
Přezkum hlavních směrů o státní podpoře na ochranu �ivotního prostředí
Dotazník

Platnost aktuálních hlavních směrů uplyne koncem roku 2007. Komise vyzývá v�echny
členské státy a zainteresované strany, aby se v rámci přípravy na přezkoumání hlavních směrů
podělily s Komisí o své zku�enosti s uplatňováním aktuálně platných hlavních směrů. Komise
zpracovala dotazník, z něho� lze vyjít při přípravě připomínek. Obzvlá�tě jsou vítány
podrobné komentáře a ohlasy na to, zda by bylo u�itečné zú�it či roz�ířit rozsah působnosti
aktuálně platných hlavních směrů.

Otázky jsou formulovány poměrně �iroce, aby umo�nily co mo�ná nejvíce u�itečných
odpovědí a komentářů. V ka�dém případě uvítáme, jestli�e připojíte dal�í informace, které
budete pova�ovat za u�itečné pro aktualizaci hlavních směrů státní podpory na ochranu
�ivotního prostředí.

Za odpovědi předem děkujeme.

Termín pro doručení odpovědí je 10. října 2005. Odpovědi pro European Commission, DG
COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brusel, zasílejte nejlépe emailem na adresu COMP-
I1@cec.eu.int



DOTAZNÍK

A. V�eobecné otázky

1. Působnost a uplatňování hlavních směrů

Působnost hlavních směrů dosud omezovala jen na podporu ochrany �ivotního prostředí.
S podporou ochrany �ivotního prostředí v�ak souvisí dal�í oblasti, kde se pou�ívá obdobná či
analogická argumentace pro přiznání podpory. Otázkou je, mimo jiné, zda je třeba zachovat
současnou působnost hlavních směrů nebo lze pod ně zahrnout také dal�í oblasti..

- Bezpečnost a �ivotní prostředí: Je třeba do působnosti hlavních směrů zahrnout �bezpečnost
občanů a jejich �ivotního prostředí", �bezpečnost zaměstnanců", �zdraví spotřebitelů" a
�zdraví zaměstnanců"? Pokud ano, jsou k podpoře ochrany �ivotního prostředí zapotřebí
specifická pravidla, která by se li�ila od těch současných?

Platná pravidla podpory investic do �ivotního prostředí pokrývají podporu investic, které
pomáhají sni�ovat zneči�tění, které příjemce podpory způsobil sám sobě. Komise cítí
jednoznačnou potřebu stanovit jasná pravidla pro podporu investic podniků do ochrany
�ivotního prostředí, jejich� cílem je ře�it zneči�tění způsobené jinými podniky. Viz
konkrétněj�í otázky v bodě B7

2. Propracovaný ekonomický přístup

V Akčním plánu státní podpory je vysvětlen obecný �test vyvá�enosti�, s ním� pracuje
politika státní podpory.

1. nutno pojmenovat jasně stanovený cíl společného zájmu (např.: soudr�nost, růst,
zaměstnanost, �ivotní prostředí)

2. nástroj podpory musí přesně mířit na pojmenovaný cíl společného zájmu:
� vhodným nástrojem politiky je státní podpora
� podpůrné opatření má motivační účinek
� podpůrné opatření je úměrné ře�enému problému

3. naru�ení hospodářské soutě�e a vliv na podmínky obchodu je třeba omezit, aby
podpůrné opatření neodporovalo společnému zájmu.

Platné hlavní směry u� do značné míry vyhovují tomuto testu, ale přezkoumání hlavních
směrů poskytování státní podpory na ochranu �ivotního prostředí by se mělo vyu�ít
k jednoznačnému provedení testu vyvá�enosti a k lep�ímu zdůvodnění navr�ených pravidel na
základě propracovaného ekonomického přístupu.

Na základě dosavadních zku�eností se Komise zajímá o názory na zji�těná selhání trhu, která
se negativně projevují na ochraně �ivotního prostředí a která by se dala napravit pomocí státní
podpory. Má také zájem o názory na jiná zdůvodnění, která poslou�ila k poskytnutí státní
podpory na ochranu �ivotního prostředí.

