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PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE 

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ 

Průvodní dokument k 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. …/.. 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

1. VYMEZENÍ PROBLÉMU 

1.1. Souvislosti politiky 
Dne 8. května 2012 přijala Komise sdělení s názvem Modernizace státní podpory v EU, v němž jsou 
vytčeny cíle ambiciózní reformy kontroly státní podpory a jehož snahou je přispět k širšímu programu 
EU na podporu hospodářského růstu. Politika státní podpory by měla usnadnit poskytování vhodně 
koncipované podpory, jejímž cílem je reagovat na selhání trhu a přispět k plnění cílů společného 
evropského zájmu. Záměrem Komise je: 

• zaměřit své úsilí v oblasti vymáhání práva na případy, které nejvíce ovlivňují vnitřní 
trh, 

• zjednodušit pravidla a  

• rychleji přijímat rozhodnutí.  
Přezkum nařízení o podpoře de minimis má přímou spojitost s cílem spočívajícím ve stanovení priorit, 
a představuje tak významný prvek iniciativy k modernizaci státní podpory v EU. 

V rámci nařízení o podpoře de minimis se některé podpory, jejichž výše nedosáhne určitého stropu, 
nepovažují za opatření narušující hospodářskou soutěž a/nebo ovlivňující obchod na vnitřním trhu, a 
proto se na ně nebude vztahovat oznamovací povinnost podle čl. 108 odst. 3 SFEU. Vzhledem ke 
zkušenosti s uplatňováním předchozího nařízení o podpoře de minimis, jež vstoupilo v platnost dne 1. 
ledna 2007, k vývoji inflace a hrubého domácího produktu v letech 2000 až 2006, jakož i k 
pravděpodobnému vývoji situace, byl ve stávajícím nařízení strop podpory de minimis zvýšen ze 
100 000 EUR na 200 000 EUR na podnik v libovolném období sestávajícím ze tří jednoletých 
účetních období. Vzhledem k malé průměrné velikosti podniků silniční dopravy (dříve vyňatých 
z oblasti působnosti nařízení) byl strop pro toto odvětví stanoven na 100 000 EUR. 

Nařízení rovněž 

• ze své oblasti působnosti vylučuje některá odvětví a činnosti1, jakož i podniky 
v obtížích, 

• stanoví pravidla pro přípustné nástroje podpory2,  

                                                            
1 Viz článek 1 nařízení; vyloučení se týká podpory v odvětvích rybolovu a akvakultury, zemědělské 

prvovýroby (na které se vztahuje zvláštní nařízení o podpoře de minimis s nižšími stropy), podpory 
vývozu a podpory pro nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. 

2 „Transparentní podporou“ se rozumí podpora, pro kterou lze předem přesně vypočítat hrubý grantový 
ekvivalent, aniž je třeba provést posouzení rizik. 
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• obsahuje pravidla pro prémie „safe harbour“ umožňující snadnější výpočet hrubého 
grantového ekvivalentu u záruk,  

• vylučuje „kumulaci“ se státní podporou, pokud je úhrnná výše podpory ve vztahu k 
týmž způsobilým nákladům vyšší než intenzita podpory stanovená v příslušném 
nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise, a 

• umožňuje členským státům, aby si k sledování dodržování výše stropu zvolily: 

a) systém prohlášení o podpoře de minimis obdržené v daném roce a během 
předchozích dvou let předkládaných podniky, nebo  

b) centrální registr obsahující úplné informace o všech podporách de 
minimis, které poskytl kterýkoli orgán v daném členském státě. 

1.2. Klíčové otázky 
Cílem nařízení o podpoře de minimis je dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením na jedné straně a 
zamezením narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu na straně druhé. Postupy při jeho 
prosazování a veřejné konzultace ukázaly na existenci těchto otázek: 

• pokud jde o zjednodušení: mnohé členské státy a zúčastněné strany požadovaly 
vyšší stropy, jasnější a jednodušší definice a ustanovení týkající se prémií „safe 
harbour“ jdoucí nad rámec současných pravidel pro záruky, a 

• pokud jde o zamezení narušování hospodářské soutěže: většina členských států 
nebyla Komisi schopná poskytnout souhrnné údaje o uplatňování nařízení, což 
nesmírně ztěžuje posouzení jeho vlivu na obchod a hospodářskou soutěž, jakož i 
nastavení odpovídající výše stropů. Zapotřebí je rovněž analýza, zda stávající systém 
sledování dostačuje k tomu, aby se zajistilo dodržování výše stropu. 

