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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: oxid zinečnatý, síran zinečnatý, bis(fosforečnan) trizinečnatý
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/01)
Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek ( 1)
zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby rozvoj strategií omezování rizik existujících látek.
V rámci nařízení (EHS) č. 793/93 byly jako prioritní látky pro hodnocení v souladu s nařízením Komise (ES)
č. 2268/95 (2), které se týká druhého seznamu prioritních látek podle nařízení (EHS) č. 793/93, určeny
následující látky:
— oxid zinečnatý,
— síran zinečnatý,
— bis(fosforečnan) trizinečnatý.
Členský stát zpravodaj určený v souladu s uvedeným nařízením dokončil pro tyto látky hodnocení rizik
s ohledem na člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června
1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí (3), a navrhl
strategii omezování těchto rizik v souladu s nařízením (EHS) č. 793/93.

Proběhly konzultace s Vědeckým výborem pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (SCTEE) a Vědeckým
výborem pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER), které vydaly stanoviska, pokud se jedná
o hodnocení rizik provedená zpravodajem. Uvedená stanoviska jsou k dispozici na internetových stránkách
uvedených vědeckých výborů.

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EHS) č. 793/93 stanoví, že výsledky hodnocení rizik a doporučená strategie omezování rizik budou přijaty na úrovni Společenství a zveřejněny Komisí. Toto sdělení společně
s příslušným doporučením Komise 2008/468/ES (4) poskytuje výsledky hodnocení rizik (5) a strategie
omezování rizik pro výše uvedené látky.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.
Úř. věst. L 231, 28.9.1995, s. 18.
Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3.
Úř. věst. L 161, 20.6.2008.
Úplnou zprávu o hodnocení rizik, stejně jako její shrnutí, lze nalézt na internetových stránkách Evropského úřadu pro
chemické látky:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
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Výsledky hodnocení rizik a strategie omezování rizik stanovené v tomto sdělení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 793/93.
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PŘÍLOHA
ČÁST 1

č. CAS: 1314-13-2

č. Einecs: 215-222-5

Molekulový vzorec:

ZnO

Název podle Einecs:

Oxid zinečnatý

Název podle IUPAC:

Oxid zinečnatý

Zpravodaj:

Nizozemsko

Klasifikace (1):

N; R50-53

Hodnocení rizik je založeno na praxi související s životním cyklem látky vyráběné v Evropském společenství nebo do
něho dovážené, jak je popsán v hodnocení rizik, které členský stát zpravodaj předal Komisi. Hodnocení rizik bylo provedeno v souladu s aktuálně platnou metodologií kovů a s technickými pokyny pro hodnocení rizik na podporu nařízení
Komise (ES) č. 1488/94 o hodnocení rizik existujících látek.
Na základě dostupných informací hodnocení rizik určilo, že v Evropském společenství se látka používá především
v gumárenských surovinách a ve výrobcích ze skla a keramiky. Dále se používá jako inhibitor koroze v nátěrových
barvách, jako surovina pro výrobu chemikálií s obsahem zinku, jako přísada do paliv a maziv a k doplnění zinku do
hnojiv, krmiv a vitaminových preparátů pro humánní použití. Použití jako nanomateriál nebyla hodnocena.

HODNOCENÍ RIZIK
A. Lidské zdraví
Závěr hodnocení rizik pro
PRACOVNÍKY
je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav z horečky z kovového dýmu následkem akutní inhalační toxicity během svařování pozinkované oceli,
— obav ze systémových účinků jako důsledek opakované dermální expozice a opakované kombinované expozice (inhalační a dermální) plynoucí z použití nátěrových barev obsahujících oxid zinečnatý.
Závěr hodnocení rizik pro
SPOTŘEBITELE
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplažňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
(1) Klasifikace látky je stanovena směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3).
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Závěr hodnocení rizik pro
LIDSKÉ ZDRAVÍ (fyzikálně-chemické vlastnosti)
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.