Obecněji řečeno, Komisi zajímají názory na mo�nost úpravy současného přístupu v hlavních
směrech, například má zájem o podrobněj�í vyjádření o vlivu konkrétních opatření na
naru�ení hospodářské soutě�e a podmínky obchodu, případně o diferenciaci pravidel podle



ekonomických parametrů (např. struktury trhu, relevantního trhu, tr�ního podílu příjemce
podpory atd.).

3. Mo�ná úprava blokové výjimky

Jak je uvedeno v akčním plánu státní podpory, u podpory na ochranu �ivotního prostředí lze
zavést úpravu blokové výjimky. Kterou kategorii (které kategorie) podpory ochrany �ivotního
prostředí by podle Vás měla taková bloková výjimka obsahovat?

4. Zásada �ať platí zneči�ťovatel�

Je třeba posílit zásadu �ať platí zneči�ťovatel�? Znamenalo by to poněkud přísněj�í
uplatňování hlavních směrů s tím výsledkem, �e by pro zneči�ťující podniky byl schválen
ni��í objem podpory. (Jaké důsledky by to mělo například pro daňové odchylky?)

5. Zachovat, sní�it či zvý�it současnou míru podpory?

Určujícím prvkem platných hlavních směrů je mo�nost vytvořit motivaci za účelem dosa�ení
vy��í úrovně ochrany, ne� jakou vy�adují normy Společenství. Měla by se na základě
zku�eností přijatá míra podpory podle jednotlivých kapitol hlavních směrů zachovat, zvý�it
nebo sní�it?

6. Je odůvodněná vy��í úroveň podpory pro malé a střední podniky?

Platné hlavní směry v řadě případů umo�ňují malým a středním podnikům o 10 % vy��í
úroveň podpory ve srovnání s jinými podniky (bod 35). Na malé a střední podniky mohou
sice negativně dopadat nedostatky trhu, omezený přístup k informacím a snad i k rizikovému
kapitálu, lze v�ak diskutovat o tom, zda o 10 % vy��í úroveň podpory pro malé a střední
podniky má nějaký pozitivní účinek na �ivotní prostředí.

Podobné otázky je mo�né polo�it i v souvislosti s navý�enou pomocí pro podporované
regiony, která umo�ňuje podobná zvýhodnění (body 33�34), je� je mo�né kumulovat se
zvýhodněním pro malé a střední podniky. Má to nějaký pozitivní účinek a mělo by se to
nadále umo�ňovat?

7. Eventuální podpora pro inovace v oblasti ochrany �ivotního prostředí

V akčním plánu státní podpory se konstatuje, �e Komise se vynasna�í podporovat ekoinovace
a vy��í produktivitu cestou ekologické účinnosti ve shodě s akčním plánem
environmentálních technologií (ETAP).

Podporu investicím do ochrany �ivotního prostředí lze přiznat, pokud podniky investují do
sni�ování zneči�tění nad rámec toho, co vy�adují normy Společenství. Normy Společenství se
často odvíjejí od nejlep�í dostupné techniky, tak�e lze očekávat, �e podpora investic do
ochrany �ivotního prostředí povzbudí podniky k zavádění environmentálních inovací do



svých výrobních postupů. Stávající hlavní směry nepředpokládají podporu pro investice resp.
inovované výrobky, které sni�ují zneči�tění, proto�e jsou to jen přímé substituty více
zneči�ťujících tradičních výrobků.

Pokud podpora překračuje rámec současné technologické úrovně, lze to v některých
případech pova�ovat za podporu nových technologií. Podpora ochrany �ivotního prostředí
nejednou souvisí s inovacemi, třeba�e to závisí i na druhu dotyčné technologie. Kterou
kategorii podpory ekoinovací byste pova�ovali za nutnou či kompatibilní? Jaká pravidla jsou
zapotřebí?
Příklady podpory:Daňové pobídky? Energetická účinnost? Energetická úspornost? Jiná?

8. Prahové hodnoty individuálních oznámení

Měly by se přehodnotit prahové hodnoty z bodu 76 vý�e, při jejich� překročení se individuální
případy musí oznamovat samostatně v souladu se schválenými re�imy podpory? Je třeba mít
různé prahové hodnoty pro různé druhy případů?