Při odpovědi na klíčovou otázku o správné výši stropu je nutné zjistit, jak vysokou podporu lze 
považovat za opatření, které neovlivňuje obchod ani nenarušuje hospodářskou soutěž, a proto 
nepodléhá pravidlům státní podpory. 
Nařízení je koncipováno tak, aby umožnilo poskytovat malé částky podpory při splnění minimálních 
podmínek, které zajistí, že její použití je jednoduché a v souladu s požadavky právní jistoty. Mělo by 
tedy obsahovat definice a podmínky, které jsou snadno proveditelné. 
Mnohé členské státy a zúčastněné strany upozornily na další problémy s uplatňováním nařízení, 
z nichž lze ty nejčastější shrnout takto: 

1) Nejistota ohledně výkladu pojmu „podnik“ (velmi důležité, neboť strop podpory se 
vztahuje na podnik). Stávající definice se řídí obecnou definicí používanou v 
právních předpisech o hospodářské soutěži, jež používají spíše ekonomická než 
právní kritéria, a proto v případech společné kontroly považují různé subjekty za 
jeden podnik; 

2) Nejistota týkající se výkladu pojmu „podniky v obtížích“, jež jsou vyňaty z oblasti 
působnosti nařízení, jakož i otázka, zda toto vynětí je i nadále opodstatněné; 

3) Nejistota ohledně obsahu pojmu „odvětví silniční dopravy“ a pochybnosti týkající se 
odůvodnění nižšího stropu; 

4) Nejistota ohledně uplatňování pravidel kumulace; 
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5) Požadavek dalších pokynů k rozlišení mezi transparentní a netransparentní3 
podporou (např. absence prémií „safe harbour“ pro určité formy podpory); a 

6) Otázky, jak nejlépe zajistit sledování a transparentnost4.  

1.3. Základní scénář 
Základní scénář předpokládá prodloužení platnosti stávajícího nařízení do roku 2020, tj. zachování 
výše stropů podpory de minimis (200 000 EUR obecně a 100 000 EUR pro odvětví silniční dopravy) 
a všech dalších předpisů ve stávající podobě.  

Nedojde k řešení problémů týkajících se právní jistoty uvedených výše v oddíle 1.2. Současná 
nejistota panující u výkladu pojmu „podnik“ a zejména pojmu „podniky v obtížích“, jakož i u použití 
pravidel kumulace může vést k tomu, že orgán veřejné správy omylem: 

• přizná více podpory de minimis, než je stanoveno v nařízení, 

• odmítne podporu způsobilým podnikům nebo 

• přizná podporu podnikům, jež způsobilé nejsou. 

1.4. Je zásah EU oprávněný? (zásada subsidiarity) 
Poskytnutí státních prostředků, které splňuje podmínky čl. 107 odst. 1 SFEU, představuje státní 
podporu a musí být Komisi oznámeno podle čl. 108 odst. 3. Na základě článku 109 však Rada Komisi 
zmocnila5, aby stanovila strop, do jehož výše se podpory považují za opatření, jež nesplňují všechna 
kritéria, a jsou proto vyňata z oznamovací povinnosti. Pravidla státní podpory týkající se podpor de 
minimis spadají tudíž do pravomoci Komise, což znamená, že EU má v této oblasti6 výlučnou 
pravomoc a tato iniciativa nepodléhá testu subsidiarity7. 

2. CÍLE 
Celkový cíl přezkumu je přímo spojen s modernizací státní podpory a jejím úsilím o povzbuzení růstu 
na posíleném, dynamickém a konkurenčním vnitřním trhu, o vymáhání práva zaměřené na případy, 
které nejvíce ovlivňují vnitřní trh, o zefektivnění a vyjasnění pravidel a o rychlejší přijímání 
rozhodnutí. 