B. Životní prostředí
Závěry jsou uvedeny pouze pro místní scénáře. Platí též závěry týkající se regionálních rizik pro životní prostředí, jak jsou
popsána v hodnocení rizik pro elementární zinek (č. Einecs: 231-175-3).
Závěr hodnocení rizik pro
ATMOSFÉRU
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
VODNÍ EKOSYSTÉM VČETNĚ SEDIMENTU
1.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik pro konkrétní scénáře uvedené níže. Tohoto závěru
bylo dosaženo v důsledku:
— obav z vlivů na místní vodní ekosystém (včetně sedimentu) následkem expozice plynoucí z výroby v jedné provozovně (pouze sediment) a z použití v odvětví zpracování skla, v odvětví feritů (pouze sediment), varistorů, zpracování katalyzátorů, formulace maziv, zpracování nátěrových barev, formulace kosmetických a léčivých přípravků
a použití kosmetických a léčivých přípravků pro soukromé účely (pouze sediment). V případě mnoha provozů
a zpracovatelských scénářů (s emisemi do vody) nebyly zjištěny žádné bezprostřední obavy, ovšem nelze vyloučit
potenciální riziko na místní úrovni kvůli možné existenci vysokých regionálních pozaďových koncentrací zinku;
1.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 1.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM
2.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav o místní suchozemský ekosystém následkem expozice plynoucí z použití v odvětví zpracování skla, formulace maziv a formulace kosmetických a léčivých přípravků;
2.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 2.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
MIKROORGANISMY V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD
3.1 je takový, že je zapotřebí snížit rizika u některých, ovšem ne všech, místních scénářů. Tohoto závěru bylo dosaženo
v důsledku:
— obav o mikroorganismy v čistírnách odpadních vod následkem expozice vyplývající z použití v odvětví zpracování
skla, v odvětví varistorů, zpracování katalyzátorů, formulace maziv, zpracování nátěrových barev a formulace
kosmetických a léčivých přípravků;
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3.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, mimo opatření uvedených výše v bodě 3.1.
Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.

STRATEGIE OMEZOVÁNÍ RIZIK
Pro PRACOVNÍKY
Má se všeobecně za to, že právní předpisy na ochranu pracovníků platné v současnosti na úrovni Společenství poskytují
odpovídající rámec pro omezení rizik způsobených oxidem zinečnatým v potřebném rozsahu a je nutné je uplatňovat.
Dále se na základě výsledků zprávy o hodnocení rizika doporučuje:
— v souladu se směrnicí 98/24/EHS (1) nebo případně směrnicí 2004/37/ES (2) stanovit na úrovni Společenství limitní
hodnoty expozice na pracovišti pro dým vznikající při svařování.
Pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
se doporučuje:
— podle směrnice 2008/1/ES (3) a směrnice 2000/60/ES (4) zvážit, zda je zapotřebí dalšího řízení rizik u jiných zdrojů
emisí zinku kromě těch, které vznikají u vyráběné a dovážené chemikálie (např. přírodní zdroje, těžební činnost, znečištění z minulosti a použití jiných sloučenin zinku), a které podle zjištění strategie omezování rizik výrazně přispívají
k emisím zinku do vodního prostředí,
— za účelem usnadnění povolování a monitorování podle směrnice 2008/1/ES by oxid zinečnatý měl být začleněn do
pokračující práce na tvorbě pokynů k „nejlepším dostupným technikám“ (BAT).

ČÁST 2

č. CAS: 7733-02-0

č. Einecs: 231-793-3

Molekulový vzorec:

ZnSO4

Název podle Einecs:

Síran zinečnatý

Název podle IUPAC:

Síran zinečnatý

Zpravodaj:

Nizozemsko

Klasifikace (5):

Xn; R22
R41
N; R50-53

Hodnocení rizik je založeno na praxi související s životním cyklem látky vyráběné v Evropském společenství nebo do
něho dovážené, jak je popsán v hodnocení rizik, které členský stát zpravodaj předal Komisi. Hodnocení rizik bylo provedeno v souladu s aktuálně platnou metodologií kovů a s technickými pokyny pro hodnocení rizik na podporu nařízení
(ES) č. 1488/94 o hodnocení rizik existujících látek.
Na základě dostupných informací hodnocení rizik určilo, že v Evropském společenství se látka používá především na
výrobu hnojiv a pesticidů, na farmaceutické účely, v zemědělství jako doplňkové látky do krmiv a v chemickém průmyslu.
Dále se používá ve výrobě viskózy, jako flotační činidlo v těžebním průmyslu, inhibitor koroze v odvětví galvanického
pozinkování a při čištění odpadních vod. Použití jako nanomateriál nebyla hodnocena.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.
Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
Klasifikace látky je stanovena směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3).
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HODNOCENÍ RIZIK