B. Konkrétní kapitoly stávajících hlavních směrů

9. Investiční podpora

Měla by se malých a středních podniků nadále týkat přechodná podpora investic a� do vý�e
15 % způsobilých nákladů po dobu 3 let od přijetí nových norem Společenství? Obvykle
nelze přiznat podporu na splnění norem Společenství, ale z podpory lze pokrýt a� 30 %
způsobilých nákladů vynalo�ených na zdokonalení norem Společenství. Existuje záruka, �e
přechodná podpora investic malých a středních podniků do vý�e 15 % má nějaký účinek
anebo by se tato míra podpory měla sní�it či eventuálně zvý�it?

Pro obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu energie a tepla lze schválit podporu a� do
vý�e 40 % způsobilých nákladů a v některých případech obnovitelných zdrojů dokonce a�
100 %. Kterou oblast obnovitelných energetických zdrojů, která by zdůvodnila vy��í míru
podpory, pova�ujete za nejvíce experimentální či nejvzdáleněj�í od dosa�ené vyspělosti trhu?
Pova�ujete 100% míru podpory nadále za odůvodněnou? Měla by se úroveň podpory sní�it či
zvý�it?

Daly by se lépe/přísněji definovat způsobilé náklady, aby se přede�lo potí�ím?

Měla by se přiznávat 100% podpora na obnovu zneči�těných průmyslových areálů, jako� i
15% podpora pracovních nákladů? Je to příli� vysoká či příli� nízká úroveň?

Působnost norem upravujících přemístění výroby je omezena a vyhrazena jen na účely
ochrany �ivotního prostředí. Měla by se tato působnost uvolnit či roz�ířit a zahrnout i dal�í
kritéria, např. bezpečnost v městských aglomeracích?

Měla by se přiznávat vy��í podpora na splnění vnitrostátních norem ne� na splnění norem
Společenství?



Co se týče podpory výdajů na transfer technologií: vyjadřují tři podmínky aktuální realitu trhu
nebo by se měly změnit?

Jak uvedeno vý�e (v bodě A.1), Komise cítí jednoznačnou potřebu stanovit jasná pravidla pro
podporu investic podniků do ochrany �ivotního prostředí, jejich� cílem je ře�it zneči�tění
způsobené jinými podniky. Mů�e se to týkat �irokého spektra různých situací, např. podpory
investic do zpracování odpadu nebo do kapacit na recyklaci, investic do dopravní
infrastruktury, např. ropovodů, investic do výrobních kapacit ekologicky �etrných výrobků,
které nahrazují tradiční výrobky. Nová pravidla budou muset zajistit, mimo jiné, aby se
nedala obcházet zásada �ať platí zneči�ťovatel� a aby environmentální přínosy byly reálné.
Která pravidla jsou zapotřebí a jak vysokou podporu lze povolit?

Výpočet způsobilých nákladů se zohledněním čistých přínosů za pět let mů�e být v určitých
případech dost komplikovaný. Je potřebná a proveditelná zjednodu�ená kalkulace (snad
omezující se pouze na případy do určitého objemu)?

10. Provozní podpora � odpadové hospodářství, úspora energie, obnovitelné zdroje,
kombinovaná výroba elektřiny a tepla, daňové úlevy a výjimky.

Měla by se působnost pravidel upravujících provozní podporu roz�ířit za rámec odpadového
hospodářství, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektrické
energie a tepla, daňových úlev a výjimek, anebo by se jejich působnost měla naopak omezit či
změnit?

Je míra klesající a neklesající podpory vhodně nastavená (body 45-46) a je vhodné pětileté
období?

Měla by se změnit pravidla pro daňové úlevy a výjimky v tom směru, aby lépe zaji�ťovala
spravedlivou hospodářskou soutě� mezi příjemci podpory v různých členských státech?

Jsou správně vymezeny mo�nosti vyu�ití provozní podpory pro podporu obnovitelných zdrojů
tak, aby obsáhly typy podpory poskytované pro obnovitelné zdroje energie? Je stále je�tě
vhodná vý�e grantu 0,05 EUR za kWh energie z obnovitelného zdroje (mo�nost č.3)? Byla na
tomto základě přijata nějaká rozhodnutí � pokud ne, měli bychom tuto mo�nost zachovat?
Jsou pravidla vymezující mo�nosti přijetí podpory pro kombinovanou výrobu tepla a
elektrické energie příli� restriktivní nebo příli� volná? Odpovídají posledním legislativním
iniciativám vycházejícím ze Společenství?