Toho lze dosáhnout, pokud se úsilí zaměří na tyto specifické cíle: 

a) Zjednodušení: jsou strop a podmínky pro jeho použití co nejjednodušší, aniž 
by ovlivňovaly obchod a narušovaly hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, 
nebo existuje prostor pro další zjednodušení či objasnění? 

b) Právní jistota: jasná pravidla jsou základem právní jistoty, pokud jde o kritéria 
stanovující, že opatření nepředstavují státní podporu;  

                                                            
3 Nařízení o podpoře de minimis se používá pouze na podporu, u níž lze předem přesně vypočítat hrubý 

grantový ekvivalent, aniž by bylo nutné provádět hodnocení rizik („transparentní podpora“). 
4 Většina členských států používá systém prohlášení. V současnosti má pouze devět členských států (CZ, 

EE, EL, HR, LT, PL, PT, SK a SL) centrální registr. Kypr v roce 2009 nahradil registr systémem 
prohlášení; hlavním problémem bylo vytvořit registr podniků, který by se dal v případě změny struktury 
příjemce snadno aktualizovat. Bulharsko a Maďarsko používají oba systémy souběžně. 

5 Viz nařízení Rady (ES) č. 994/98 ve znění nařízení Rady (ES) č. 733/2013 (Úř. věst. L 142, 14.5.1998, 
s. 1). 

6 Viz čl. 3 odst. 1 písm. b) SFEU. 
7 Viz čl. 5 odst. 3 SEU. 
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c) Zamezit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu: zde je nutno 
zohlednit nejen účinky jednotlivých opatření, ale i společný vliv malých 
opatření v rámci jednoho odvětví; 

d) Dodržování pravidel: nařízení by mělo obsahovat účinný a účelný 
mechanismus sledování, jakož i jasná a jednoduchá pravidla, aby se zajistilo 
jejich dodržování, zejména pokud jde o výši stropu. 

3. MOŽNOSTI POLITIKY 
Jednotlivé možnosti politiky8 se týkají: 

i) výše stropu, 

ii) dalších ustanovení o uplatňování,  

iii) sledování.  

3.1. Strop 
Kromě možnosti zachovat dosavadní politiku beze změny byly podrobněji analyzovány čtyři 
možnosti: 

• přizpůsobení stropu tak, aby zohledňoval budoucí inflaci, 

• podstatné navýšení stávajícího stropu, 

• další diferenciace stávajícího stropu a 

• zavedení limitu nebo jiných mechanismů, aby byl zohledněn kumulativní 
dopad podpory de minimis. 

U odvětví silniční dopravy, pro něž v současné době platí nižší strop (100 000 EUR), byly 
analyzovány tyto možnosti: 

• diferencovaný přístup disponující obecným stropem uplatňovaným u osobní 
dopravy a poloviční výší podpory uplatňovanou v případě nákladní dopravy, 

• uplatňování obecného stropu na celé odvětví. 

3.2. Další vyjasnění a zjednodušení 
Další podmínky pro použití nařízení mohou způsobit praktické potíže. Přezkum usiluje o jejich 
vyřešení a co největší zjednodušení pravidel. Jedná se o: 

• definici pojmu „podnik“, 

• definici pojmu „podniky v obtížích“, 

• pravidla kumulace a 

• transparentní podporu. 

3.3. Lepší dodržování pravidel za pomoci sledování 
Měly by být rovněž zpřehledněny a zjednodušeny požadavky týkající se sledování dodržování pravidel 
a současně by měl být zajištěn soulad s ustanoveními tohoto nařízení, zejména pokud jde o výši 
stropu. Předmětem diskuse jsou tyto možnosti: 
                                                            
8 Možnost, že platnost nařízení o podpoře de minimis skončí po jejím uplynutí, byla okamžitě zavržena, 

neboť by to bylo ve zřejmém rozporu s cíli zjednodušení a právní jistoty. 
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• žádná změna politiky, 

• zachování současného pravidla (buď centrální registr, nebo systém prohlášení), 
ale s přísnějším systematickým sledováním a prosazováním platných předpisů, 

• zavedení povinného registru podpor de minimis. 

4. ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ 
Nařízení o podpoře de minimis je koncipováno tak, aby umožňovalo poskytování malých objemů 
podpory při splnění minimálních podmínek, a znamenalo tak minimální administrativní zátěž 
ve srovnání s jinými nástroji státní podpory.  

Podle stávajícího nařízení hlavní administrativní zátěží, která leží na orgánu poskytujícím podporu, je 
povinnost zajistit, že podnik neobdrží podporu, jejíž výše přesahuje strop podpory de minimis. To lze 
provést buď: 

a) získáním předběžných prohlášení od podniku o dalších podporách de 
minimis, které obdržel, nebo 

b) zřízením, provozem a kontrolou centrálního registru a vkládáním údajů 
do tohoto registru. 

V zásadě nařízení neukládá přímou administrativní zátěž podnikům, a to ani malým a středním 
podnikům, ani mikropodnikům. V praxi se však zdá, že podniky jistou zátěž nesou, zejména pokud jde 
o systém prohlášení. Správné prohlášení lze podat pouze tehdy, pokud orgány poskytující podporu 
splnily svou povinnost informovat příjemce o: 

• skutečnosti, že obdržená částka představuje podporu de minimis, 

• jejím přesném grantovém ekvivalentu a  

• datu poskytnutí. 
Podpora mikropodnikům by neměla být vyňata z podmínky dodržet strop podpory, neboť: 

• ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU se vztahuje na všechny podniky a 

• hospodářská soutěž a obchod mohou být narušeny kumulovanými účinky 
podpory de minimis v odvětvích s mnoha menšími podniky. 

5. DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY 
Dopady na životní prostředí jsou minimální, za prvé proto, že výše podpory de minimis musí zůstat 
nízká (200 000 EUR po dobu tří let), a za druhé proto, že se tato podpora obvykle volně používá 
ve velmi široké řadě odvětví a pro širokou škálu cílů, jakož i tehdy, když o žádný cíl nejde. Ve většině 
případů neexistují žádné konkrétní způsobilé náklady nebo cíle spojené s přijetím rozhodnutí o jejím 
poskytnutí. Proto nelze měřit žádné zvláštní dopady na životní prostředí a ani se neočekává, že by 
změny nařízení o podpoře de minimis takové dopady způsobily. 

Sociální dopady jsou rovněž velmi malé nebo je ze stejných důvodů nelze měřit. Jelikož podporu de 
minimis lze poskytnout na širokou škálu cílů, které mohou, ale nemusí být „sociální“, není tato 
podpora nástrojem, který by byl vhodný pro podporu zaměstnanosti a sociální ochrany (článek 9 
SFEU). Pro podniky působící v „sociální ekonomice“ často platí pravidla pro služby obecného 
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hospodářského zájmu (SOHZ), pro něž je stanoven vyšší strop podpory de minimis, a proto se jich 
obecné nařízení o podpoře de minimis nějak významně netýká. 

Jelikož tato iniciativa nijak významně životní prostředí neovlivní a ani nemá žádné významné sociální 
dopady, nebude se tato zpráva těmito faktory dále zabývat.  

6. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ 
Možnosti politiky lze porovnat posouzením jejich pravděpodobné účinnosti při dosahování cílů a) 
zjednodušení, b) právní jistoty, c) zamezení narušování hospodářské soutěže a d) dodržování pravidel. 

Účinnost jednotlivých možností oproti základnímu scénáři (žádná změna politiky) je shrnuta 
v následujících tabulkách pomocí tohoto bodovacího systému: 

+ + / — — velmi pozitivní / velmi negativní dopad 

+ / — pozitivní / negativní dopad 

+/- jak pozitivní, tak negativní dopad, neutrální dopad 

0  žádný dopad 

Poznámka: nástroje státní podpory neumožňují kvantifikovat dopady, ani sčítat výsledky, jelikož ani 
rozdíl mezi výsledky, ani význam jednotlivých cílů nejsou stejné.  

