, spolupráca pestovateľov obilnín) týkajúci sa zriadenia výrobného závodu. 
Umožnilo by to integráciu celej reťaze skladovania a spracovania sladového jačmeňa, 
výroby sladu a obchodovania so sladom.
593. Komisia rozhodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania, pretože po
chybuje o tom, či je plánovaná pomoc zlučiteľná so spoločným trhom z týchto dôvo
dov:
• na základe informácií, ktoré Komisia má, nemožno vylúčiť, že trh so sladom vyka

zuje nadmernú kapacitu;

3�� Prípad N 2��/2005.
3�2 Prípad NN 54/A/2004.
3�3 Prípad C �4/2005, pôvodne prípad N �49/2004.
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• spoločnosť Holland Malt uvádza, že dodáva vysokokvalitný „slad Premium“ na vý
robu „piva Premium“ a že trh s týmto druhom sladu a piva stále rastie.

594. Nie je však jasné, či „slad Premium“ a „pivo Premium“ nie sú iba marketingové 
koncepty, pre ktoré nejestvuje špecifický samostatný trh výrobkov, na ktorom by bolo 
možné vylúčiť prítomnosť nadmernej kapacity.

Daň za zmenu klímy (Spojené kráľovstvo)

595. Dňa 20. júla Komisia schválila schému pomoci na poskytnutie daňovej úľavy 
vo výške 687 miliónov eur pre sektor poľnohospodárstva na dobu 10 rokov314. Úľava na 
dani za zmenu klímy vo výške 50 % pre sektor záhradníctva a 80 % pre sektor poľnohos
podárstva pokrytá dohodami o integrovanom zabraňovaní výskytu znečisťovania a jeho 
kontrole (IPKZ) má poľnohospodárskemu sektoru Spojeného kráľovstva uľahčiť pri
spôsobenie sa vyšším cenám energie spôsobeným touto daňou a súčasne má pomôcť 
splniť ciele zníženia CO2 v Spojenom kráľovstve a tiež v EÚ.
596. Spojené kráľovstvo zaviedlo v roku 2001 daň za zmenu klímy pre iné ako do
máce využívanie energie, aby splnilo ciele Kjótskeho protokolu. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam sa tak ponúkla značná úľava vo výške 80 % na dobu 10 rokov, 
aby sa im umožnilo prispôsobiť sa novému prostrediu, zvýšiť efektívnosť využívania 
energie a znížiť emisie oxidu uhličitého. Sektory poľnohospodárstva, na ktoré sa vzťahu
je toto rozhodnutie (chov ošípaných a hydiny, výroba potravín a nápojov) uzavreli do
hody o IPKZ a zaviazali sa splniť ciele zníženia emisií a ciele zvýšenia efektívnosti využí
vania energie. Spojené kráľovstvo zabezpečuje prísne monitorovanie týchto záväzkov.
597. Budúce odstránenie poskytnutej úľavy z dane v kombinácii s požiadavkou plne
nia cieľov tvoria efektívny mechanizmus nútiaci spoločnosti dodržať dohodu a splniť ciele. 
Nástroj na vymáhanie, ktorý sa bude aplikovať úmerne k cieľom nedosiahnutým na konci 
obdobia platnosti dohody, je sprevádzaný nástrojom ukladania pokút. Dohody sa preskú
mavajú pravidelne. Pri hodnotení multisektorálnej štátnej pomoci v súvislosti s daňami 
z energie Komisia akceptovala pre poľnohospodárstvo rovnaký prístup ako pre iné sektory 
podliehajúce usmerneniam o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia. Dohody 
IPKZ boli schválené podľa bodu 51 ods. 1 písm. a) uvedených usmernení.
598. Samostatné osobitné opatrenie zahŕňajúce päťročnú úľavu vo výške 50 % 
umožňuje sektoru záhradníctva kompenzovať stratu medzinárodnej konkurencieschop
nosti spôsobenú zavedením dane za zmenu klímy. Ako právny základ bol použitý bod 
5.5.4 usmernení o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva.

14. rybné hospodárstvo

599. Spomedzi prípadov, v ktorých Komisia prijala rozhodnutia v roku 2005, si 
zmienku zaslúžia tieto tri prípady:

3�4 Prípad NN �2/2004.
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600. Investícia vo výške 3 milióny GBP, ktorú v rokoch 1999 uskutočnila spoločnosť 
Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP)315 do spoločnosti zaoberajúcej sa spracova
ním rýb na Shetlandských ostrovoch. Komisia sa o tejto investícii dozvedela na základe 
sťažnosti. Vyšetrovanie viedlo k záveru, že finančné prostriedky použité na túto investí
ciu boli získané od dvoch trustov riadených Radou Shetlandských ostrovov a museli sa 
posudzovať ako štátna pomoc. Táto investícia predstavovala prevádzkovú pomoc nezlu
čiteľnú so spoločným trhom. No keďže sa rovnaký druh financovania klasifikuje ako 
účasť súkromného kapitálu v oblasti štrukturálnych fondov, nebolo požadované vymá
hanie vrátenia pomoci z dôvodov legitímnych očakávaní na strane zaangažovaných or
gánov a subjektov.
601. Komisia schválila schému316 vo výške 1 milióna GBP, ktorú jej oznámilo 
Spojené kráľovstvo a ktorej cieľom bolo poskytnúť pomoc pre dobrovoľný účastníc
ky systém umožňujúci farmárom zaoberajúcim sa chovom lososov zhromažďovať 
a likvidovať odpad vznikajúci z ich chovu rýb. Komisia vo svojom rozhodnutí usúdi
la, že usmernenia o štátnej pomoci týkajúce sa testov TSE, uhynutých zvierat a ja
točného odpadu, ktoré boli prijaté v súvislosti s krízou BSE, sa vzťahujú aj na štátnu 
pomoc poskytovanú v prípade uhynutých úžitkových zvierat z rybných fariem.
602. Po mimoriadne silnej búrke v Baltskom mori začiatkom januára schválila 
Komisia schému317, ktorú jej oznámilo Lotyšsko a ktorá mala nahradiť škody, ktoré 
utrpeli rybári a majitelia rybných fariem. Oznámenia o schémach pomoci tohto 
druhu, napr. po búrke alebo inej mimoriadnej udalosti, ako je znečistenie, nie sú 
neobvyklé, toto však bolo prvý raz, čo nový členský štát oznámil Komisii takýto 
prípad.

15. Uhlie

603. Komisia prijala v roku 2005 značný počet rozhodnutí o štátnej pomoci týkajú
cich sa uhlia. V júni schválila plány reštrukturalizácie pre uhoľné sektory v Nemecku, 
Maďarsku a Poľsku.
604. V januári Komisia schválila ročné platby pomoci pre Nemecko na rok 2005. 
V marci schválila štátnu pomoc, ktorú v rokoch 2001 a 2002 Nemecko poskytlo svojmu 
uhoľnému priemyslu (aj keď táto štátna pomoc bola nezákonná, pretože nebola ozná
mená). V júni Komisia schválila ročnú pomoc pre Slovensko na rok 2004 a ročnú po
moc pre Poľsko na roky 2004 až 2006. V júli Komisia schválila pomoc pre novú orto
lignitovú baňu v Českej republike na základe usmernení pre národnú regionálnu pomoc, 
pretože nariadenie o uhlí sa nevzťahuje na ortolignit. Napokon, Komisia schválila po
moc na uzavretie pre bane v Českej republike, ročnú pomoc na rok 2005 pre bane na 
Slovensku a ročnú pomoc na roky 2004 až 2006 pre Maďarsko.

3�5 Prípad C-�3/2005.
3�6 Prípad N-285/2005.
3�7 Prípad N -�77/2005.
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16. doprava318

16.1. Železničná doprava

605. Dňa 3. mája Komisia povolila Českej republike319 poskytnúť pomoc na umož
nenie nákupu nových železničných vozňových súprav. České orgány budú ručiť za úver 
vo výške 45 miliónov eur, ktorý Českým dráham ponúkla financujúca spoločnosť 
EUROFIMA. Toto opatrenie má veľmi malý nepriaznivý vplyv na súčasné podmienky 
obchodovania. Po prvé, České dráhy platia úrokovú sadzbu za úver, ktorá je však vý
hodnejšia ako za úplných trhových podmienok, a platia poplatok za záruku. Po druhé, 
záruka sa vzťahuje len na osobnú železničnú dopravu, teda na sektor, ktorý podľa práv
nych predpisov EÚ ešte nie je otvorený pre hospodársku súťaž.
606. Dňa 7. júna Komisia schválila opatrenie v Holandsku320 na poskytnutie pomo
ci na podporu inštalácie Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS), nového systému 
signalizácie a riadenia rýchlosti, do nákladných vlakov určených pre novú nákladnú 
železničnú trať Betuwe Route. ETCS – nový európsky štandard pre riadenie vlakov – 
bude inštalovaný na tejto trati s cieľom zaistiť bezpečnosť. Holandské orgány budú čias
točne hradiť náklady na vybavenie prvých nákladných lokomotív pre súpravy ktoré 
budú premávať na trati Betuwe Route, systémom ETCS.
607. Napokon, dňa 3. marca Komisia schválila reštrukturalizačnú pomoc pre spo
ločnosť SNCF Freight321. Toto opatrenie tvorilo súčasť plánu reštrukturalizácie, ktorý 
umožní obnovenie rentability aktivít spoločnosti SNCF v nákladnej doprave. Komisia 
usúdila, že tento plán je zlučiteľný s právnymi predpismi EÚ, pretože pomoc je obme
dzená na minimum a je sprevádzaná kompenzačnými opatreniami, ako je zníženie ka
pacity a predpokladané otvorenie francúzskeho trhu nákladnej železničnej dopravy.

16.2. Kombinovaná doprava

608. Komisia schválila 16. marca belgickú schému pomoci322, ktorej cieľom je po
skytnúť príspevok na zakúpenie vybavenia pre kombinovanú dopravu v regióne Valón
ska. Dňa 5. júla Komisia schválila ďalšiu belgickú schému pomoci323 určenú na podporu 
vnútroštátnych služieb kombinovanej dopravy. Táto trojročná schéma prinesie úžitok 
prevádzkovateľom kombinovanej dopravy využívajúcim služby železníc. Táto pomoc 

3�8 Uvedené dopravné prípady patria do oblasti zodpovednosti Generálneho riaditeľstva pre energe-
tiku a dopravu.

3�9 Prípad N 323/2004 – Česká republika – štátna záruka na účely financovania nákupu železničnej vozňo-
vej súpravy spoločnosťou České dráhy (Czech Railways), rozhodnutie Komisie z 3.5.2005.

320 Prípad N 569/2004 – Holandsko – Schéma pomoci na konverziu Európskeho systému riadenia vlakov 
(ETCS) pre nákladné lokomotívy, rozhodnutie Komisie zo 7.6.2005.

32� Prípad N 386/2004 – Francúzsko – Aide à la restructuration àPomoc na reštrukturalizáciu Fret SNCF 
Freight, rozhodnutie Komisie z 2.3.2005.

322 Prípad N 247/2004 – Schéma pomoci pre kombinovanú dopravu v regióne Valónska, rozhodnutie 
Komisie zo �6.3.2005.

323 Prípad N 249/2004 – Schéma pomoci pre kombinovanú dopravu, rozhodnutie Komisie z 5.7.2005.
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má za cieľ kompenzovať rozdiel v externých nákladoch medzi cestnou a železničnou 
dopravou, ktorý je obzvlášť vysoký na krátkych vzdialenostiach.
609. Okrem toho, Komisia schválila 26. marca nemeckú schému324 určenú na sti
mulovanie vzniku nových služieb kombinovanej dopravy a zakúpenie príslušného vy
bavenia.
610. Dňa 20. apríla Komisia schválila taliansku schému pomoci325 určenú na stimu
lovanie presunu prepravy ťažkého tovaru z ciest na more. Na tento účel bude spoločnos
tiam cestnej dopravy, ktoré využívajú existujúce alebo nové námorné trasy namiesto 
cestnej dopravy, poskytnutá podpora. Táto schéma bude uplatňovaná tri roky a jej roz
počet bude predstavovať 240 miliónov eur. Jedna z podmienok pre poskytnutie pomoci 
však spočíva v tom, že príjemcovia pomoci musia využívať služby námornej prepravy 
ešte ďalšie tri roky po skončení tejto schémy.

16.3. Cestná doprava

611. Komisia 7. decembra rozhodla, že schváli finančnú časť plánu reštrukturalizá
cie pre skupinu ABX Logistics326 v hodnote 176 miliónov eur. Toto rozhodnutie sa opie
ralo o plán reštrukturalizácie, ktorý značne znižoval kapacitu skupiny ABX Worldwide, 
vrátane jej pobočiek ABX Nemecko a ABX Holandsko, obnovil životaschopnosť celej 
skupiny a previedol všetok jej kapitál na súkromného investora, ktorý musí konať do 12 
mesiacov od prijatia uvedeného rozhodnutia. Pokiaľ ide o domáce aktivity spoločnosti 
ABX France, tie boli privatizované v roku 2005.
612. Komisia sa rozhodla schváliť tieto opatrenia, ktoré by mali stačiť na obnovenie 
životaschopnosti skupiny ABX Worldwide, aj za cenu predaja celej skupiny ABX World
wide. Z tohto dôvodu podmienila Komisia akceptáciu reštrukturalizačnej pomoci pre
dajom skupiny ABX súkromnému investorovi, ktorý by mal okrem zaplatenia trhovej 
ceny poskytnúť skupine ABX aj značný finančný príspevok.

16.4. Letecká doprava

Alitalia (Taliansko)

613. Komisia dňa 7. júla rozhodla, že rekapitalizácia spoločnosti Alitalia a jej pobo
čiek nepredstavuje štátnu pomoc za predpokladu, že sa prísne dodržiavajú podmienky, 
ktoré majú zabezpečiť, že štát sa bude správať ako obozretný investor. Minoritná účasť 
štátu na budúcom zvýšení kapitálu spoločnosti AZ Fly o 1,2 miliardy eur sa musí uskutoč
niť za tú istú cenu a za tých istých podmienok ako v prípade súkromného investora. 
V tomto zmysle Komisia dostala od istej medzinárodnej banky list o zámere, ktorý zaručuje 
efektívne a väčšinové zapojenie súkromného sektora do tejto operácie. To zabezpečí spl

324 Prípad N 238/2004 – Nemecko – Schéma pomoci na financovanie prevádzky novej kombinovanej do-
pravy, rozhodnutie Komisie zo �6.3.2005.

325 Prípad N 496/2003 – Taliansko – Pomoc na vývoj logistických reťazcov a zvýšenie úrovne intermodality, 
rozhodnutie Komisie z 20.4.2005.

