
Prehodnotenie usmernení pre �tátnu pomoc na ochranu �ivotného prostredia
Dotazník

Účinnosť súčasného súboru usmernení končí koncom roku 2007. Komisia chce na prípravu
revízie usmernení prizvať v�etky členské �táty a ostatné zainteresované strany, aby sa s
Komisiou podelili o svoje skúsenosti so súčasnými usmerneniami. Komisia vypracovala
dotazník, ktorý sa mô�e pou�iť ako východiskový bod na tento druh spätnej väzby. Podrobné
pripomienky sú viac ne� vítané a u�itočné budú aj spätné informácie o tom, či by sa rozsah
pôsobnosti súčasných usmernení mal obmedziť alebo roz�íriť.

Otázky sú formulované relatívne otvorene, aby sme na ich základe získali čo najviac
u�itočných odpovedí a pripomienok. V ka�dom prípade uvítame, ak pripojíte akékoľvek
ďal�ie informácie, ktoré pova�ujete za u�itočné z hľadiska aktualizácie usmernení pre �tátnu
pomoc na ochranu �ivotného prostredia.

Vopred ďakujeme za Va�e odpovede.

Konečný termín na odpovede je 10. októbra 2005. Odpovede zasielajte na adresu:
European Commission, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, pokiaľ mo�no
elektronickou po�tou na adresu COMP-I1@cec.eu.int.



DOTAZNÍK

A. V�eobecné otázky

1. Rozsah pôsobnosti a uplatňovanie usmernení

Rozsah pôsobnosti usmernení sa doteraz obmedzoval na pomoc na ochranu �ivotného
prostredia. S pomocou na ochranu �ivotného prostredia sú v�ak spojené alebo sú jej podobné
viaceré oblasti, v ktorých sú argumenty v prospech poskytnutia pomoci veľmi podobné.
Jednou z otázok preto je, či by sa mal zachovať súčasný rozsah pôsobnosti usmernení, alebo
či by sa mohli zaradiť ďal�ie oblasti?

- Bezpečnosť a �ivotné prostredie: Mali by sa do rozsahu pôsobnosti zaradiť �bezpečnosť
civilných osôb a ich �ivotného prostredia�, �bezpečnosť zamestnancov�, �zdravie
spotrebiteľov� a �zdravie zamestnancov�? Ak áno, sú potrebné konkrétne pravidlá � iné ako
súčasné pravidlá pomoci na ochranu �ivotného prostredia?

Súčasné pravidlá environmentálnej investičnej pomoci sa vzťahujú na pomoc pri investíciách,
ktoré pomáhajú zni�ovať znečistenie samotného prijímateľa pomoci. Komisia pociťuje
evidentnú potrebu stanoviť explicitné pravidlá investičnej pomoci na ochranu �ivotného
prostredia určenú podnikom, aby sa vyrovnali s problémom znečistenia spôsobeného inými
podnikmi. Konkrétnej�ie otázky sa uvádzajú v časti B7.

2. Vylep�ený hospodársky prístup

Akčný plán �tátnej pomoci skoncipoval v�eobecný �bilančný test�, ktorý sa vyu�íva v politike
�tátnej pomoci:

1. Je potrebné určiť riadne definovaný cieľ spoločného záujmu (napr.
kohézia, rast, zamestnanosť, �ivotné prostredie).

2. Nástroj pomoci musí byť správne zameraný na identifikovaný cieľ
spoločného záujmu:

- �tátna pomoc je vhodný politický nástroj
- Opatrenie pomoci má motivačný účinok
- Opatrenie pomoci je  proporcionálne k rie�enému problému

3. Naru�enie hospodárskej súťa�e a vplyv na obchodovanie by mali byť
obmedzené, aby opatrenie pomoci v konečnom dôsledku nebolo v rozpore
so spoločným trhom.

Súčasné usmernenia u� sú vo veľkej miere v súlade s týmto testom, av�ak by sa malo
realizovať preskúmanie usmernení pre �tátnu pomoc na ochranu �ivotného prostredia
s cieľom jednoznačného zavádzania bilančného testu a lep�ieho odôvodnenia navrhnutých
pravidiel na základe vylep�eného hospodárskeho prístupu.

Na základe minulých skúseností má Komisia záujem získať stanoviská o identifikovaných
zlyhaniach trhu, ktoré majú negatívny dopad na ochranu �ivotného prostredia, a ktoré by bolo
mo�né napraviť prostredníctvom �tátnej pomoci. Komisia má taktie� záujem získať
stanoviská o iných odôvodneniach, ktoré sa vyu�ili pri poskytovaní �tátnej pomoci na ochranu
�ivotného prostredia.