6.1. Strop 
Tabulka 1: Obecný strop  

Možnosti Zjednodušen
í  

Právní 
jistota  

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Přizpůsobení stropu tak, aby 
zohledňoval budoucí inflaci  +/- 0 0 0 

3. Podstatné navýšení stávajícího 
stropu + -- -- 0 

4. Další diferenciace stávajícího 
stropu -- -- +/- 0 

5. Zavedení limitu či použití jiného 
mechanismu -- -- +/- 0 

Upřednostňovanou možností není změna politiky, pokud jde o výši obecného stropu, neboť Komise 
nevidí žádný přesvědčivý důvod pro zvýšení stropu, pouze rizika s tím spojená. Možnosti č. 4 a 5 
nejsou vhodné, jelikož by výrazně zvýšily administrativní zátěž. 
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Tabulka 2: Strop pro odvětví silniční dopravy 

Možnosti Zjednodušení Právní jistota 

Zamezit 
narušování 
hospodářské 
soutěže 

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Rozlišovat mezi osobní a nákladní 
silniční dopravou 

+ + + 
0 

3. Uplatnit obecný strop na veškerou 
silniční dopravu 

+ -- -- 0 

Upřednostňuje se druhá možnost. V zájmu splnění cíle zjednodušení je totiž možné sladit strop pro 
silniční osobní dopravu s obecným stropem, neboť již neexistuje důvod pro odchýlení se od obecného 
stropu v tomto odvětví. Tato možnost dále umožňuje zachovat nižší strop pro nákladní dopravu, která 
se stále vyznačuje velmi malou průměrnou velikostí podniků. 

6.2. Další vyjasnění a zjednodušení 
Tabulka 3: Definice pojmu „podnik“ 

Možnosti Zjednodušen
í  Právní jistota 

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Nahradit pojem „podnik“ 
pojmem „právnická osoba“ ++ -- -- - 

3. Vyjasnění a zjednodušení  ++ + ++ ++ 
Upřednostňuje se možnost 3. Zjednodušení, právní jistoty a lepšího dodržování pravidel lze dosáhnout 
prostřednictvím zjednodušené definice, která vychází z hlavních kritérií stávající definice pojmu 
„propojené podniky“ obsažené ve sdělení týkajícím se malých a středních podniků. Druhá možnost se 
nezdá být reálná, neboť by nebyla ani právně možná, ani ekonomicky odůvodněná.  

Tabulka 4: Vyloučení „podniků v obtížích“ 

Možnosti Zjednodušen
í  Právní jistota 

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Vyjasnění a zjednodušení  + + + + 

3. Odstranění vyloučení  ++ +/- -  + 
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Upřednostňuje se druhá možnost. Stále se jeví jako nezbytné vyloučit podniky v obtížích, protože 
podpory těmto podnikům se poskytují v souladu s pokyny na záchranu a restrukturalizaci. Navíc tzv. 
prémie „safe harbour“ se vypočítávají pro podniky, které nejsou v obtížích. Vyjasnění a zjednodušení 
lze nejlépe dosáhnout pouze pomocí „tvrdých“ kritérií stávající definice, jako je tomu v současném 
obecném nařízení o blokových výjimkách, neboť je lze snadno uplatnit.  

Tabulka 5: Pravidla kumulace 

Možnosti Zjednodušen
í  Právní jistota 

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Vyjasnění a zjednodušení  + + +/- + 

3. Neomezená kumulace  ++ + - - 
Upřednostňovanou možností je zavést další objasnění a současně zachovat zásady pravidla kumulace, 
aby se omezilo riziko obcházení jiných nástrojů státní podpory. 

Tabulka 6: Ustanovení o transparentní podpoře 

Možnosti Zjednodušen
í  Právní jistota 

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Přizpůsobit pravidla pro půjčky 
a záruky  +  + + + 

3. Rozšířit nabídku nástrojů 
podpory  - - - - 

Upřednostňuje se druhá možnost. Bude znamenat zejména zavedení prémie „safe harbour“ u půjček a 
současně její zachování a vyjasnění u záruk. 