326 Prípad C53/C 53/2003.
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nenie záväzku Talianska z júla 2004 privatizovať túto činnosť. Rekapitalizácia leteckej spo
ločnosti, ktorá bola napokon obmedzená približne na 1 miliardu eur, sa fakticky uskutoč
nila v decembri bez akejkoľvek potreby použiť záruku, ktorú poskytli banky.
614. Na druhej strane, investícia vo výške 216 miliónov eur do základných činností 
spoločnosti AZ Services, ktorú navrhla štátna holdingová spoločnosť Fintecna, musí 
spĺňať trhové podmienky. Komisia si nezávislým vyšetrovaním overila, že táto investícia 
ponúka výnosy zodpovedajúce výnosom, ktoré by očakával súkromný investor. Prvý 
krok rekapitalizácie sa uskutočnil podľa plánu v decembri.
615. Pri vyšetrovaní reštrukturalizácie Komisia poskytla tretím stranám možnosť 
vyjadriť pripomienky k tomu, ako spoločnosť Alitalia využila úver vo výške 400 milió
nov eur, na ktorý na základe povolenia Komisie z 20. júla 2004 Taliansko poskytlo záru
ku. Na základe týchto pripomienok Komisia vykonala úplnú analýzu postupu spoloč
nosti Alitalia, vrátane nezávislého preskúmania. Zaujala stanovisko, že nedošlo 
k žiadnemu zneužitiu uvedeného úveru a najmä, že kapacita spoločnosti je v súlade 
s prijatými záväzkami a že novozavedené trasy sú výnosné.

Ryanair (Belgicko)

616. Komisia vo svojom rozhodnutí z 12. februára 2004 týkajúcom sa výhod, ktoré 
región Valónska a štátna spoločnosť Brussels South Charleroi Airport (BSCA) poskytli 
leteckej spoločnosti Ryanair v súvislosti s jej etablovaním sa v Charleroi, dospela k záve
ru, že by mohla schváliť niektoré druhy pomoci, ktoré umožňujú skutočný rozvoj no
vých trás za jednoznačne definovaných podmienok. V rozhodnutí sa však tiež uvádza, 
že niektoré formy pomoci nemôžu byť schválené.
617. V tejto súvislosti a v rámci uplatňovania uvedeného rozhodnutia belgické or
gány súhlasili v roku 2004 s tým, aby spoločnosť Ryanair uložila časť nezlučiteľnej po
moci, približne 4 milióny eur, na podmienečný účet, kým bude čakať na rozhodnutie 
Súdu prvého stupňa vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorú podala spo
ločnosť Ryanair. Belgicko bolo nútené žalobou na írskom súde vymáhať zaplatenie do
datočnej sumy vo výške približne 2,3 milióna eur (prípad ešte nie je doriešený).
618. V súvislosti s monitorovaním dodržiavania rozhodnutia vo veci Ryanair/Char
leroi Komisia prijala dňa 9. decembra aj sériu usmernení ako odpoveď na nedávny vý
voj, ku ktorému došlo v sektore leteckej dopravy. Bol to, na jednej strane, vznik nízko
nákladových leteckých liniek a zvýšenie konkurencie medzi letiskami, najmä medzi 
regionálnymi letiskami, ktoré boli v niekoľkých posledných rokoch obzvlášť aktívne, 
aby získali nové letecké trasy. Tieto usmernenia327 majú za cieľ vniesť viac transparen
tnosti do uplatňovaných pravidiel určením toho, čo Komisia povolí a čo nepovolí.

327 Oznámenia Komisie – Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej po-
moci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (Ú. v. EÚ 
C 3�2, 9.�2.2005, s. �).
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Olympic Airways (Grécko)

619. V septembri Komisia ukončila aj svoje vyšetrovanie údajných tvrdení o tom, 
že Grécko poskytlo nezákonnú a nezlučiteľnú pomoc spoločnosti Olympic Airways. 
Komisia dospela k záveru, že po 11. decembri 2002 (dátum predchádzajúceho rozhod
nutia týkajúceho sa tejto gréckej leteckej spoločnosti) spoločnosti Olympic Airways 
a Olympic Airlines naďalej dostávali nezákonnú štátnu pomoc. Pozri tiež odkaz v oddiele 
D na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora týkajúce sa vymáhania tejto pomoci.
620. V rozhodnutí začaťla konanie vo veci formálneho zisťovania Komisia vyjadrila 
pochybnosti v súvislosti s pokračujúcim neplatením daní a odvodov na sociálne zabez
pečenie zo strany Olympic Airways, ako aj v súvislosti so spôsobom založenia spoloč
nosti Olympic Airlines koncom roku 2003.
621. V decembri 2003 boli všetky letové činnosti, ktoré predtým v rámci skupiny 
Olympic Airways Group vykonávali spoločnosti Olympic Airways, Olympic Aviation 
a Olympic Macedonian, sústredené do nového subjektu s názvom Olympic Airlines. Po 
podrobnom preskúmaní financií spoločností Olympic Airways a Olympic Airlines Ko
misia 14. septembra konštatovala, že Grécko poskytlo nezákonnú a nezlučiteľnú pomoc 
viacerými opatreniami, ktoré zahŕňali neplatenie daní a odvodov na sociálne zabezpe
čenie, nadhodnotenie aktív prevedených spoločnosťou Olympic Airways na spoločnosť 
Olympic Airlines, peňažné príspevky štátu pre spoločnosť Olympic Airways a prenájom 
lietadla spoločnosti Olympic Airlines za ceny nižšie ako boli náklady328.

Letisková infraštruktúra (Nemecko a Belgicko)

622. Komisia prijala v roku 2005 dve rozhodnutia týkajúce sa financovania letisko
vej infraštruktúry. Dňa 19. januára Komisia rozhodla, že nemecká schéma pomoci329 na 
výstavbu a rozvoj regionálnych letísk v regiónoch so slabou štruktúrou je zlučiteľná 
s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Táto schéma povoľuje príspevky, ktoré sa používajú 
len na krytie investičných nákladov na letiskovú infraštruktúru, ktoré sú prístupné pre 
všetkých potenciálnych používateľov za rovnakých podmienok. Náklady na každoden
nú prevádzkovú činnosť letiska však nie sú oprávnenými nákladmi na poskytnutie fi
nančnej pomoci, a tiež osobitné investície zo strany leteckého dopravcu, ktorý používa 
dané letisko, nemôžu byť financované v rámci tejto schémy.
623. Ďalšie rozhodnutia o letiskovej infraštruktúre sa týkali vytvárania verejnosú
kromných partnerstiev s cieľom rozvíjať a prevádzkovať Antverpské medzinárodné le
tisko v Deurne330. Dňa 20. apríla Komisia usúdila, že výška štátnych príspevkov a výber 
obchodného partnera boli v konečnom dôsledku určené prostredníctvom otvorenej 
a nediskriminačnej verejnej ponukovej súťaže, ktorá rešpektovala zásadu rovnakého 
prístupu k účastníkom súťaže a zabezpečila, že úroveň účasti štátu bola obmedzená na 
nevyhnutné minimum.

328 Prípad C ��/2004.
329 Prípad N 644i/2002 – Nemecko, rozhodnutie Komisie z �9.�.2005.
330 Prípad N 355/2004 – Belgicko, rozhodnutie Komisie z 20.4.2005.
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C – preSadzovaNie rozhodNUtÍ o štátNej poMoCi

1. úvod

624. V Akčnom pláne štátnej pomoci sa zdôrazňuje, že efektívnosť a hodnovernosť 
kontroly štátnej pomoci závisí od náležitého presadzovania rozhodnutí Komisie, najmä 
pokiaľ ide o vymáhanie nezákonnej a nezlučiteľnej pomoci. V Akčnom pláne štátnej 
pomoci sa uvádza, že Komisia sa bude usilovať o dosiahnutie efektívnejšieho a okamži
tého vykonávania rozhodnutí o vymáhaní, čo zabezpečí rovnosť prístupu ku všetkým 
príjemcom pomoci.
625. Oddelenie pre presadzovanie patriace pod Generálne riaditeľstvo pre hospo
dársku súťaž pokračovalo počas roku 2005 v monitorovaní opatrení, ktoré prijali člen
ské štáty s cieľom vykonávať rozhodnutia Komisie o vymáhaní. Počet doteraz nevyko
naných rozhodnutí o vymáhaní klesol z 94 k 31. decembru 2004 na 75 k 31. decembru 
2005. V priebehu roku 2005 Komisia prijala 25 nových rozhodnutí o vymáhaní. V tom 
istom období sa uzavrelo 31 prípadov vymáhania.
626. Geografické rozdelenie nevyriešených prípadov vymáhania zostáva pomerne 
stabilné: Nemecko stále zaznamenáva najväčší počet prebiehajúcich prípadov vymáha
nia (35 %). Španielsko, Taliansko a Francúzsko vykazujú spolu ďalších 53 % všetkých 
prebiehajúcich prípadov vymáhania. V šestnástich členských štátoch nie je ani jeden 
prebiehajúci prípad. Takmer dve tretiny prebiehajúcich prípadov vymáhania sa týkajú 
opatrení individuálnej pomoci, zvyšok sa týka schém pomoci.
627. Informácie, ktoré poskytli príslušné členské štáty, ukazujú, že v posledných 
rokoch sa podarilo vymôcť značné sumy nezákonnej a nezlučiteľnej pomoci. V roku 
2005 Komisia získala informácie dokumentujúce vymáhanie značných súm v súvislosti 
s obmedzeným počtom nedávno prijatých rozhodnutí, ako sú rozhodnutia týkajúce sa 
nemeckých spolkových bánk a spoločnosti Bull. Tento vývoj prispel k výraznému zlep
šeniu celkovej štatistky vymáhania. Zo sumy 8,6 miliardy eur pomoci, ktorá sa mala 
vymôcť na základe rozhodnutí prijatých od roku 2000, sa do konca roku 2005 fakticky 
vymohlo vrátenie sumy 8,2 miliardy eur (z toho suma istiny vo výške 6,0 miliardy eur 
a úroky vo výške takmer 2,2 miliardy eur). Po vylúčení úrokov to predstavuje 71 % cel
kovej sumy, ktorá sa mala vymôcť331.
628. V priebehu roku 2005 Komisia zabezpečovala presné a dôsledné administra
tívne monitorovanie všetkých dosiaľ neuzavretých prípadov rozhodnutí o vymáhaní, 
aby sa zabezpečila ich efektívna realizácia. Ak Komisia usúdila, že konkrétny členský 
štát neprijal všetky opatrenia, ktoré mal k dispozícii vo svojom príslušnom právnom 

33� Je potrebné si uvedomiť, že táto štatistika sa týka len neuzavretých prípadov vymáhania, pre ktoré 
členské štáty poskytli pomerne presné údaje. Pre 3� zo �04 rozhodnutí o vymáhaní prijatých od 
roku 2000 príslušné členské štáty nepredložili vierohodné informácie o výške príslušnej pomoci. 
Dostupnosť informácií o sumách, ktoré sa majú vymáhať, je obzvlášť limitovaná v prípade schém 
pomoci, najmä daňových a kvázi-daňových opatrení pomoci, ako aj opatrení pomoci spojených so 
zárukami. Komisia pokračuje vo svojom úsilí získať informácie od členských štátov o príslušných 
sumách pomoci.
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systéme na realizáciu rozhodnutia, podala súdnu žalobu buď podľa článku 88 ods. 2 
alebo podľa článku 228 ods. 2. V roku 2005 sa Komisia rozhodla iniciovať konanie pod
ľa článku 88 ods. 2 pre nevykonanie rozhodnutia o vymáhaní v troch prípadoch opísa
ných nižšie.

2. jednotlivé prípady

Municipalizzate (Taliansko)332

629. Dňa 19. januára333 sa Komisia rozhodla predložiť Európskemu súdnemu dvoru 
(ESD) prípad Talianska pre neplnenie rozhodnutia z 5. júna 2002. V uvedenom rozhod
nutí sa konštatovalo, že pomoc, ktorú Taliansko poskytlo spoločnostiam poskytujúcim 
verejné služby, je nezlučiteľná a od príjemcov sa musí vymáhať jej vrátenie. Dva roky po 
prijatí uvedeného rozhodnutia Komisia dospela k záveru, že Taliansko nepodniklo žiad
ne účinné opatrenia v rámci vnútroštátneho práva, aby dosiahlo vrátenie pomoci. Ta
liansko prijalo len predbežné opatrenia, ale žiadne konkrétne opatrenie nariaďujúce 
príjemcom vrátiť pomoc.

Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Nemecko)334

630. Dňa 16. februára Komisia konštatovala, že Nemecko nesplnilo v plnom rozsa
hu rozhodnutie o vymáhaní vrátenia pomoci z 30. októbra 2002 týkajúce sa pomoci, 
ktorú poskytlo nemeckému výrobcovi porcelánu, spoločnosti Kahla Porzellan GmbH 
a jej nástupníckej spoločnosti Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. Usudzuje, že Nemecko 
sa nesnažilo vymôcť vrátenie časti sumy nezákonnej a nezlučiteľnej pomoci špecifikova
nej v rozhodnutí.

Naliehavé opatrenia na podporu zamestnanosti (Taliansko)33�

631. Dňa 6. apríla sa Komisia rozhodla predložiť Európskemu súdnemu dvoru prí
pad Talianska pre neplnenie rozhodnutia z 30. marca 2004. Toto rozhodnutie považova
lo taliansku schému pomoci pre spoločnosti, ktoré preberajú firmy nachádzajúce sa 
v likvidácii, za nezlučiteľnú s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a konštatovalo, že 
sa musí vymáhať vrátenie tejto pomoci. Účelom uvedenej schémy bolo chrániť zamest
nanosť vo veľkých spoločnostiach zápasiacich s ťažkosťami tým, že sa im umožnilo ur
čité zníženie nákladov na sociálne zabezpečenie. Rok po prijatí rozhodnutia o vymáha
ní Taliansko stále neinformovalo Komisiu o žiadnych opatreniach prijatých na jeho 
splnenie.

332 CR 27/�999.
333 Prípad C 207/2005.
334 CR 62/2000.
335 CR 62/2003.
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Fiškálna schéma v prospech baskických spoločností (Španielsko)33�

632. Dňa 20. decembra sa Komisia rozhodla predložiť Európskemu súdnemu dvoru 
prípad Španielska pre neplnenie troch rozhodnutí o vymáhaní vrátenia pomoci v súvis
losti s fiškálnou schémou pomoci pre baskické spoločnosti. Tieto rozhodnutia o vymá
haní vrátenia pomoci považujú túto baskickú fiškálnu schému poskytujúcu desaťročné 
oslobodenie od dane zo ziskov spoločnosti pre novoutvorené firmy za nezlučiteľnú 
s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Štyri roky po prijatí týchto troch rozhodnutí 
nie je žiadny náznak, že by Španielsko prijalo nejaké konkrétne opatrenie, ktoré by 
ukončilo platnosť tejto schémy alebo vymohlo vrátenie už poskytnutej nezákonnej 
a nezlučiteľnej pomoci.