Komisia má vo v�eobecnosti záujem získať stanoviská o mo�nosti prispôsobenia súčasného
prístupu v usmerneniach, napríklad ďalej rozpracovať oblasti naru�enia hospodárskej súťa�e
a vplyvu �pecifických opatrení na obchod, ako aj diferencovať pravidlá podľa hospodárskych
parametrov (napr. �truktúra trhu, relevantný trh, podiel príjemcu pomoci na trhu atď.).

3. Mo�nosť zaviesť nariadenie o skupinovej výnimke

Ako je uvedené v Akčnom pláne �tátnej pomoci, pri pomoci na ochranu �ivotného prostredia
by sa mohlo zaviesť nariadenie o skupinovej výnimke. Ktorú kategóriu alebo kategórie
pomoci na ochranu �ivotného prostredia by bolo podľa vás vhodné zahrnúť do takejto
skupinovej výnimky?

4. Princíp �znečisťovateľ platí�

Mal by sa posilniť princíp �znečisťovateľ platí�? To by mohlo znamenať trocha prísnej�ie
uplatňovanie usmernení, a tým viesť k schvaľovaniu ni��ej pomoci pre znečisťujúce podniky.
(S dôsledkami napríklad na daňové oslobodenie?)

5. Zachovať, zvý�iť alebo zní�iť súčasné percentá poskytovanej pomoci?

Kritickým prvkom v súčasných usmerneniach je schopnosť vytvárať stimuly na dosiahnutie
úrovne ochrany, ktoré sú vy��ie ne� úrovne, ktoré vy�adujú normy Spoločenstva. Na základe
skúsenosti a za ka�dú jednotlivú kapitolu usmernení by sa mali súčasné percentá povolenej
pomoci zachovať, zvý�iť alebo zní�iť?

6. Sú vy��ie úrovne pomoci pre MSP a podporované regióny odôvodnené?

V súčasných usmerneniach sú pre MSP povolené vy��ie úrovne pomoci, ktoré sú v mnohých
prípadoch o 10 % vy��ie ako pomoc ostatným podnikom (bod 35). Aj keď vo v�eobecnosti
MSP mô�u byť obmedzené nedostatkami trhu, mô�u mať obmedzený prístup k informáciám a
prípadne obmedzený prístup k rizikovému kapitálu, mo�no diskutovať o tom, či má o 10 %
vy��ia úroveň pomoci pre MSP pozitívny vplyv na �ivotné prostredie.

Podobné otázky mo�no klásť pri dodatočnej pomoci podporovaným regiónom, ktorá
umo�ňuje podobný bonus (body 33 � 34), ktorý mo�no kumulovať s bonusom pre MSP. Má
to pozitívny vplyv a malo by sa to ďalej povoľovať?

7. Mo�no poskytovať pomoc pre environmentálne inovácie?

Akčný plán �tátnej pomoci uvádzal, �e sa Komisia pokúsi podporiť ekologickú inováciu
a zlep�enie v produktivite prostredníctvom ekologickej inovácie v súlade s Akčným plánom
pre environmentálne technológie (ETAP).

Environmentálnu investičnú pomoc mo�no poskytnúť v prípade, �e podniky investujú do
zní�enia znečistenia viac, ako vy�adujú normy Spoločenstva. Normy Spoločenstva mô�u



často vychádzať z najlep�ích dostupných technológií, tak�e mo�no očakávať, �e investičná
pomoc na ochranu �ivotného prostredia bude podporovať podniky, aby zavádzali
environmentálne inovácie do svojho výrobného procesu. Súčasné pravidlá neupravujú
investície alebo prevádzkovú pomoc pre inovačné výrobky, ktoré zni�ujú znečistenie z
dôvodu, �e sú priamymi náhradami znečisťujúcej�ích klasických výrobkov.

Ak pomoc prekračuje rámec súčasnej technologickej úrovne, mohlo by sa to v niektorých
prípadoch pova�ovať za pomoc pre nové technológie. Pomoc na ochranu �ivotného prostredia
je často spojená s inováciou, hoci to závisí od príslu�ného druhu technológie. Ktorú kategóriu
ekologickej inovácie pova�ujete za nevyhnutnú/kompatibilnú? Aké druhy pravidiel sú
potrebné?
(Príklady pomoci:  Fi�kálne stimuly? Energetická účinnosť? Úspory energie? Iné?)

8. Hranice pre individuálne oznamovanie

Mali by sa revidovať hranice stanovené v bode 76, pri prekročení ktorých sa jednotlivé
prípady v rámci schválených programov musia oznamovať individuálne? Je potrebné mať na
rôzne druhy prípadov rôzne hranice?

B. Osobitné kapitoly súčasných usmernení

9. Investičná pomoc

Mala by byť naďalej povolená dočasná investičná pomoc pre MSP do vý�ky 15 %
oprávnených nákladov po dobu troch rokov od prijatia nových noriem Spoločenstva?
�tandardne nie je povolená pomoc na dosiahnutie súladu s normami Spoločenstva � ale na
zlep�enie oproti normám Spoločenstva mo�no schváliť pomoc do vý�ky 30 % oprávnených
nákladov. Existuje záruka, �e prechodná investičná pomoc do vý�ky 15 % oprávnených
nákladov pre MSP má efekt, alebo by sa malo toto percento zní�iť/zvý�iť?