6.3. Lepší dodržování pravidel za pomoci sledování 
Tabulka 7: Sledování 

Možnosti Zjednodušen
í  

Právní 
jistota  

Zamezit 
narušování 

hospodářské 
soutěže  

Dodržování 
pravidel 

1. Žádná změna politiky 0 0 0 0 

2. Stávající systém, ale přísnější 
systematické sledování a vymáhání 
práva  

- 0 + + 
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3. Povinný registr podpor de 
minimis  -- ++ ++ ++ 

Upřednostňuje se první možnost, neboť druhá možnost by členským státům, které nemají centrální 
registr, nepřinesla zjednodušení, ale dodatečnou administrativní zátěž. Povinný registr (třetí možnost) 
by naopak mohl zajistit lepší dodržování pravidel, a mít tak pozitivní vliv, pokud jde o právní jistotu a 
zamezení narušování hospodářské soutěže, na druhé straně by ale znamenal značnou administrativní 
zátěž, zejména ve fázi jeho vytváření. Proto se považuje za obezřetnější a vhodnější nejprve 
podrobněji prostudovat jeho proveditelnost.  

7. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ 
V současné době mají členské státy pouze povinnost zaznamenávat a shromažďovat veškeré 
informace týkající se podpor de minimis, přičemž nemusí Komisi posílat zprávy. Tyto záznamy, které 
se musí uchovávat po dobu deseti let, jim umožňují informovat Komisi na její žádost. 

Toto posouzení dopadů se zabývalo otázkami sledování a hodnocení, přičemž se zvažovaly možnosti 
vylepšení příslušných ustanovení v rámci nového nařízení. Celkově se však upřednostňuje, aby se 
systém sledování v této fázi neměnil, a to zejména z důvodů proporcionality a vzhledem ke značné 
administrativní zátěži, kterou by to v případě velmi malých objemů podpory znamenalo.  

Spíše se navrhuje, aby bylo sledování v rámci současného systému posíleno podrobnějšími kontrolami 
v případech, v nichž existují pochybnosti nebo v nichž se odkazuje na nařízení o podpoře de minimis. 
Během doby uplatňování nařízení (2014–2020) bude prováděna studie s cílem připravit půdu pro další 
přezkum politiky. Tato studie by mohla zahrnovat údaje a analýzu proveditelnosti zavedení povinného 
registru na úrovni členského státu či na úrovni EU, jakož i podrobná opatření nezbytná pro jeho 
zřízení. Mohla by se také zabývat dalším sběrem údajů, zejména v případě členských států, které 
centrální registr nemají.  

Předpokládá se rovněž, že přibližně dva roky před koncem období platnosti nařízení bude zahájeno 
hodnocení, na jehož začátku proběhne veřejná konzultace založená na podrobném dotazníku k 
uplatňování různých pravidel. 

8. ZÁVĚR 
Na základě svého posouzení dopadů by Komise upřednostňovala tyto možnosti: 

• zachování stávajících stropů podpory de minimis, s výjimkou silniční osobní 
dopravy, kde by se použil obecný strop, 

• zavedení dalšího zjednodušení a vyjasnění u pojmů „podnik“ a „podniky 
v obtížích“, 

• vyjasnění pravidel kumulace, 

• přizpůsobení pravidel pro nástroje transparentní podpory (půjčky a záruky), 
aby bylo mimo jiné možné zavést dodatečnou prémii „safe harbour“ pro 
půjčky, a 

• u sledování zachovat současnou možnost volby mezi centrálním registrem a 
systémem prohlášení. 


	1. VYMEZENÍ PROBLÉMU
	1.1. Souvislosti politiky
	1.2. Klíčové otázky
	1.3. Základní scénář
	1.4. Je zásah EU oprávněný? (zásada subsidiarity)

	2. CÍLE
	3. MOŽNOSTI POLITIKY
	3.1. Strop
	3.2. Další vyjasnění a zjednodušení
	3.3. Lepší dodržování pravidel za pomoci sledování

	4. ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ
	5. DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY
	6. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ
	6.1. Strop
	6.2. Další vyjasnění a zjednodušení
	6.3. Lepší dodržování pravidel za pomoci sledování

	7. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ
	8. ZÁVĚR