Uplatňovanie precedentného prípadu Deggendorf – Pomoc pre spoločnosť ACEA 
Electrabel (Taliansko)337

633. V roku 2003 Komisia začala konanie na základe článku 88 ods. 2 v súvislosti 
s projektom vykurovania v okrese susediacom s Rímom, pričom uplatnila precedenčný 
prípad Deggendorf, pretože príjemcom pomoci bola spoločnosť ACEA, ktorú kontrolu
je mestská správa Ríma338. Medzičasom spoločnosť ACEA zorganizovala a založila spo
ločný podnik s belgickou spoločnosťou Elactrabel, ktorý dostal názov AceaElectrabel. 
Dcérska spoločnosť spoločného podniku, AceaElectrabel Produzione, spoločne kontro
lovaná spoločnosťami Acea a Electrabel, sa stala príjemcom tejto pomoci.
634. Dňa 16. marca sa Komisia rozhodla uzavrieť toto konanie rozhodnutím potvr
dzujúcim, že dané opatrenie predstavuje zlučiteľnú pomoc a že príjemca pomoci zostá
va ten istý ako v prípade „municipalizzate”, aj keď došlo k určitej zmene v totožnosti 
príjemcu. Toto kladné rozhodnutie prijala Komisia s podmienkou, že pomoc možno 
poskytnúť len po vrátení pomoci, ktorú vyhlásila za nezákonnú a nezlučiteľnú.
635. V auguste sa spoločnosť AceaElectrabel Produzione rozhodla odvolať sa proti 
tomuto rozhodnutiu k Súdu prvého stupňa.

d – vYBraNÉ SúdNe prÍpadY

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant339

636. Spoločnosť Streekgewest Westelijk NoordBrabant, subjekt zodpovedný za 
zbieranie odpadu, musela zaplatiť daň zakaždým, keď bol odpad dovezený do spracova
teľského zariadenia. Spoločnosť požiadala o kompenzáciu zaplatenej sumy, pretože daň 
bola uložená v rozpore so zákazom realizácie opatrení obsiahnutým v článku 88 ods. 3. 
Zmeny a doplnenia v zákone, ktorý ukladá túto daň, a oslobodenie od nej, nadobudli 

336 CR 58/�999, CR 59/�999 a CR 60/�999.
337 Prípad C 35/2003 Lazio – Zníženie množstiev skleníkového plynu.
338 Pozri prípad CR 27/�999 spomenutý v bode 629.
339 Prípad C- �74/2002 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
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účinnosť skôr, ako ich Komisia schválila. Po vyšetrení týchto opatrení však Komisia 
dospela k záveru, že žiadne z prvkov pomoci nie sú nezlučiteľné so spoločným trhom.
637. Dňa 13. januára Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozhodnutí o predbež
ných otázkach, ktoré položil vnútroštátny súd, ktorý sa týmto prípadom zaoberal, kon
štatoval, že dane nespadali do rozsahu pôsobnosti ustanovení o štátnej pomoci, pokiaľ 
nepredstavovali metódu financovania opatrenia pomoci tak, že tvorili neoddeliteľnú sú
časť daného opatrenia. Tento úzky vzťah a vzájomná závislosť existuje len v prípade, ak 
sú výnosy z dane nevyhnutne pridelené na financovanie pomoci. V takom prípade majú 
výnosy z dane priamy vplyv na výšku pomoci, a teda na zlučiteľnosť opatrenia pomoci. 
V takomto prípade musí oznámenie zahŕňať aj metódu financovania a potom sa na sa
motnú daň vzťahuje zákaz realizácie.
638. Európsky súdny dvor ďalej poznamenal, že posledná veta článku 88 ods. 3 má 
priamy účinok. To znamená, že ak daň tvorí neoddeliteľnú súčasť opatrenia pomoci, od 
členských štátov sa v zásade vyžaduje, aby uhradili poplatky uložené v rozpore s právom 
Európskej únie. Jednotlivci sa môžu spoliehať na priamy účinok tohto článku pred vnút
roštátnymi súdmi nielen vtedy, ak sú postihnutí deformovaním hospodárskej súťaže, ale 
môžu jednoducho dostať náhradu za daň uloženú v rozpore s týmto ustanovením, sa
mozrejme, za predpokladu, že jednotlivec podliehal dani uplatňovanej v rozpore so 
Zmluvou.

F.J. Pape340

639. V súlade so svojimi zisteniami v prípade Streekgewest Westelijk NoordBra
bant, ktorý je opísaný vyššie, Európsky súdny dvor skúmal v prípade F.J. Pape, či daň tvo
rila neoddeliteľnú súčasť opatrenia pomoci. Holandsko, podobne ako v prípade Streek- 
gewest, začalo poskytovať pomoc predtým, ako ju schválila Komisia. Európsky súdny 
dvor dňa 13. januára rozhodol, že nejestvovala dostatočná spojitosť medzi daňou a opat
rením pomoci, keďže príslušné orgány mohli podľa holandského práva konať podľa 
vlastného uváženia pri prideľovaní výnosov z dane na rôzne účely. Preto výnosy z dane 
nemali žiadny priamy vplyv na výšku pomoci a Európsky súdny dvor dospel k záveru, 
že nejestvovala žiadna taká súvislosť medzi daňou a opatrením pomoci, ktorá by zavä
zovala členský štát uhradiť p. Papeovi daň.

Confédération nationale du Crédit mutuel/Komisia341

640. Súd prvého stupňa (CFI) svojím rozsudkom z 13. januára zrušil rozhodnutie 
Komisie z 15. januára 2002, ktoré vyhlásilo pomoc, ktorú Francúzsko poskytlo spoloč
nosti Crédit Mutuel, za nezlučiteľnú so spoločným trhom. Pomoc bola poskytnutá vo 
forme prijatia a správy regulovaných úspor v rámci systému „Livret Bleu“. Francúzsko 
a spoločnosť Crédit Mutuel sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali k Súdu prvého stupňa.

340 Prípad C- �75/2002 F.J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
34� Prípad T- 93/2002 Confédération nationale du Crédit mutuel/Komisia.
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641. Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie pre nedostatočnú motiváciu na 
základe článku 253 Zmluvy o ES.
642. Súd prvého stupňa konštatoval, po prvé, že označenie pomoci v operatívnej 
časti rozhodnutia neumožňovalo príslušným osobám zistiť štátne opatrenia, ktoré Ko
misia považovala za opatrenia predstavujúce pomoc. V dôsledku toho súd nemohol 
uplatniť svoju právomoc kontroly hodnotenia týchto opatrení.
643. Po druhé, keďže operatívna časť rozhodnutia a vyhlásenie o dôvodoch pred
stavujú nedeliteľný celok, Súd prvého stupňa preskúmal ostatné časti rozhodnutia, 
a najmä analýzu podmienok článku 87 ods. 1. Súd dospel k záveru, že ostatné časti roz
hodnutia neposkytujú dostatočné odôvodnenie, pokiaľ ide o označenie opatrení posu
dzovaných ako pomoc.

Belgicko/Komisia342

644. V tomto prípade Belgicko usilovalo o zrušenie nariadenia Komisie (ES) 
č. 2204/2002 týkajúceho sa uplatňovania článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc 
na zamestnanosť. Európsky súdny dvor vo svojom rozhodnutí zo 14. apríla zamietol 
odvolanie Belgicka, podporil nariadenie Komisie a urobil nasledovné vyhlásenia 
týkajúce sa príslušných právomocí Komisie a Rady v oblasti štátnej pomoci.
645. Európsky súdny dvor vyhlásil, že Komisia neprekročila svoje právomoci, keď 
definovala kritériá zlučiteľnosti pre štátnu pomoc. Komisia sa nemusela obmedziť na 
zvyčajnú kodifikáciu svojej predchádzajúcej praxe, ale mohla využiť svoje skúsenosti na 
ustanovenie nových kritérií zlučiteľnosti zahŕňajúcich dokonca prísnejšie kritériá v po
rovnaní s už existujúcimi. Nariadením Rady (ES) č. 994/98 Rada preniesla na Komisiu 
právomoc vyhlásiť, že niektoré kategórie pomoci sú zlučiteľné so spoločným trhom 
a nepodliehajú notifikačnej povinnosti. Toto nariadenie však neposkytlo Komisii 
žiadnu právomoc vykladať článok 87 ods. 1 a vnucovať všeobecnú a záväznú definíciu 
štátnej pomoci, ako je ustanovená v článku 87 ods. 1.

Sniace/Komisia343

646. Súd prvého stupňa vo svojom rozhodnutí zo 14. apríla objasnil podmienky pre 
prípustnosť žaloby, ktorú európskym súdom predložil konkurent príjemcu pomoci. 
V tomto prípade žiadateľ, španielska spoločnosť Sniace vyrábajúca umelé a syntetické 
vlákna, napadol rozhodnutie Komisie povoľujúce Rakúsku poskytovať pomoc spoloč
nosti Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG).
647. Súd prvého stupňa zdôraznil, že na to, aby konkurent napadol rozhodnutie 
prijaté Komisiou, musí preukázať, že toto rozhodnutie sa ho individuálne dotýka. 
Z tohto dôvodu súd prihliadol k dvom faktorom:

342 Prípad C- ��0/2003 Belgicko/Komisia.
343 Prípady T- 88/200� a T-�4�/2003 Sniace/Komisia.
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• po prvé, k úlohe konkurenta v predprocesnom konaní: spoločnosť Sniace zohrala 
v predprocesnom konaní len vedľajšiu úlohu, pretože nepodala Komisii žiadnu sťaž
nosť a jej vyjadrenia neovplyvnili priebeh konania v značnej miere;

• po druhé, k dôkazom, ktoré predložil navrhovateľ v snahe preukázať, že dané roz
hodnutie by mohlo ovplyvniť jeho postavenie na trhu; Súd prvého stupňa zdôraznil, 
že navrhovateľ nepôsobí na tom istom trhu ako spoločnosť LLG, ani nepočíta, že by 
na tomto trhu pôsobil v budúcnosti; okrem toho, navrhovateľ nemohol dostatočne 
preukázať, že napadnuté rozhodnutie môže významne ovplyvniť jeho postavenie na 
trhu, pretože jeho vyhlásenia sa plne zakladali na nepodložených predpokladoch, 
ktorým chýbali dôkazy a ktoré neposkytovali žiadny náznak o stratách alebo nega
tívnych dôsledkoch, ktoré utrpel navrhovateľ.

648. Preto Súd prvého stupňa vyhlásil, že žaloba, ktorú predložila spoločnosť Snia
ce, bola neprípustná, pretože navrhovateľa sa rozhodnutie Komisie individuálne nedo
týkalo.

Taliansko/Komisia344

649. Európsky súdny dvor zrušil svojím rozsudkom z 10. mája v tomto prípade roz
hodnutie Komisie zo 6. augusta 1999, ktorým sa začalo konanie vo veci formálneho 
zisťovania o štátnej pomoci poskytnutej podnikom v skupine Tirrenia di Navigazione 
group. Taliansko sa usilovalo o zrušenie tohto rozhodnutia, ktoré nariadilo pozastavenie 
tejto pomoci.
650. Uvedený rozsudok je zaujímavý tým, že objasňuje niektoré procedurálne pra
vidlá, ktoré má Komisia používať pri posudzovaní opatrení pomoci.
651. Po prvé, pokiaľ ide o možnosť Komisie nariadiť pozastavenie nových opatrení 
pomoci, tomuto pozastaveniu má predchádzať možnosť členského štátu prerokovať 
všetky opatrenia a predložiť pripomienky. V danom prípade Komisia neprerokovala 
s talianskymi orgánmi daňovú úpravu, na základe ktorej skupina Tirrenia group profito
vala z dodávok paliva a mastiaceho oleja pre svoje plavidlá. Európsky súdny dvor preto 
dospel k záveru, že rozhodnutie Komisie má byť čiastočne zrušené v tom rozsahu, 
v akom vyžadovalo pozastavenie tohto špecifického opatrenia pomoci.
652. Po druhé, pokiaľ ide o údajné zneužitie právomocí Komisiou, Európsky súdny 
dvor naznačil, že zneužitie právomocí by sa mohlo zistiť len v prípade, ak existovali 
nesporné pochybnosti o tom, že opatrenia predstavovali existujúcu pomoc alebo že 
predstavovali opatrenia nezahŕňajúce žiadny prvok pomoci. V tomto prípade by Komi
sia nebola oprávnená považovať ich za nové opatrenia pomoci a následne nariadiť poza
stavenie týchto opatrení. V danom prípade pozastavenie opatrení klasifikovaných ako 
nové opatrenia pomoci neznamenalo zneužitie právomocí.
653. Napokon, Európsky súdny dvor preskúmal, či Komisia v úvodnom rozhodnu
tí oprávnene kvalifikovala opatrenia ako novú pomoc. Európsky súdny dvor najprv 
konštatoval, že bolo povinnosťou členského štátu, ktorý označil predmetnú pomoc za 

344 Prípad C- 400/�999 Taliansko/Komisia.
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existujúcu pomoc, poskytnúť Komisii hneď v prvej fáze informácie, o ktoré sa toto sta
novisko opieralo, a to hneď ako Komisia upriamila svoju pozornosť na príslušné opatre
nia. Ak by na účely predbežného hodnotenia tieto informácie umožnili Komisii zaujať 
stanovisko, že predmetné opatrenia pravdepodobne predstavujú existujúcu pomoc, 
musela by sa nimi zaoberať v procedurálnom rámci ustanovenom v článku 88 ods. 1 
a článku 88 ods. 2. To sa však nevzťahuje na posudzovaný prípad.

Komisia/Grécko34�

654. Dňa 11. decembra 2002 Komisia prijala rozhodnutie, ktorým vyhlásila pomoc 
na reštrukturalizáciu pre spoločnosť Olympic Airways za nezákonnú a nezlučiteľnú. Na 
základe toho nariadila Grécku, aby vymohlo vrátenie pomoci.
655. Na vymáhanie vrátenia tejto pomoci Grécko prijalo niektoré predbežné opat
renia. No po prijatí rozhodnutia o vymáhaní vrátenia pomoci previedlo Grécko perso
nál a najvýnosnejšie aktíva spoločnosti Olympic Airways, zbavené všetkých dlhov a bez 
akejkoľvek protihodnoty, do novoutvorenej spoločnosti pod názvom Olympic Airlines, 
čím znemožnilo vymáhanie dlhov bývalej spoločnosti od novej firmy. Komisia preto 
podala Európskemu súdnemu dvoru žalobu proti Grécku za nečinnosť.
656. Dňa 12. mája Európsky súdny dvor rozhodol, že prevod aktív príjemcu pomo
ci bol štruktúrovaný takým spôsobom, aby znemožnil vymáhanie dlhov od príjemcu 
pomoci. Táto operácia vytvorila prekážku pre efektívne vykonanie rozhodnutia o vymá
haní pomoci. Účel rozhodnutia o vymáhaní pomoci, ktoré má obnoviť hospodársku 
súťaž, bol preto vážne ohrozený.
657. Opatrenia, ktoré Grécko prijalo, neviedli k vráteniu sumy, ktorú dlhovala spo
ločnosť Olympic Airways, pretože boli buď neúplné, oneskorené (pretože sa neprijali 
v rámci určeného dvojmesačného obdobia) alebo nezáväzné. Európsky súdny dvor pre
to dospel k záveru, že Grécko nesplnilo rozhodnutie Komisie.
658. Corsica Ferries France/KomisiaEurópsky súdny dvor zrušil 15. júna346 rozhod
nutie Komisie z 9. júla 2003 o rekapitalizácii francúzskej spoločnosti SNCM vykonáva
júcej trajektovú dopravu. Urobil tak na základe skutočnosti, že analýza Komisie týkajúca 
sa výnosov z predaja aktív v hodnote 12 miliónov eur neumožnila Komisii zaručiť, že 
výška pomoci bola obmedzená na striktné minimum. Všetky ďalšie argumenty žalujú
cej strany však Súd zamietol.