V prípade obnoviteľnej energie a spoločnej výroby mo�no povoliť do 40 % oprávnenej
investičnej pomoci, v niektorých osobitných prípadoch obnoviteľnej energie do 100 % �
Ktorú oblasť obnoviteľnej energie pova�ujete za najviac experimentálnu/najďalej od úrovne
vyspelosti trhu, ne� aby bola oprávnená na takéto vy��ie miery pomoci? Pova�ujete sadzby vo
vý�ke 100 % naďalej za oprávnené? Mali by sa tieto úrovne zvý�iť/zní�iť?

Mala by sa sformulovať lep�ia/prísnej�ia definícia oprávnených nákladov, aby sa vyhlo
ťa�kostiam?

Mala by sa povoliť pomoc vo vý�ke 100 % oprávnených nákladov, ako aj 15 % výdavkov na
práce na obnovu znečistených priemyselných areálov? Je táto úroveň príli� vysoká/príli�
nízka?

Rozsah pôsobnosti pravidiel o premiestnení je obmedzený a zahŕňa len dôvody ochrany
�ivotného prostredia. Mal by sa tento rozsah uvoľniť alebo roz�íriť, aby zahŕňal aj ďal�ie
kritériá, napríklad bezpečnosť v mestských oblastiach?



Mala by sa povoliť pomoc na dosiahnutie súladu s vnútro�tátnymi normami, ktoré sú vy��ie
ako normy Spoločenstva?

Pokiaľ ide o pomoc spojenú s výdavkami na transfer technológie, odrá�ajú dané tri
podmienky súčasnú trhovú realitu, alebo by sa mali zmeniť?

Ako sa uvádza vy��ie (v bode A.1), Komisia pociťuje evidentnú potrebu stanoviť explicitné
pravidlá investičnej pomoci na ochranu �ivotného prostredia určenú podnikom, aby sa
vyrovnali s problémom znečistenia, ktorý spôsobili iné podniky. To sa mô�e týkať �irokého
okruhu situácií, napr. investičnej pomoci v oblasti spracovania odpadov alebo recyklačnej
spôsobilosti, investícií do dopravnej infra�truktúry, napríklad do potrubí, investícií do
výrobnej kapacity na výrobu výrobkov, ktoré sú �etrnými náhradami klasických výrobkov z
hľadiska �ivotného prostredia. Nové pravidlá budú musieť okrem iného zabezpečiť, aby sa
neobchádzal princíp, �e �znečisťovateľ platí�, a aby výhody pre �ivotné prostredie boli reálne.
Ktoré pravidlá sú potrebné, a aká úroveň pomoci by sa mohla povoliť?

Ak sa berú do úvahy čisté výhody počas 5 rokov, výpočet oprávnených nákladov mô�e byť v
určitých prípadoch dosť zlo�itý. Je potrebný a mo�ný zjednodu�ený výpočet (obmedzujúci sa
napríklad len na prípady do určitej veľkosti)?

10. Prevádzková pomoc � Odpadové hospodárstvo, úspora energie, obnoviteľné zdroje
energie, KVTE (kombinovaná výroba tepla a energie) a daňové úľavy/oslobodenia

Mal by sa rozsah pôsobnosti pravidiel pre prevádzkovú pomoc roz�íriť nad rámec
odpadového hospodárstva, úspory energie, obnoviteľných zdrojov, KVTE a daňových
úľav/oslobodení, alebo by sa mal obmedziť, resp. upraviť?

Sú percentá degresívnej a nedegresívnej pomoci primerané (body 45 � 46) a je 5-ročné
obdobie primerané?

Mali by sa pravidlá daňových úľav/oslobodení upraviť, aby lep�ie zabezpečili spravodlivú
hospodársku súťa� medzi prijímateľmi takejto pomoci v rôznych členských �tátoch?

Sú mo�nosti prevádzkovej pomoci, ktoré sú povolené pre pomoc na obnoviteľné zdroje,
primerane stanovené z hľadiska zahrnutia druhov pomoci poskytovanej pre obnoviteľnú
energiu? Je vý�ka pomoci 0,05 eur za kWH na obnoviteľnú energiu naďalej primeraná
(mo�nosť 3)? Prijali sa na tomto základe akékoľvek rozhodnutia � ak nie, mali by sme
zachovať túto mo�nosť? Sú pravidlá stanovujúce mo�nosti prijímania pomoci pre KVTE
príli� re�triktívne alebo príli� voľné? Zodpovedajú najnov�ím legislatívnym iniciatívam
Spoločenstva?