CDA/Komisia347

659. Európsky súdny dvor svojím rozsudkom z 19. októbra čiastočne zrušil rozhod
nutie Komisie v prípade štátnej pomoci poskytnutej zo strany Nemecka v prospech spo
ločnosti CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Durínsko), ktorým sa žiadalo, aby Ne

345 Prípad C- 4�5/2003 Komisia/Grécko.
346 Prípad T- 349/2003 Corsica Ferries France SAS/Komisia.
347 Prípad T- 324/2000 CDA/Komisia.
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mecko vymohlo vrátenie pomoci, ktorá sa dostala k iným podnikom ako bol pôvodný 
príjemca pomoci.
660. Po prvé, Európsky súdny dvor uviedol, že vymáhanie pomoci od podniku 
možno nariadiť iba vtedy, ak sa dá dokázať, že tento podnik pomoc skutočne využil. 
Toto využitie nie je možné zistiť, ak iný podnik podvodne odklonil pomoc od podniku, 
ktorému bola pôvodne určená. Komisia má použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispo
zícii, aby si od členského štátu vyžiadala presnejšie informácie o výške odklonenej po
moci.
661. Po druhé, Európsky súdny dvor konštatoval, že rozšírenie príkazu vymáhania 
pomoci na iný podnik ako bol pôvodný príjemca pomoci by bolo možné len v prípade 
zisteného obchádzania príkazu na vymáhanie pomoci. Takéto obchádzanie sa dá v tom
to prípade ťažko zistiť. Aj keď je pravdou, že aktíva používala nástupnícka spoločnosť na 
pokračovanie v činnosti pôvodného príjemcu pomoci, a aj keď cieľom prevodu bolo 
zachrániť časť aktív pred právnymi a ekonomickými neistotami, nepostačovalo to na 
preukázanie, že tu jestvoval zámer obísť príkaz Komisie na vymáhanie pomoci. Pri za
mietnutí tvrdenia Komisie o údajnom obchádzaní jej príkazu na vymáhanie pomoci 
Európsky súdny dvor zohľadnil aj skutočnosť, že nástupnícka spoločnosť zaplatila za 
aktíva trhovú cenu, a že na prevod aktív sa uskutočnilo otvorené a nepodmienené verej
né ponukové konanie.

Nazairdis348

662. Tento prípad sa týkal predbežnej otázky zo strany francúzskeho súdu, či prog
resívna daň, ktorá sa priamo vzťahovala na maloobchodné predajne vo Francúzsku (ďa
lej len TACA), predstavuje štátnu pomoc. Európsky súdny dvor uplatnil kritériá uvede
né v prípadoch Streekgewest/Pape, ktoré boli opísané vyššie.
663. . Príjem vytváraný daňou TACA sa využíval viacerými spôsobmi. Pôvodne sa 
používal na financovanie takzvaných „platieb spojených s ukončením činnosti“, t. j. po
moci pre obchodníkov a remeselníkov vo veku okolo 60 rokov, ktorí natrvalo končia so 
svojou činnosťou. Odkedy sa zaviedla daň TACA, ňou vytváraný výnos sa výrazne zvýšil 
a tento dodatočný príjem sa potom pridelil základným systémom starobného poistenia 
pre samostatne zárobkovo činné osoby pôsobiace v sektore remesiel alebo vo výrobných 
a obchodných povolaniach, a taktiež pre FISAC349 a CPDC350. V súvislosti s každým 
z uvedených pridelení osobitné právne predpisy upravovali buď to, kto rozhodoval 
o sume z výnosu z dane, ktorá sa má vynaložiť na určitý účel, a/alebo to, ako sa bude 
určovať individuálna suma pomoci zaplatená žiadateľovi.
664. V apríli 2001 spoločnosti vznášajúce nárok v hlavnom konaní predložili vnút
roštátnymi súdmi vo Francúzsku niekoľko žalôb proti orgánu poverenému výberom 
dane TACA. Tieto žaloby mali za cieľ dosiahnuť náhradu súm, ktoré tieto spoločnosti 

348 Spojené prípady C-266/2004 až C-270/2004 a C-32�/2004 až C-325/2004 Nazairdis (teraz Distribu-
tion Casino France).

349 Intervenčný fond na podporu remesiel a obchodu.
350 Obchodný výbor veľkoobchodníkov s palivom.



Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005

184

museli v posledných rokoch zaplatiť ako daň TACA. Argumentovali tým, že daň TACA 
bola nezákonná, pretože tvorila neoddeliteľnú súčasť opatrení štátnej pomoci, ktoré ne
boli oznámené Komisii.
665. Európsky súdny dvor vo svojom rozhodnutí z 27. októbra najprv skúmal oslo
bodenie od dane TACA, ktoré využívali malé maloobchodné predajne. Súd zaujal sta
novisko, že možná nezákonnosť oslobodenia od dane TACA pre malé maloobchodné 
predajne nebola taká, aby mohla ovplyvniť zákonnosť samotnej dane. Po druhé Súd 
pripomenul precedenčný prípad Streekgewest/Pape opísaný vyššie a zdôraznil, že daň 
sa považuje za neoddeliteľnú súčasť opatrenia pomoci iba v prípade vzájomnej závislos
ti medzi daňou a opatrením pomoci. To znamená, že výnos z dane sa musí nevyhnutne 
prideliť na financovanie pomoci. V prípade takejto závislosti má výnos z dane priamy 
vplyv na výšku pomoci, a teda na posúdenie zlučiteľnosti tejto pomoci so spoločným 
trhom.
666. V posudzovanom prípade Európsky súdny dvor dospel k záveru, že takáto 
spojitosť nejestvuje. Poukázal na tieto charakteristiky: vzájomná závislosť dane TACA  
a údajného opatrenia pomoci nebola stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ale bola v nich určená výška údajnej pomoci medzi minimálnou a maximálnou mierou 
bez ohľadu na výnos z dane; činnosť fondov príjemcu pomoci nepredstavuje ekonomic
kú činnosť; ministri mohli v určitom rozsahu pri prideľovaní výnosov z dane TACA 
na financovanie niektorých poistných schém konať podľa vlastného uváženia.
667. To znamená, že podniky, ktoré boli povinné platiť daň TACA, sa nemohli pred 
vnútroštátnymi súdmi spoliehať na možnú nezákonnosť oslobodenia od tejto dane, aby 
sa vyhli jej plateniu alebo dosiahli jej vrátenie.
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e – štatiStika

Obrázok č. 6
Tendencia vo vývoji počtu registrovaných prípadov pomoci (okrem poľnohospodárstva,
rybolovu, dopravy a uhoľného priemyslu) v období rokov 2000 až 2005
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Obrázok č. 7
Tendencia vo vývoji poču rozhodnutí prijatých Komisiou v období rokov 2000 až 2005
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Obrázok č. 8
Počet rozhodnutí prijatých voči jednotlivým členským štátom v r. 2005 
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a – rozšÍreNie a západNý BalkáN

668. Dňa 3. októbra Európska únia začala prístupové rokovania s Tureckom 
a Chorvátskom. Prvé kolo diskusií o kapitole o hospodárskej súťaži („acquis screening“) 
sa uskutočnilo v novembri a decembri. Od kandidátskych krajín sa očakáva, že vytvoria 
legislatívny rámec pre antitrustovú politiku, kontrolu fúzií a kontrolu štátnej pomoci, 
zriadia orgány pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc a zabezpečia účinné presadzova
nie týchto pravidiel v čase prípadného pristúpenia.
669. V priebehu príprav na pristúpenie Rumunska a Bulharska v roku 2007 Komi
sia dôkladne monitorovala prípravy na členstvo a pomáhala pri presadzovaní pravidiel 
hospodárskej súťaže.
670. Komisia skúmala opatrenia štátnej pomoci, ktoré jej Bulharsko oznámilo v sú
lade s takzvaným mechanizmom existujúcej pomoci v Zmluve o pristúpení. Tento me
chanizmus stanovuje, že každé opatrenie pomoci uplatniteľné po pristúpení, ktoré sa 
považuje za štátnu pomoc v zmysle Zmluvy a nie je zahrnuté do zoznamu existujúcej 
pomoci, sa považuje po pristúpení za opatrenie predstavujúce novú pomoc.
671. Pokiaľ ide o Rumunsko, Komisia dôkladne monitorovala záznam o presadzo
vaní štátnej pomoci skúmaním všetkých návrhov rozhodnutí predtým, ako ich Rumun
sko definitívne prijalo. Dňa 25. októbra Komisia prijala správu o pokroku, ktorý Ru
munsko dosiahlo v oblasti politiky hospodárskej súťaže351, s konštatovaním, že 
Rumunsko urobilo značný pokrok pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže, naj
mä v oblasti kontroly štátnej pomoci.
672. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž aktívne pomáhalo pri vypraco
vávaní správnych režimov hospodárskej súťaže vo všetkých západobalkánskych kraji
nách. Táto činnosť zahŕňala pomoc pri koncipovaní zákonov o hospodárskej súťaži 
a štátnej pomoci, poradenstvo pri zriaďovaní inštitúcií nevyhnutných na presadzovanie 
týchto pravidiel a podporu disciplíny v hospodárskej súťaži.

B – dvojStraNNá SpolUpráCa

1. úvod

673. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž spolupracuje na dvojstrannom 
základe s viacerými orgánmi hospodárskej súťaže a najmä s orgánmi hlavných obchod
ných partnerov EÚ. Európska únia uzavrela osobitné dohody o spolupráci v otázkach 
hospodárskej súťaže so Spojenými štátmi, Kanadou a Japonskom. Memorandum o po
rozumení vytvára formálny základ spolupráce s Kóreou.
674. Základnými prvkami týchto osobitných dohôd je poskytovanie vzájomných 
informácií o aktivitách v oblasti presadzovania práva, koordinácia týchto aktivít a vý

35� Príloha � ku Komplexnej monitorovacej správe o Rumunsku, SEK (2005) �354, konečné znenie.
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mena neutajovaných informácií. V rámci týchto dohôd môže jedna strana požiadať 
druhú stranu o vykonanie činnosti v súvislosti s presadzovaním (kladné rešpektovanie, 
tzv. „positive comity“) a jedna strana môže zohľadniť dôležité záujmy druhej strany po
čas realizácie svojich aktivít presadzovania (tradičné rešpektovanie, tzv. „traditional co
mity“).
675. Európska únia uzatvorila aj viacero dohôd o voľnom obchode, ako aj asociač
ných dohôd a dohôd o spolupráci, ktoré obvykle obsahujú základné ustanovenia týka
júce sa spolupráce v otázkach hospodárskej súťaže. Príkladmi takýchto dohôd sú doho
dy EuroMed a dohody s niektorými latinskoamerickými krajinami a s Južnou Afrikou. 
Spolupráca medzi Európskou komisiou a orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov 
OECD sa uskutočňuje na základe odporúčania, ktoré OECD prijala v roku 1995.

2. dohody s USa, kanadou a japonskom

Spojené štáty americké

676. Spolupráca s orgánmi hospodárskej súťaže Spojených štátov sa zakladá na oso
bitných dohodách o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže352.
677. V oblasti leteckej dopravy 18. novembra Komisia dokončila text návrhu novej 
dohody so Spojenými štátmi, ktorá nahradí existujúce bilaterálne dohody uzavreté jed
notlivými členskými štátmi (pozri aj časť I.B.3.2 vyššie). Dohodnutý inštitucionálny rá
mec spolupráce zahŕňa v širšom zmysle tie isté oblasti spolupráce ako existujúca doho
da medzi ES a USA, ktorou sa riadi spolupráca v oblasti politiky hospodárskej súťaže 
medzi Komisiou na jednej strane a Ministerstvom spravodlivosti (DoJ) USA a Federál
nou obchodnou komisiou (FTC) USA na strane druhej. Zahŕňa oznamovanie relevant
ných prípadov, výmenu informácií o všeobecných otázkach, ako aj o otázkach súvisia
cich s konkrétnymi prípadmi, a pravidelné stretnutia za účelom diskusií o vývoji na 
trhu, ako aj o otázkach spoločného záujmu. Pokiaľ ide o túto poslednú uvedenú oblasť 
spolupráce, strany sa dohodli, že zriadia pravidelné diskusné fórum na prerokovávanie 
všeobecných otázok politiky hospodárskej súťaže. Nový rámec spolupráce medzi Komi
siou a Ministerstvom dopravy USA týkajúci sa práva a politiky hospodárskej súťaže 
v oblasti leteckej dopravy umožní spoločné hodnotenie aliancií medzi dopravcami v EÚ 
a USA a podporí dosiahnutie zlučiteľných regulačných výsledkov. Táto dohoda by sa po 
jej konečnom schválení mohla uplatňovať už od konca októbra 2006.
678. Počas roku 2005 Komisia pokračovala vo svojej úzkej spolupráci s oddelením 
pre antitrustovú politiku Ministerstva spravodlivosti USA a s Federálnou obchodnou ko

352 Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Komisiou Európskych spoločenstiev 
o uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži bola uzatvorená dňa 23. 9. �99�. Rada 
a Európska komisia spoločným rozhodnutím z �0. 4. �995 túto dohodu schválili a vyhlásili za platnú 
od dátumu jej podpísania Európskou komisiou (Ú. v. ES L 95, 27.4.�995, s. 47). Dňa 4. 6. �998 nado-
budla platnosť dohoda o kladnom rešpektovaní, ktorá posilnila ustanovenia o kladnom rešpekto-
vaní v dohode z roku �99� (Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a vládou Spojených štátov 
amerických o uplatňovaní zásad kladnom rešpektovaní pri presadzovaní ich pravidiel voľnej súťaže 
(Ú. v. ES L �73, �8.6.�998, s. 26)).
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misiou USA. Kontakty medzi úradníkmi Komisie a ich partnermi v uvedených dvoch 
úradoch USA boli časté a intenzívne. Tieto kontakty sa týkajú spolupráce na jednotlivých 
prípadoch aj všeobecnejších otázok súvisiacich s politikou hospodárskej súťaže. Kontakty 
týkajúce sa jednotlivých prípadov majú zvyčajne formu pravidelných telefonických rozho
vorov, emailov, výmeny dokumentov a iných kontaktov medzi skupinami zaoberajúcimi 
sa daným prípadom. Táto spolupráca naďalej prináša obidvom stranám značný úžitok, 
pretože zlepšuje ich príslušné aktivity presadzovania práva, zabraňuje zbytočným konflik
tom alebo nezrovnalostiam medzi týmito aktivitami presadzovania práva a zlepšuje vzá
jomné chápanie politiky hospodárskej súťaže týchto subjektov.
679. Spolupráca s antitrustovými úradmi USA v oblasti kontroly fúzií pokračovala 
počas roku 2005 s vysokou intenzitou. Osvedčené postupy spolupráce EÚUSA z roku 
2002 pri skúmaní fúzií poskytujú užitočný rámec pre spoluprácu najmä tým, že ukazujú 
kritické body v procese, v prípade ktorých by spolupráca mohla byť obzvlášť užitočná. 
V praxi sa ukazuje, že spolupráca na prípadoch je veľmi pragmatická a pružná, prispô
sobená danému prípadu a s ním súvisiacim otázkam.
680. V roku 2005 sa vyskytlo viacero prípadov fúzií s dosahom na obidvoch stra
nách Atlantiku, ktoré mali za následok značný stupeň praktickej spolupráce a výmeny 
názorov medzi príslušnými pracovnými skupinami EÚ a USA, ktoré sa týmito prípadmi 
zaoberali. V priebehu roka si rozsiahlu spoluprácu vyžiadalo niekoľko prípadov. Patril 
medzi ne prípad Johnson & Johnson/Guidant353, v ktorom sa spolupráca s FTC zamera
la na patentový rozmer na trhu USA a viedla k vyšetrovaniam, ktoré boli čo možno 
najviac zosúladené, aj keď časový plán realizácie postupov v EÚ a USA bol rozdielny. Aj 
v prípade Procter & Gamble/Gillette prebiehala úzka spolupráca s FTC v súvislosti 
s trhom výrobkov, hodnotením vplyvov, ktoré môžu narušiť hospodársku súťaž, a s ná
pravnými opatreniami, ako aj so snahou udržať postupy v čo najväčšej možnej miere 
zosúladené aj napriek rozdielnemu časovému plánu ich realizácie. V obidvoch týchto 
prípadoch sa problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže na strane USA a EÚ líšili, takže 
prípad J&J/Guidant sa v EÚ riešil formou nápravných opatrení v oblasti endovaskulár
nych stentov a venóznych katétrov, zatiaľ čo v USA na týchto trhoch nevznikol žiadny 
problém. V prípade P&G/Gillette vyšetrovanie Komisie zistilo pochybnosti pokiaľ ide 
o horizontálnu hospodársku súťaž v oblasti zubných kefiek na batérie, zatiaľ čo v USA sa 
problémy v oblasti hospodárskej súťaže týkali zubných kefiek na batérie, bieliacich zub
ných krémov a deodorantov. Spoločné nápravné opatrenie bolo zistené aj v prípade fú
zie Reuters/Telerate354, ktorý Komisia vyšetrovala spoločne s DoJ.
681. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch skúsenosti Komisie ukazujú, že spo
lupráca a koordinácia v prípadoch fúzií je najprospešnejšia v otázkach týkajúcich sa 
navrhovania, prerokovávania a implementácie nápravných opatrení vo všetkých problé
moch v oblasti hospodárskej súťaže zistených úradmi. Spoločný postup pomáha zmen
šovať potenciálne nezrovnalosti prístupu, čo je prínosom pre fúzujúce strany aj samotné 
úrady.

353 Prípad COMP/M.3687.
354 Prípad COMP/M.3692.
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682. V priebehu roka dochádzalo aj k častým kontaktom vo viacerých prípadoch 
nesúvisiacich s fúziami. Jednou z oblastí rastúceho významu v dvojstrannom vzťahu 
Komisie s Ministerstvom spravodlivosti USA je spoločný boj proti kartelovým doho
dám, ktorý obidva orgány považujú za svoju prioritu. Preto bola dvojstranná spolupráca 
medzi Komisiou a Ministerstvom spravodlivosti USA obzvlášť intenzívna v prípadoch 
kartelových dohôd: v súvislosti s viacerými prebiehajúcimi vyšetrovaniami sa uskutoč
nili početné kontakty medzi úradníkmi útvarov GR pre hospodársku súťaž zaoberajúci
mi sa kartelovými dohodami a ich partnermi v DoJ. Najčastejšie boli výmeny informácií 
o konkrétnych prípadoch, ale uskutočnili sa aj diskusie o otázkach politiky. Mnohé 
z kontaktov v súvislosti s jednotlivými prípadmi sa uskutočnili v dôsledku žiadostí 
o imunitu podaných súčasne v USA a v ES. Okrem toho sa v rade prípadov uskutočnila 
v USA a v EÚ koordinácia vyšetrovacích opatrení a činností spojených s presadzovaním 
práva, v ktorých sa úrady snažili zabezpečiť, aby časový odstup medzi začatím prísluš
ných činností bol čo najmenší.
683. Vo vyhlásení pre vrcholnú schôdzku EÚUSA „Iniciatíva Európskej únie 
a Spojených štátov na zvýšenie transatlantickej ekonomickej integrácie a rastu“, ktorý sa 
uskutočnil dňa 20. júna, sa obidve strany dohodli na ďalšom zlepšení spolupráce v otáz
kach hospodárskej súťaže a na hľadaní spôsobov výmeny niektorých dôverných infor
mácií, vrátane informácií súvisiacich s medzinárodnými kartelovými dohodami.
684. Komisárka Neelie Kroesová sa pri viacerých príležitostiach stretla s vedúcimi 
antitrustových úradov Spojených štátov. Výročná dvojstranná schôdzka EÚ/USA sa 
uskutočnila 21. septembra vo Washingtone.
685. Komisia poslala v priebehu roka 82 formálnych oznámení a počas toho istého 
obdobia dostala od orgánov USA 27 formálnych oznámení.

Kanada

686. Spolupráca s Kanadským úradom pre hospodársku súťaž (Canadian Competi
tion Bureau) vychádza z Dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v ob
lasti hospodárskej súťaže podpísanej v roku 1999355. Kontakty medzi GR pre hospodár
sku súťaž a týmto úradom, jeho kanadským partnerom, boli časté a plodné. Diskusie sa 
týkali tak otázok spojených s jednotlivými prípadmi, ako aj všeobecnejších otázok poli
tiky. Kontakty v súvislosti s jednotlivými prípadmi sa týkali všetkých oblastí presadzo
vania práva hospodárskej súťaže, no najčastejšie sa týkali vyšetrovaní fúzií a kartelových 
dohôd.
687. Kontakty medzi úradmi majú zvyčajne formu pravidelných telefonických roz
hovorov, emailov a telefonických konferencií medzi skupinami zaoberajúcimi sa jed
notlivými prípadmi. V prípadoch kartelových dohôd sem patrí aj koordinácia vyšetro
vaní.

355 Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a vládou Kanady o uplatňovaní ich pravidiel voľnej 
súťaže (Ú. v. ES L �75, �0.7.�999, s. 50). Dohoda bola podpísaná počas vrcholnej schôdzky EÚ/Kana-
da v Bonne �7. 6. �999 a nadobudla platnosť v deň jej podpísania.
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688. GR pre hospodársku súťaž a Kanadský úrad pre hospodársku súťaž pokračo
vali aj v udržiavaní prebiehajúceho dialógu o všeobecných otázkach týkajúcich sa hos
podárskej súťaže. V tejto súvislosti sa uskutočnilo niekoľko stretnutí. Vo februári sa 
v Paríži uskutočnilo stretnutie s cieľom prediskutovať nápravné opatrenia súvisiace s fú
ziami; v júni sa predstavitelia kanadského úradu dva razy stretli so svojimi partnermi 
v EÚ, aby prediskutovali spoluprácu pri vyšetrovaní kartelových dohôd a dominantného 
postavenia, ako aj ďalších prípadov nesúvisiacich s kartelovými dohodami.
689. Komisia poslala v priebehu roka osem formálnych oznámení a počas toho is
tého obdobia dostala od kanadských orgánov jedno formálne oznámenie.

Japonsko

690. Spolupráca s japonským orgánom hospodárskej súťaže (Japan Fair Trade 
Commission, JFTC) sa zakladá na dohode o spolupráci z roku 2003356. Kontakty s JFTC 
sa v priebehu roka 2005 výrazne rozšírili a boli venované tak otázkam týkajúcim sa jed
notlivých prípadov, ako aj všeobecnejším otázkam politiky.
691. Popri mnohých kontaktoch pri jednotlivých prípadoch GR pre hospodársku 
súťaž a JFTC pokračovali vo svojom prebiehajúcom dialógu o všeobecných otázkach 
spoločného záujmu týkajúcich sa hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti sa v Bruseli 
uskutočnili v roku 2005 tri stretnutia, jedno 21. marca zamerané na ekonomickú analý
zu, jedno 12. apríla zamerané na spoluprácu pri vyšetrovaní kartelových dohôd a jedno 
13. decembra zamerané na analýzu fúzií. Ďalšie stretnutie predstaviteľov GR pre hospo
dársku súťaž a JFTC sa uskutočnilo v Tokiu 11. novembra, kde účastníci prerokovali celé 
spektrum otázok.
692. Komisia dostala v priebehu roka od japonských orgánov jedno formálne ozná
menie.

3. Spolupráca s inými krajinami a regiónmi

Austrália

693. Počas roku 2005 sa Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž angažovalo 
v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže vo viacerých ďalších krajinách OECD, 
najmä v Austrálii. Tieto kontakty zahŕňali otázky súvisiace s jednotlivými prípadmi 
aj otázky týkajúce sa viac politiky hospodárskej súťaže.

356 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska ohľadom spolupráce, ktorá sa týka 
činností narúšajúcich hospodársku súťaž (Ú. v. EÚ L �83, 22.7.2003, s. �2). Dohoda o spolupráci 
medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom bola podpísaná v Bruseli dňa �0. 7. 2003 a nado-
budla platnosť 9. 8. 2003.
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Čína

694. Spolupráca s Čínou sa opiera o Zadania pre štruktúrovaný dialóg o politike 
hospodárskej súťaže z roku 2004357. Počas roku 2005 sa kontakty s čínskymi orgánmi 
v oblasti politiky hospodárskej súťaže výrazne rozšírili a boli venované tak všeobecným 
otázkam politiky, ako aj otázkam týkajúcim sa zriadenia orgánu pre hospodársku sú
ťaž.
695. V priebehu roka Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž urobilo viaceré 
kroky s cieľom poskytnúť Číne pomoc v jej procese vypracovávania prvého komplexného 
zákona o hospodárskej súťaži a zriadenia orgánu pre hospodársku súťaž. Komisia usku
točnila stretnutia s čínskymi úradníkmi, ktorí sa zaoberali vypracovávaním návrhu nové
ho zákona o hospodárskej súťaži. V apríli usporiadala v Pekingu spoločne s čínskym mi
nisterstvom obchodu seminár o politike hospodárskej súťaže a zúčastnila sa v Číne na 
viacerých ďalších medzinárodných seminároch o politike hospodárskej súťaže. GR pre 
hospodársku súťaž tiež financovalo a dozeralo na štúdiu, ktorá odpovedá na viaceré otáz
ky čínskych orgánov súvisiace s postupom a skúsenosťami EÚ pri vypracovávaní efektív
neho rámca právnych predpisov a presadzovania politiky hospodárskej súťaže.

Európska zóna voľného obchodu

696. V priebehu roka Komisia pokračovala aj vo svojej úzkej spolupráci s ESA (Do
zorným orgánom EZVO) pri presadzovaní Dohody o Európskom hospodárskom pries
tore. V máji nadobudli účinnosť ustanovenia prispôsobujúce protokoly 21 a 23 Dohody 
o EHP zmenám, ktoré zaviedlo nariadenie (ES) č. 1/2003. Protokol 23 sa zaoberá spo
luprácou medzi ESA a Komisiou pri uplatňovaní článkov 53 a 54 Dohody o EHP. 
V decembri členské štáty EZVO, ktoré ratifikovali Dohodu o EHP (t. j. Lichtenštajnsko, 
Island a Nórsko), využili „ustanovenie o preskúmaní“ obsiahnuté v protokole 21. Na 
základe tohto ustanovenia členské štáty EZVO požiadali o preskúmanie mechanizmu 
presadzovania obsiahnutého v článkoch 53 a 54.

Kórea

697. Spolupráca medzi Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž a Kórej
ským orgánom hospodárskej súťaže (Korean Fair Trade Commission – KFTC) je zalo
žená na Memorande o porozumení (MoU), ktoré bolo podpísané v októbri 2004. V júni 
sa v rámci MoU uskutočnilo v Bruseli prvé dvojstranné konzultačné stretnutie medzi 
Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž a KFTC za účasti komisárky Neelie 
Kroesovej a generálneho riaditeľa Philipa Lowea v zastúpení Európskej komisie a pred
sedu Kanga v zastúpení KFTC. Účastníci stretnutia si vymenili informácie o príslušných 
zmenách, ktoré sa v poslednom čase urobili v zákonoch o hospodárskej súťaži v ES 
a v Kórei. Skúmali aj otázku, ako ďalej zlepšiť a posilniť spoluprácu. Obidva orgány 
v čoraz väčšej miere spolupracujú pri rozličných otázkach hospodárskej súťaže a vymenili si 
názory najmä na metódy vyšetrovania a nápravné opatrenia v antitrustových prípadoch. 
Druhé dvojstranné konzultačné stretnutie sa uskutoční v Kórei v roku 2006.

357 Zadania pre dialóg EÚ-Čína o politike hospodárskej súťaže. Podpísané v Bruseli 6. mája 2004.
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Latinská Amerika

698. GR pre hospodársku súťaž v roku 2005 spolupracovalo s mexickými a brazíl
skymi orgánmi hospodárskej súťaže zaoberajúcimi sa otázkami súvisiacimi s jednotlivý
mi prípadmi a s politikou hospodárskej súťaže (napríklad o spoločnej a kolektívnej tr
hovej sile, otázkach telekomunikácií atď.). Komisia dostala od mexických orgánov päť 
formálnych oznámení.

Rusko

699. Časový plán vytvorenia spoločného hospodárskeho priestoru medzi Európ
skou úniou a Ruskom dohodnutý 10. mája na vrcholnej schôdzke EÚRusko obsahuje 
významný oddiel venovaný hospodárskej súťaži, ktorý zaväzuje tieto dve jurisdikcie 
k ďalšej koordinácii a dialógu o politike hospodárskej súťaže, vrátane oblasti štátnej 
pomoci. Rozhovory medzi GR pre hospodársku súťaž a Federálnym protimonopolným 
úradom (FAS) Ruska o otázkach politiky sa uskutočnili v júli (na úrovni generálnych 
riaditeľov) a tiež v októbri a decembri. GR pre hospodársku súťaž poskytlo FAS – na 
žiadosť FAS – pomoc v súvislosti s návrhom nového protimonopolného zákona Ruskej 
federácie, ktorý v tom čase prerokovávala Duma. Technická pomoc Európskej únie pre 
FAS pokračovala naštartovaním nového TACIS programu v oblasti hospodárskej súťaže 
a Komisia sponzorovala účasť jedného predstaviteľa FAS na júnovej výročnej konferen
cii ICN v Bonne.

C – MNohoStraNNá SpolUpráCa

1. Medzinárodná sieť hospodárskej súťaže

Výročná konferencia Medzinárodnej siete hospodárskej súťaže, Bonn, jún 2005

700. Medzinárodná sieť hospodárskej súťaže (ďalej len ICN), ktorej Komisia pri
kladá značný význam ako fóru na diskusiu a koordináciu medzi orgánmi hospodár
skej súťaže, pokračovala v roku 2005 v rozširovaní svojej členskej základne, do ktorej 
dnes patrí 90 úradov. Aktivita siete zostala vysoká, ako to ukázala júnová výročná 
konferencia v Bonne, v Nemecku. Konferencia mala veľký úspech, pokiaľ ide o počet 
účastníkov, rozsah a kvalitu diskusie a výsledky práce, ktoré prezentovali rôzne pra
covné skupiny. Výsledky práce pracovných skupín zaoberajúcich sa kartelovými do
hodami a fúziami sú uvedené nižšie; aj pracovné skupiny zaoberajúce sa „presadzova
ním antitrustovej politiky v regulovaných sektoroch“ (AERS) a „realizáciou politiky 
hospodárskej súťaže“ (CPI) predložili viaceré relevantné a užitočné výsledky svojej 
práce. Patria k nim správy o činnostiach v oblasti technickej pomoci, integrácie spot
rebiteľov, presadzovania a o súčinnosti medzi úradmi hospodárskej súťaže a sektoro
vými regulátormi. Pracovná skupina AERS v Bonne ukončila svoju činnosť a vznikla 
nová pracovná skupina zaoberajúca sa telekomunikačným sektorom. Generálne ria
diteľstvo pre hospodársku súťaž usporiadalo v Bonne fórum (o kartelových doho
dách) a zúčastnilo sa viacerých ďalších zasadnutí.
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Pracovná skupina ICN zaoberajúca sa kartelovými dohodami a soulský Workshop 
o kartelových dohodách

701. Pracovná skupina ICN zaoberajúca sa kartelovými dohodami, ktorá začala 
svoju činnosť v roku 2004 a ktorej spolupredsedá GR pre hospodársku súťaž a Maďarský 
úrad hospodárskej súťaže (GVH), dokončila v roku 2005 viacero významných projektov 
a pustila sa do niekoľkých ďalších. Výsledky práce tejto pracovnej skupiny v jej prvom 
roku, ktoré prezentovala na výročnej konferencii ICN v Bonne, sú tieto:
• správa s názvom „Základy efektívnych protikartelových režimov, zv. 1“, ktorá zahŕňa 

tieto témy: definovanie konania zo strany ťažkých kartelových dohôd, inštitúcie pô
sobiace v oblasti boja proti kartelovým dohodám a efektívne pokuty;

• príručka o presadzovaní protikartelovej politiky, vrátane úvodu a kapitol o prehľadá
vaní/inšpekciách (s najlepšími postupmi) a o programoch zhovievavosti (ku ktorým 
budú neskôr pripojené ďalšie kapitoly);

• šablóna pre podávanie informácií o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa kartelo
vých dohôd, ktorý bude postúpený členským úradom ICN na vyplnenie.

702. Pre rok ICN 2005/2006 pracovná skupina zaoberajúca sa kartelovými dohoda
mi začala realizovať nové pracovné projekty o: elektronickom zhromažďovaní dôkazov 
(o tejto problematike bude vypracovaná kapitola pre uvedenú príručku), o spolupráci 
medzi úradmi na vyšetrovaní kartelových dohôd (na čele tohto projektu stojí GR pre 
hospodársku súťaž), o súčinnosti verejnoprávneho a súkromnoprávneho presadzova
nia, a o bránení vo vyšetrovaní (tzv. obstruction). Výsledky týchto projektov budú pre
zentované na nasledujúcej výročnej konferencii ICN v Kapskom Meste v máji 2006 spo
lu so šablónou pre informácie o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa kartelových dohôd 
vyplnenou členskými úradmi ICN.
703. V novembri sa uskutočnil v Soule, v Južnej Kórei, výročný Workshop ICN 
o kartelových dohodách (ktorý usporiadala pracovná skupina zaoberajúca sa kartelovými 
dohodami). Aktívnu úlohu na tomto workshope zohralo GR pre hospodársku súťaž, 
ktoré sa zúčastnilo na zasadnutiach o inštitúciách pôsobiacich v oblasti vyšetrovania 
kartelových dohôd, o spolupráci medzi úradmi pri vyšetrovaní kartelových dohôd 
a o informačných technológiách pre súdne účely.

Pracovná skupina zaoberajúca sa fúziami – podskupina pre oznamovanie a postupy

704. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž sa v priebehu roku 2005 naďalej 
aktívne podieľalo na práci tejto podskupiny. Začiatkom roka podskupina dokončila svo
ju prípravu ďalších dvoch odporúčaných postupov vzťahujúcich sa na (1) nápravné 
opatrenia súvisiace s fúziami a (2) na právomoci, prostriedky a nezávislosť úradov pri 
presadzovaní. Členská základňa ICN schválila tieto postupy na júnovom plenárnom 
zasadnutí výročnej konferencie ICN v Bonne. Tieto dva nové texty zvýšili počet odpo
rúčaných postupov, ktoré prijala ICN, na trinásť na základe návrhov, ktoré predložila 
táto skupina. Ostatných jedenásť postupov sa týkalo: (1) dostatočnej komunikácie 
s kontrolujúcou jurisdikciou, do ktorej pôsobnosti operácia patrí, (2) jasných a objektív
nych prahov oznamovania, (3) pružnosti pri načasovaní oznámenia o fúzii, (4) lehôt na 
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kontrolu fúzií, (5) predpokladov pre úvodné oznámenie, (6) vykonávania vyšetrovaní 
fúzií, (7) transparentnosti, (8) zachovávania dôvernosti, (9) procedurálnej korektnosti, 
(10) revízia ustanovení kontroly fúzií, a (11) spolupráce medzi úradmi. Zdá sa, že s tý
mito dvoma postupmi sa súbor odporúčaní ICN skompletizoval. Bolo dohodnuté, že 
v tejto etape sa nevypracujú žiadne ďalšie odporúčania.
705. Podskupina dokončila prácu aj na dvoch ďalších projektoch: vypracovanie 
vzorového formulára alebo formulárov na použitie fúzujúcimi stranami a úradmi hos
podárskej súťaže, určených na vyjadrenie zrieknutia sa ochrany dôvernosti materiálov 
predložených v súvislosti s kontrolami fúzií; vypracovanie štúdie o prihlasovacích po
platkoch pri kontrole fúzií. Práca venovaná zrieknutiam sa a prihlasovacím poplatkom 
bola predložená na schválenie na júnovej výročnej konferencii v Bonne.
706. Napokon, podskupina pokračovala počas roka vo svojej práci súvisiacej s rea
lizáciou odporúčaných postupov. Sem patrí hlavne zhromažďovanie a triedenie infor
mácií o prekážkach v schopnosti jurisdikcií realizovať odporúčané postupy, ako aj vy
pracovanie správy identifikujúcej problémy, s ktorými sa úrady stretávajú pri zavádzaní 
postupov a techník, ktoré im majú pomôcť prekonávať prekážky. Táto správa bola pre
zentovaná v Bonne a preukázala, že od apríla 46 % členských jurisdikcií ICN so zákonmi 
o fúziách vykonalo alebo navrhlo zmeny, ktoré uvádzajú ich režimy fúzií do užšieho 
súladu s odporúčanými postupmi, a ďalších 8 % plánuje urobiť takéto zmeny. V záujme 
ďalšieho podporenia procesu realizácie bolo rozhodnuté usporiadať na jar 2006 reali
začný workshop s cieľom predložiť príklady a usmernenia na ďalšie zosúlaďovanie 
s postupmi ICN. Od konferencie v Bonne sa práca podskupiny sústredila na prípravu 
tohto workshopu. Skupina pokračuje v monitorovaní reformných snáh a v poskytovaní 
podpory pre členov ICN, zvažujúc zmeny v legislatíve, predpisoch a postupoch úradov, 
a taktiež v práci s nečlenskými subjektmi pri vypracovávaní nových právnych predpisov 
v oblasti kontroly fúzií.

2. oeCd

707. Výbor OECD pre hospodársku súťaž uskutočnil v roku 2005 po prvý raz „peer 
review“ posudzovanie práva a politiky hospodárskej súťaže v Európskej únii. Toto posu
dzovanie sa realizuje po posúdení ekonomických politík v eurozóne, ktoré OECD usku
točnila v roku 2003. Členské štáty OECD dospeli k spoločnej dohode, že po posúdení 
ekonomickej politiky danej jurisdikcie musí nasledovať dôkladné posúdenie jej politiky 
hospodárskej súťaže.
708. Proces posudzovania sa začal vypracovaním návrhu správy o posúdení, ktorý 
vypracoval Sekretariát OECD a ktorý skúmal výsledky a súčasné výzvy, ktorým čelí po
litika hospodárskej súťaže a inštitúcie EÚ, a predložil na zváženie politické možnosti. 
Proces vyvrcholil ústnym posúdením na októbrovom zasadnutí Výboru OECD pre hos
podársku súťaž. Sekretariát OECD dokončil správu po ústnom posúdení a uverejnil ju 
v publikačnej sérii OECD358.
709. Správa o posudzovaní ponúka na uváženie tieto štyri politické možnosti:

358 Správa je dostupná na internetovej stránke OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/7/4�/3590864�.pdf
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• objasniť vzájomný vzťah medzi programami zhovievavosti EÚ a národnými úradmi 
na ochranu hospodárskej súťaže;

• dať, pri prijímaní prístupu k problematike dominantnej pozície založeného na eko
nómii, do súvislosti zodpovednosť a účinky, ktoré poškodzujú hospodársku súťaž; 
neoddeliteľnou súčasťou takého prístupu v zodpovedajúcich prípadoch má byť po
súdenie rozsahu pre odškodnenie;

• ďalej zvyšovať kapacitu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž pre realizá
ciu ekonomickej analýzy zvyšovaním počtu personálu v tíme hlavného ekonóma;

• zvážiť prostriedky pre rozšírenie sankcií na jednotlivcov, ako aj na firmy, napr. for
mou koordinácie uplatňovania zákonov členských štátov, ktoré poskytujú individu
álne sankcie.

710. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ďalej analyzuje každú z týchto 
možností vo svojich prebiehajúcich projektoch rozvoja politiky. V oblasti politiky zho
vievavosti GR pre hospodársku súťaž zameriava svoju činnosť na tzv. onestopshop 
systém. V súvislosti so zneužívaním dominantného postavenia na trhu GR pre hospo
dársku súťaž vydalo v decembri diskusný dokument, ktorý sa zaoberá aj otázkami na
stolenými vo vzájomnej hodnotiacej správe. GR pre hospodársku súťaž si v posledných 
rokoch budovalo odborné ekonomické znalosti. Ekonómovia pracujú v rôznych odde
leniach generálneho riaditeľstva a tvoria súčasť multidsiciplinárnych tímov zaoberajú
cich sa jednotlivými prípadmi. Tím hlavného ekonóma zabezpečuje ďalšiu podporu. 
Pokiaľ ide o sankcie za kartelové dohody, systém v EÚ funguje systémom efektívneho 
uplatňovania kombinácie sankcií pre firmy a jednotlivcov na úrovni Spoločenstva i na 
vnútroštátnej úrovni. Existuje určitý priestor na skúmanie, ako plne využiť možnosti 
dostupné v tomto systéme.
711. Popri vzájomnom hodnotení sa Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž 
ďalej zúčastňovalo a prispievalo k práci Výboru OECD pre hospodársku súťaž. GR pre 
hospodársku súťaž sa zúčastnilo všetkých okrúhlych stolov OECD venovaných politike 
hospodárskej súťaže a aktívne sa podieľalo na posudzovaní politiky hospodárskej súťaže 
Turecka a Švajčiarska. Zúčastnilo sa aj na ďalších zasadnutiach OECD venovaných hos
podárskej súťaži, ako je Globálne fórum o hospodárskej súťaži a spoločné zasadnutia 
Výboru pre hospodársku súťaž s Výborom pre obchod. Komisárka Neelie Kroesová 
predniesla na Globálnom fóre o hospodárskej súťaži vo februári prejav „Regulovanie 
v záujme hospodárskej súťaže a rastu“. Diskusie Globálneho fóra sa sústredili na problémy 
hospodárskej súťaže v regulovaných sektoroch. Rada OECD prijala v marci odporúča
nie o kontrole fúzií a Výbor pre hospodársku súťaž prijal v októbri Najlepšie postupy pre 
formálnu výmenu informácií medzi orgánmi hospodárskej súťaže pri vyšetrovaní ťaž
kých kartelových dohôd a správu o krokoch namierených proti ťažkým kartelovým do
hodám359.
712. Zasadnutia Výboru OECD pre hospodársku súťaž sa v roku 2005 uskutočnili 
vo februári, júni a októbri. Na prvom zasadnutí pracovné skupiny výboru usporiadali 

359 Obidva texty sú uverejnené na internetovej stránke OECD: www.oecd.org/competition
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okrúhle stoly venované štrukturálnej reforme v sektore železničnej dopravy a cezhra
ničným nápravným opatreniam v oblasti kontroly fúzií. Okrúhly stôl venovaný sektoru 
železničnej dopravy dokončil sériu diskusií o skúsenostiach so štrukturálnou separá
ciou v rozličných odvetviach (zahŕňajúcich, okrem iného, sektory energetiky, telekomu
nikácií, poštových služieb a železničnej dopravy). Diskusia ukázala, že medzi krajinami 
OECD existujú značné rozdiely v odvetviach železničnej dopravy. Charakter, rozsah  
 a úloha hospodárskej súťaže sa tiež líši medzi jednotlivými krajinami podobne ako prí
slušná štruktúra, ktorá najviac uľahčuje fungovanie hospodárskej súťaže. Štrukturálna 
separácia sa posudzovala ako doplnok k regulovaniu prístupu k traťovej infraštruktúre. 
V závislosti od okolností na trhu je zápas o trh potenciálne cenným nástrojom na zave
denie určitej formy hospodárskej súťaže.
713. Diskusia za okrúhlym stolom venovaná cezhraničným nápravným opatreniam 
v prípadoch fúzií ukázala, že formy spolupráce založené na kladnom rešpektovaní (po
sitive comity), keď jedna jurisdikcia preberá v mene inej jurisdikcie vedenie pri rokova
niach a implementácii cezhraničných nápravných opatrení, boli vhodnejšie pre juris
dikcie, ktoré mali v súvislosti s kontrolou fúzií diskrečnú právomoc pre žalobcu (ako 
v USA), neboli však právne zlučiteľné so systémami, ktoré ukladajú povinnosť prijímať 
tak kladné, ako aj záporné rozhodnutia (ako v Európskej únii). Z diskusie ďalej vyply
nulo, že na účely monitorovania nápravného opatrenia mala skutočnosť, že aktíva po
núkané na odpredaj môžu byť situované mimo Európskej únie, len obmedzený vplyv.
714. Druhé zasadnutie Výboru pre hospodársku súťaž usporiadalo okrúhle stoly 
venované skutočnej hospodárskej súťaži (tzv. „on merits“) a hodnoteniu činností a pros
triedkov orgánov hospodárskej súťaže. Okrúhly stôl venovaný skutočnej hospodárskej 
súťaži ukázal, že existujú veľké rozdiely medzi krajinami v prístupe k tejto otázke: prí
stup niektorých krajín vychádza viac z formy, zatiaľ čo iné krajiny uplatňujú prístup 
založený na ekonómii alebo sú vo fáze prechodu k prístupu založenému na ekonómii. 
Okrúhly stôl venovaný hodnoteniu činností a prostriedkov poskytol prehľad o hodno
tiacich aktivitách, ktoré uskutočnili, alebo plánujú uskutočniť členské krajiny OECD, 
a poslúžil na objavenie ďalších otázok pre ďalšiu diskusiu o tejto téme.
715. Pracovné skupiny výboru usporiadali okrúhle stoly venované vplyvu alterna
tívnych služieb na reguláciu a využitie súkromných nápravných opatrení. Prvý okrúhly 
stôl sa sústredil na telekomunikačné, dopravné a energetické služby a zaoberal sa otáz
kami, ktoré vznikajú v súvislosti s reguláciou alternatívnych služieb. Diskusia ukázala, 
že alternatívne služby často podliehajú nemnohým alebo rozdielnym regulačným po
vinnostiam, čo vedie k potenciálnej regulačnej asymetrii medzi službami. Takéto asy
metrie sa majú vo všeobecnosti odstrániť tak, aby jediné zostávajúce rozdiely v regulo
vaní boli tie, ktoré sú nevyhnutné na odzrkadlenie rozdielov v trhovej sile, vedľajších 
účinkoch alebo iných trhových zlyhaniach v samotných základných službách. Diskusia 
vyzdvihla skutočnosť, že aktívne presadzovanie práva hospodárskej súťaže môže byť 
nutné aj na zabránenie etablovaným spoločnostiam, aby svojím správaním obmedzova
li hospodársku súťaž zo strany alternatívnych služieb.
716. Okrúhly stôl venovaný súkromným nápravným opatreniam sa zameral na vy
hľadávanie a zhromažďovanie dôkazov. Bol to prvý okrúhly stôl v pracovnej skupine 
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venovanej súkromným nápravným opatreniam a ďalšie diskusie budú nasledovať v roku 
2006. Pracovná skupina výboru po odborných prezentáciách diskutovala aj o tom, ako 
určiť škodu spôsobenú kartelovými dohodami a ako posudzovať výhody, ktoré prináša 
presadzovanie hospodárskej súťaže. Diskusia ukázala, že vyčísľovanie škôd sa využíva 
hlavne v súkromnoprávnom presadzovaní. Niektoré orgány (napr. OFT) skúmajú aj 
vplyv kartelových dohôd, aby zistili opodstatnenosť svojej vlastnej práce.
717. Tretie zasadnutie Výboru pre hospodársku súťaž usporiadalo okrúhle stoly ve
nované zákonom a predpisom týkajúcim sa prekážok vo vstupe na trh a ďalšieho preda
ja za cenu nižšiu ako sú náklady (resale below cost, RBC). Prvý okrúhly stôl ukázal, že 
členské krajiny OECD jednoznačne prešli od analýzy, ktorá sa zameriavala na hodnote
nie toho, či by niektoré faktory vytvárali prekážky pre vstup na trh, k analyzovaniu pro
cesu hospodárskej súťaže a vplyvu prekážok vstupu na trh v rámci tohto procesu. Člen
ské krajiny vypracovávajú ekonomické testy na hodnotenie vstupných prekážok; 
v prípade technických a regulačných prekážok pre vstup často spájajú kvantitatívne 
hodnotenie s kvalitatívnym, zatiaľ čo kvantitatívne hodnotenie sa v prípade prekážok 
v súvislosti so správaním obvykle nepovažuje za možné.
718. Okrúhly stôl venovaný právnym predpisom o predaji za cenu nižšiu ako sú 
náklady ukázal, že sa začínajú vykonávať systematické štúdie o vplyve týchto predpisov 
a že tieto štúdie ukazujú, že takéto predpisy zvyšujú náklady pre spotrebiteľov. Preto 
dochádza ku konfliktu medzi týmito predpismi a ekonomickou efektívnosťou a cieľmi 
zákonov o hospodárskej súťaži pre blaho spotrebiteľov. Diskusia ďalej ukázala, aká dôle
žitá je pre orgány hospodárskej súťaže investícia do podpory zásad hospodárskej súťaže 
v rámci medzinárodného procesu vypracovávania právnych predpisov, pri ktorom sa 
diskutuje o iniciatívach v súvislosti s právnymi predpismi o predaji za cenu nižšiu ako 
sú náklady. Pracovné skupiny výboru diskutovali o hospodárskej súťaži v poskytovaní 
nemocničných služieb a usporiadali celodenné stretnutie za účasti verejných žalobcov 
o spolupráci medzi orgánmi hospodárskej súťaže a verejnými žalobcami na vyšetrovaní 
kartelových dohôd.
719. Okrúhly stôl venovaný nemocničným službám ukázal, že hospodárska súťaž 
v čoraz väčšej miere preniká aj do oblasti poskytovania nemocničných služieb a že to má 
kladný vplyv na efektívnosť poskytovania týchto služieb. Niektoré členské krajiny OECD 
mali veľmi dobré skúsenosti so zavedením nariadenia, ktoré presadzuje hospodársku 
súťaž medzi verejnými nemocnicami.
720. Stretnutie s verejnými žalobcami objasnilo tieto otázky: výber prípadov na 
trestné stíhanie a právomoc stíhať podľa vlastného uváženia; zhromažďovanie dôkazov; 
vzájomný vzťah programov zhovievavosti a trestného stíhania; formálne a neformálne 
vzťahy medzi verejnými žalobcami a orgánmi hospodárskej súťaže.
721. Počas roku 2005 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž predložilo Vý
boru pre hospodársku súťaž osem písomných príspevkov zahŕňajúcich tieto diskusné 
témy pre debatu za okrúhlym stolom v rámci OECD:
• štrukturálna separácia v železničnej doprave;
• cezhraničné nápravné opatrenia v prípadoch fúzií;
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• skutočná hospodárska súťaž;
• hodnotenie činností a prostriedky orgánov hospodárskej súťaže;
• vplyv alternatívnych služieb na reguláciu;
• vyhľadávanie a zhromažďovanie dôkazov;
• prekážky vstupu na trh;
• hospodárska súťaž a efektívnosť v poskytovaní nemocničných služieb.
722. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž predložilo Výboru pre hospo
dársku súťaž aj svoju Správu o hospodárskej súťaži za rok 2004.
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v – perSpektÍva Na rok 2006
723. Správa o hospodárskej súťaži za rok 2005 poskytuje príležitosť určiť smer, kto
rým sa vydá Komisia v oblasti politiky hospodárskej súťaže v roku 2006.

724. Tri viacročné všeobecné ciele, ktoré označilo Generálne riaditeľstvo pre hos
podársku súťaž a ktoré mu umožnia i naďalej významne prispievať k realizácii strategic
kých cieľov Komisie definovaných v rozhodnutí Komisie o ročnej stratégii politiky 
v roku 2006 a v Lisabonskej stratégii EÚ, sú:

• sústrediť činnosti spojené s presadzovaním práva na tie praktiky, ktoré sú pre hospo
dárstvo EÚ najškodlivejšie;

• zvýšiť konkurencieschopnosť v rámci EÚ pomáhaním pri formovaní regulačného 
rámca;

• sústrediť činnosť na sektory, kľúčové pre vnútorný trh a Lisabonskú stratégiu.

1. antitrustová politika

725. V roku 2006 Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž pridelí vysokú pri
oritu prevencii a odradzovaniu od kartelových dohôd. Kartelové dohody umelo zvyšujú 
cenu tovarov a služieb, znižujú ponuku na trhu a brzdia inováciu, takže spotrebitelia 
nakoniec platia viac za nižšiu kvalitu. Kartelové dohody môžu tiež výrazne zvýšiť vstup
né náklady európskych podnikov. Odhaľovanie a odradzovanie od kartelových dohôd 
prináša preto významné výhody ekonomike EÚ a európskym spotrebiteľom.

726. Ďalšou prioritou Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž v roku 2006 
bude dokončenie a efektívna nadväznosť na sektorové vyšetrovania, ktoré Komisia za
čala v roku 2005 a ktoré sú zamerané na trhy s plynom a elektrickou energiou na jednej 
strane a na retailové bankovníctvo a poisťovníctvo na strane druhej. Závery sektorových 
vyšetrovaní umožnia Komisii rozhodnúť o správnom zameraní politiky na riešenie zis
tených problémov. Toto zameranie bude zahŕňať presadzovanie a/alebo podporu hos
podárskej súťaže a prípadne reguláciu v oblastiach vnútorného trhu a/alebo ochrany 
spotrebiteľov. Vyšetrovania osvetlia aj ďalšie podmienky na trhu, ktoré umožňujú sprá
vanie zamerané proti hospodárskej súťaži.

727. Na podporu týchto priorít budú hlavnými zásadami Generálneho riaditeľstva 
pre hospodársku súťaž v oblasti presadzovania naďalej uprednostňovanie činností pre
sadzovania v závislosti od stupňa škodlivosti praktík zameraných proti hospodárskej 
súťaži vzhľadom na spotrebiteľov, podniky, ako aj jednotlivcov. Prioritu dostanú tie čin
nosti, ktoré budú riešiť problémy hospodárskej súťaže spojené s najnepriaznivejším 
vplyvom na blaho spotrebiteľov, s prihliadnutím na objem výdavkov, ktorý je ovplyvne
ný konaním namiereného proti hospodárskej súťaži, a na druh tohto konania. Existen
cia výrazného vplyvu na proces hospodárskej súťaže (uzavretie trhu) môže byť využitá 
ako veličina reprezentujúca poškodenie spotrebiteľa. Ďalším prvkom, ktorý je potrebné 
zohľadniť pri definovaní priorít presadzovania, je precedenčná hodnota špecifického 
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kroku, ktorý pomáha objasniť uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na zložité 
právne a ekonomické otázky.
728. Jedným z hlavných rizík v spojení s činnosťou presadzovania zo strany Komi
sie, čo pripúšťa aj OECD360, je nedostatočná koherencia pri uplatňovaní pravidiel hos
podárskej súťaže EÚ vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže a vnútroštátnymi 
súdmi. Zlepšenie koordinácie v rámci Európskej siete hospodárskej súťaže (ECN) a za
bezpečenie efektívneho prepojenia s vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže bude 
preto i naďalej hlavnou prioritou práce Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž 
v rokoch 2006 – 2007.
729. Napokon, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž bude pokračovať vo 
svojom úsilí o zvýšenie predpovedateľnosti a transparentnosti pri uplatňovaní pravidiel 
hospodárskej súťaže prostredníctvom nástrojov politiky a zintenzívnenou komuniká
ciou s verejnosťou, podnikateľskou komunitou a ďalšími inštitúciami, najmä v oblasti 
zneužívania dominantného postavenia na trhu.

2. fúzie

730. Pri kontrole fúzií bude Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž popri 
základných činnostiach presadzovania klásť dôraz na zabezpečenie kontinuity v spôso
be posudzovania dôsledkov reštrukturalizácie podnikov. Bude naďalej zisťovať problé
my hospodárskej súťaže len na základe dôkladnej ekonomickej analýzy a spoľahlivého 
zisťovania skutočností. Bude potrebné venovať osobitnú pozornosť aj fúziám, ktoré by 
mohli ohroziť dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti liberalizácie. V roku 2006 
Komisia prijme prehodnotené a konsolidované jurisdikčné usmernenia. Vypracuje aj 
usmernenia týkajúce sa nehorizontálnych fúzií a bude pracovať na aktualizácii svojej 
politiky nápravných opatrení, aby sa zohľadnila expost štúdia o nápravných opatre
niach uverejnená v roku 2005. Začne pracovať na opätovnom preskúmaní dvojtretino
vého pravidla obsiahnutého v článku 1 ods. 2 a ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004, 
ktoré je jedným z kritérií relevantných pre stanovenie právomoci Komisie v oblasti fúzií 
zasahujúcich veľkú časť Spoločenstva.

3. štátna pomoc

731. V oblasti štátnej pomoci sú v Akčnom pláne štátnej pomoci zakotvené osobit
né priority presadzovania ktoré sa majú uskutočňovať v roku 2006. Pokiaľ ide o posu
dzovanie politiky, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž zavedie prístup k na
vrhovaniu pravidiel štátnej pomoci viac založený na ekonómii, pričom sa zameria najmä 
na zlyhania trhu, na nápravu ktorých má štátna pomoc byť použitá, a bude posilňovať 
transparentnosť a predpovedateľnosť politiky štátnej pomoci. Príslušne prehodnotí sú
časné horizontálne texty, pokiaľ ide o hmotnoprávne, ako aj procesné hľadisko, pričom 
sa zameria na prijatie opatrení (osvedčené praktiky) na efektívne riešenie prípadov, až 
do obdobia kým nenadobudne účinnosť nariadenie o superskupinovej výnimke, a na 

360 OECD, „Vzájomné hodnotenie práva a politiky hospodárskej súťaže v Európskom spoločenstve“.
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vývoj rozhodovacej praxe zameranej na opatrenia najviac deformujúce hospodársku sú
ťaž, pokiaľ ide o vplyv na obchod.
732. Okrem toho, GR pre hospodársku súťaž bude aj naďalej uskutočňovať aktívnu 
kontrolu štátnej pomoci, a to posilnením ekonomickej analýzy v hodnotení prípadov 
a prostredníctvom systematického vymáhania poskytnutej nezlučiteľnej pomoci. Gene
rálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž s cieľom sankcionovať nezákonnosť a nezluči
teľnosť sa zameria na vypracovanie nového prístupu k nápravným opatreniam, v snahe 
dosiahnuť lepšie fungovanie trhu, na ktorom je prítomný príjemca pomoci. GR pre hos
podársku súťaž bude pokračovať v uplatňovaní viac integrovaného postupu pri hodno
tení prípadov, ako aj pri podrobnom skúmaní hlavných návrhov.
733. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž bude i naďalej podporovať zmy
sel pre zodpovednosť za reformu pravidiel štátnej pomoci zdieľanú Komisiou a členský
mi štátmi a v tejto súvislosti zváži vytvorenie siete venovanej problematike štátnej po
moci. Bude tiež pokračovať v podnecovaní vnútroštátnych súdov, aby zohrávali 
aktívnejšiu úlohu pri presadzovaní pravidiel poskytovania štátnej pomoci na vnútro
štátnej úrovni.
734. Ako doplnok k tejto práci Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž vy
pracuje expost analýzu minulých činností presadzovania za účelom získať poznatky 
o ich účinku.

4. Medzinárodné aktivity

735. Práca Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž s kandidátskymi kraji
nami a ostatnými západobalkánskymi krajinami bude v roku 2006 pokračovať.
736. V rámci politiky susedstva sa v roku 2006 majú dokončiť rokovania o tých 
akčných plánoch, ktoré ešte neboli dohodnuté (Egypt, Gruzínsko, Arménsko, Azerbaj
džan, Libanon).
737. Komisia má veľký záujem na ďalšom posilnení spolupráce s hlavnými jurisdik
ciami tretích krajín a pripraví rámec pre dohodu druhej generácie, ktorá by umožnila 
výmenu dôverných informácií.
738. V dňoch 3. až 5. mája sa v Kapskom meste uskutoční výročná konferencia 
Medzinárodnej siete hospodárskej súťaže. Výsledky pracovnej skupiny pre kartelové do
hody, ktorej Komisia spolupredsedá, a utvorenie pracovnej skupiny pre unilaterálne ko
nanie sú pre Komisiu mimoriadne dôležité.
739. V rámci oficiálneho dvojstranného dialógu o hospodárskej súťaži medzi EÚ 
a Čínou bude Komisia naďalej pomáhať Číne pri vypracovávaní jej právnych predpisov 
hospodárskej súťaže.
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prÍloha – prÍpadY UvedeNÉ v Správe

1. Články 81, 82 a 86 zmluvy o eS

prípad Uverejnenie Bod

AstraZeneca IP/05/737, 15.6.2005 73, Rámček 2

Austrian Airlines/SAS Ú. v. EÚ C 233, 22.9.2005 125

BMW 161

CocaCola Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005 
a Ú. v. EÚ C 239, 29.9.2005 147

Daimler Chrysler/Komisia (MercedesBenz) 261

Dansk Rørindustri a ostatní/Komisia (Predizolo
vané rúry) 253

E.on Ruhrgas IP/05/710, 10.6.2005 49

Euronext 120

Fosforečnan zinočnatý 270

Futbalová asociácia Premier League IP/05/1441, 17.11.2005 105

General Motors (Opel) 161

Groupe Danone/Komisia a Haacht/Komisia 
(Belgický pivný kartel) 266

Gumárenské chemikálie 180, 197

Komisia/Helénska republika 90

Komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo 90

Komisia/TMobile Austria GmbH (max.mobil) 245

Kyselina chlóroctová 182

Letecké poistenie 122

Luxemburský pivný kartel 260

MasterCard Europe/International (mnohostranné 
výmenné poplatky) 118

Microsoft 106

Nemecká Bundesliga 96

Obchodná dohoda medzi Alrosa a De Beers Ú. v. EÚ C 136, 3.6.2005 64

OMV IP/05/195, 17.2.2005 48

Poštové služby 93

Priemyselné nite 185

Priemyselné vrecia 194

Prípady územných obmedzení 47

REPSOL 58
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SAS /Komisia 258

SEP a.o iné./Automobiles Peugeot SA 153

Sumitomo Chemical a Sumika Fine Chemicals /
Komisia (Vitamíny) 268

Surový tabak Taliansko 180, 190

Syfait (Glaxo Greece) 246

Širokopásmové služby 77

Thyssen Krupp Stainless a Thyssen Krupp Acciai 
speciali Terni /Komisia a Acerinox /Komisia 
(Stainless Steel (príplatok za legovanie))

256

TMobile 76

Tokai, Intech a SGL Carbon /Komisia (Špeciálne 
grafity) 247

VEMW v Directeur van de Dienst uitvoering en 
toezicht energie 53

Vodafone 76

Vyšetrovanie v sektore 3G 75

Vyšetrovanie v sektore finančných služieb 114

Vyšetrovanie v sektore plynárenstva a elektriny 35
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2. kontrola fúzií

prípad Uverejnenie Bod

AMI/Eurotecnica 378

Bertelsmann/Springer 295

Blackstone/Acetex 301

Blackstone/NHP 342

E.on/Mol 319

Energias de Portugal (EDP)/Komisia 388

FIMAG/Züblin 360

Honeywell/Komisia a General Electric /Komisia 398

Honeywell/Novar 340

IESY Repository/Ish 347

Johnson & Johnson/Guidant 313, 680

Komisia/Tetra Laval BV 381

Lufthansa/Swiss 332

Maersk/PONL 336

MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport 355

Microsoft/TimeWarner/ContentGuard JV 370

Reuters/Telerate 328, 680

Siemens/VA Tech 306

Strabag/Dywidag (Walter Bau) 350

Tesco/Carrefour 364

Total/Sasol/JV 374
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3. štátna pomoc

prípad Uverejnenie Bod

AB Vingriai (Litva) 444

ABX Logistics group 611

Alitalia (Taliansko) 613

Altair Chimica (Taliansko) Ú. v. EÚ C 131, 28.5.2005 537

AVR (Holandsko) 536

Banda ancha en zonas rurales y aisladas 
(Španielsko) 478

BayernLB (Nemecko) 499

Belgicko/Komisia 644

BIAL (Portugalsko) Ú. v. EÚ C 275, 8.11.2005 515

Breitband Kärnten (Rakúsko) 478

British Energy plc (Spojené kráľovstvo) Ú. v. EÚ L 142, 6.6.2005 450

Budovanie širokopásmovej siete v Appingedame 
(Holandsko) 480

CDA/Komisia 656

Computer Manufacturing Services (CMS) 
(Taliansko) Ú. v. EÚ C 187, 30.7.2005 439

Confédération nationale du Crédit Mutuel/
Komisia 640

Corsica Ferries France/Komisia 658

Cynku Miasteczko Śląskie (Poľsko) 439

České dráhy (Česká republika) 605

Daň z minerálneho fosforu v kŕmnych fosfátoch 
(Dánsko) 583

Daň za zmenu klímy (Spojené kráľovstvo) 595

Daňové úľavy pre investičné subjekty špecializova
né na akcie spoločnosti s nízkou kapitalizáciou 
(Taliansko)

560

Daňové úľavy pre spoločnosti nedávno kótované 
na burzách cenných papierov (Taliansko) 562

Daňové úľavy pre spoločnosti zaoberajúce sa 
prevzatím priemyselných podnikov v ťažkostiach 
(Francúzsko)

570

Daňové zrážky IRAP (Taliansko) 550

Demonštrovanie energie z vĺn a prílivových 
prúdov (Spojené kráľovstvo) 535

Digitalisierungsfonds (Rakúsko) 482
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Digitálna terestriálna televízia (DVBT) v Berlíne
Brandenburgu (Nemecko) 483

Digitálne dekodéry (Taliansko) 486

Dočasné ochranné opatrenia pre odvetvie lodného 
staviteľstva (Fínsko, Nemecko a Poľsko)

Ú. v. EÚ C 131, 28.5.2005
Ú. v. EÚ C 162, 2.7.2005 465

EGlass (Nemecko) 506

ELVO (Hellenic Vehicle Industry) (Grécko) 582

Ernault (Francúzsko) 439

Ernault (Francúzsko) Ú. v. EÚ C 324, 21.12.2005 446

Euromoteurs (Francúzsko) Ú. v. EÚ C 137, 4.6.2005 446

F.J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij 639

Fiškálna schéma v prospech baskických 
spoločností (Španielsko) 632

Fond solidarity pre škody spôsobené nepriazni
vým počasím (Taliansko) 591

Ford Genk (Belgicko) 549

Frucona Košice (Slovenská republika) Ú. v. EÚ C 233, 22.9.2005 443

Glunz (Nemecko) Ú. v. EÚ C 263, 22.10.2005 508

Hessicher Investitionsfonds (Nemecko) 498

Holland Malt (Holandsko) 592

HSH Nordbank (Nemecko) 499

Huta Czestochowa (Poľsko) 475

Huta Stalowa Wola (Poľsko) 459

Chemische Werke Piesteritz (Nemecko) Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2005 445

Chemobudowa Kraków (Poľsko) 460

Imprimerie Nationale (Francúzsko) 447

Investbx (Spojené kráľovstvo) Ú. v. EÚ C 288, 19.11.2005 524

Komisia/Grécko 651

Konas (Slovenská republika) 456

Kronoply (Nemecko) 503

Lazio – Zníženie množstiev skleníkového plynu 
(Taliansko) 633

Letisková infraštruktúra (Nemecko a Belgicko) 622

Lignit Hodonín, s.r.o. (Česká republika) Ú. v. EÚ C 250, 8.10.2005 502

Likvidácia živočíšneho odpadu v roku 2003 (taxe 
d’équarrissage) (Francúzsko) 586

Lodenice Neorion (Grécko) Ú. v. EÚ C 230, 20.9.2005 466
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Medzinárodný spravodajský kanál CFII 
(Francúzsko) 496

MG Rover (Spojené kráľovstvo) Ú. v. EÚ C 187, 30.7.2005 439, 457

Mittal Steel Poland (Poľsko) 477

Monitorovanie spoločnosti Alstom (Francúzsko) 442

Municipalizzate (Taliansko) 629

Naliehavé opatrenia na podporu zamestnanosti 
(Taliansko) 631

Národná schéma pomoci pre znevýhodnené 
oblasti (Fínsko) 584

National Fallen Stock Scheme (odpad z chovu 
rýb) (Spojené kráľovstvo) 601

Nazairdis (teraz Distribution Casino France) 662

NESTA (Spojené kráľovstvo) 532

Olympic Airways (Grécko) 619

Opatrenia v prospech športových klubov 
(Taliansko) 566

Oslobodenie od dane týkajúce sa poistných zmlúv 
iných ako poistných zmlúv zdravotného 
charakteru v prospech vzájomných poisťovacích a 
podporných spolkov (Francúzsko)

567

Oslobodenie od dane z prevodu nehnuteľnosti pre 
spoločnosti zaoberajúce sa bytovou výstavbou 
v nových spolkových krajinách (Nemecko)

510

Otvorená širokopásmová infraštruktúra v meste 
Limousin (Francúzsko) 479

Plans de Campagne (Francúzsko) 587

Plány reštrukturalizácie pre uhoľný sektor 
(Nemecko, Maďarsko a Poľsko) 603

Podnikové kapitálové fondy (Spojené kráľovstvo) 528

Podpora širokopásmového vysielania pre Wales 
(Spojené kráľovstvo) 478

Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva 
(Francúzsko) Ú. v. EÚ C 256, 15.10.2005 461

Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva 
(Nemecko) Ú. v. EÚ C 235, 23.9.2005 461

Pomoc na inováciu v odvetví lodného staviteľstva 
(Španielsko) Ú. v. EÚ C 250, 8.10.2005 461

Pomoc na ochranu domácich zvierat pred útokmi 
dravcov (Toskánsko, Taliansko) 590

Pomoc na výskum a vývoj pre letectvo (Taliansko) Ú. v. EÚ C 252, 12.10.2005 518
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Pomoc na vývoj logistických reťazcov a zvýšenie 
úrovne intermodality (Taliansko) 610

Pomoc pre Mauritániu – Rozhodnutie z oblasti 
lodného staviteľstva (Španielsko) 467

Pomoc pre novoutvorené alebo na technológie 
zamerané malé a stredné podniky (Nemecko) Ú. v. EÚ L 295, 11.11.2005 522

Pomoc pre vietnamské lodné staviteľstvo 
(Holandsko) 467

Pomoc pre zoskupenia pestovateľov banánov 
(Francúzsko) 589

Predĺženie trojročnej dodacej lehoty pre dve lode 
(Portugalsko) 466

Prevádzková pomoc pre biopalivá (Rakúsko, 
Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Taliansko, 
Írsko, Litva, Švédsko a Belgicko)

544

Reforma holandského systému zdravotného 
poistenia (Holandsko) 575

Reforma talianskeho systému odborného 
vzdelávania (Taliansko) 546

Rezervné fondy oslobodené od dane v Grécku 557

Ročné platby pomoci pre uhlie (Nemecko, 
Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika) 604

Rozvojová pomoc pre GhanuVlečné člny 
(Holandsko) Ú. v. EÚ C 100, 26.4.2005 467

Rural Broadband Access Project (Spojené 
kráľovstvo) 478

Ryanair (Belgicko) 616

Rybné hospodárstvo – Škody spôsobené búrkou 
(Lotyšsko) 602

SABIC (Holandsko) Ú. v. EÚ C 176, 16.7.2005 501

Shetland Sea Fish Limited (Spojené kráľovstvo) 600

Schéma pomoci na financovanie prevádzky novej 
kombinovanej dopravy (Nemecko) 609

Schéma pomoci na konverziu Európskeho 
systému riadenia vlakov (ETCS) pre nákladné 
lokomotívy (Holandsko)

606

Schéma pomoci pre kombinovanú dopravu v 
regióne Valónska (Belgicko) 608

Schémy koncesionárskych poplatkov (Francúzsko, 
Taliansko a Španielsko) 489

Skupina Biria (Nemecko) 455

SNCF Freight (Francúzsko) 607
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Sniace/Komisia 646

Solvay Rosignano (Taliansko) Ú. v. EÚ C 176, 16.7.2005 537

Spoločnosti v oblasti Gibraltáru oslobodené od 
dane (Spojené kráľovstvo) 554

Stocznia Gdynia (Poľsko) Ú. v. EÚ C 220, 8.9.2005 471

Stocznia Szczecinska (Poľsko) Ú. v. EÚ C 222, 9.9.2005 471

Streekgewest Westelijk NoordBrabant 636

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Nemecko) 439

Systém záruk pre odvetvie lodného staviteľstva 
(Holandsko) Ú. v. EÚ C 228, 17.9.2005 469

Systém záruk pre odvetvie lodného staviteľstva 
(Taliansko) 469

Taliansko/Komisia 649

Tessenderlo Italia (Taliansko) Ú. v. EÚ C 223, 10.9.2005 537

Thüringen Porzellan, Kahla (Nemecko) 630

Úloha a financovanie verejnoprávneho vysielania 
(Nemecko, Írsko a Holandsko) 491

Vlečný čln Bangladéš (Španielsko) Ú. v. EÚ C 162, 2.7.2005 467

Volvo Trucks (Švédsko) Ú. v. EÚ C 230, 20.9.2005 538

VPFM (Česká republika) Ú. v. EÚ C 176, 16.7.2005 477

Výnimka z roku 1929 týkajúca sa holdingových 
spoločností (Luxembursko) 564

Výroba oxidu hlinitého (Francúzsko, Írsko a 
Taliansko) 539

Záplavy počas leta 2005 (Nemecko a Rakúsko) 573

Zmena v národnej mape regionálnej štátnej 
pomoci v Grécku 513

Zmena v národnej mape regionálnej štátnej 
pomoci vo Fínsku 20002006 Ú. v. EÚ C 223, 10.9.2005 513

Zníženie dane za CO2 (Slovinsko) 541

Zriadenie Banque Postale (Francúzsko) 578
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