A. Lidské zdraví
Závěr hodnocení rizik pro
PRACOVNÍKY
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
SPOTŘEBITELE
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snížování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
LIDSKÉ ZDRAVÍ (fyzikálně-chemické vlastnosti)
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
B. Životní prostředí
Závěry jsou uvedeny pouze pro místní scénáře. Platí též závěry týkající se regionálních rizik pro životní prostředí, jak jsou
popsána v hodnocení rizik pro elementární zinek (č. Einecs: 231-175-3).
Závěr hodnocení rizik pro
ATMOSFÉRU
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
VODNÍ EKOSYSTÉM VČETNĚ SEDIMENTU
1.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav z vlivů na místní vodní ekosystém následkem expozice plynoucí z použití v odvětví zemědělských hnojiv
(formulace). V případě použití v odvětví zemědělských krmiv (formulace) nebyly zjištěny žádné bezprostřední
obavy, ovšem nelze vyloučit potenciální riziko na místní úrovni kvůli možné existenci vysokých regionálních
pozaďových koncentrací zinku,
— obav o vliv na organismy žijící v sedimentech následkem lokální expozice plynoucí z použití v odvětví zemědělských hnojiv (formulace), zemědělských krmiv (formulace) a v chemickém průmyslu (zpracování). V případě
mnoha zpracovatelských scénářů nebyly zjištěny žádné bezprostřední obavy, ovšem nelze vyloučit potenciální
riziko na místní úrovni kvůli možné existenci vysokých regionálních pozaďových koncentrací zinku;
1.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 1.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
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Závěr hodnocení rizik pro
SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM
2.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav o místní suchozemský ekosystém následkem expozice plynoucí z použití v chemickém průmyslu (zpracování), v odvětví zemědělských pesticidů (zpracování) a zemědělských hnojiv (formulace);
2.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 2.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
MIKROORGANISMY V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD
3.1 je takový, že je zapotřebí snížit rizika. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav o mikroorganismy v čistírnách odpadních vod následkem expozice plynoucí z použití v chemickém
průmyslu (zpracování), v odvětví zemědělských pesticidů (zpracování) a zemědělských hnojiv (formulace);
3.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, mimo opatření uvedených výše v bodě 3.1.
Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.

STRATEGIE OMEZOVÁNÍ RIZIK
Pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
se doporučuje:
— podle směrnice 2008/1/ES ( 1) a směrnice 2000/60/ES (2) zvážit, zda je zapotřebí dalšího řízení rizik u jiných zdrojů
emisí zinku kromě těch, které vznikají u vyráběné a dovážené chemikálie (např. přírodní zdroje, těžební činnost, znečištění z minulosti a použití jiných sloučenin zinku), a které podle zjištění strategie omezování rizik výrazně přispívají
k emisím zinku do vodního prostředí,
— za účelem usnadnění povolování a monitorování podle směrnice 2008/1/ES by síran zinečnatý měl být začleněn do
pokračující práce na tvorbě pokynů k „nejlepším dostupným technikám“ (BAT).

ČÁST 3

č. CAS: 7779-90-0

č. Einecs: 231-944-3

Molekulový vzorec:

Zn3(PO4)2

Název podle Einecs:

Bis(fosforečnan) trizinečnatý

Název podle IUPAC:

Bis(fosforečnan) trizinečnatý

Zpravodaj:

Nizozemsko
3

Klasifikace ( ):

N; R50-53

Hodnocení rizik je založeno na praxi související s životním cyklem látky vyráběné v Evropském společenství nebo do
něho dovážené, jak je popsán v hodnocení rizik, které členský stát zpravodaj předal Komisi. Hodnocení rizik bylo provedeno v souladu s aktuálně platnou metodologií kovů a s technickými pokyny pro hodnocení rizik na podporu nařízení
(ES) č. 1488/94 o hodnocení rizik existujících látek.
(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
(2) Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
(3) Klasifikace látky je stanovena směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3).
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Na základě dostupných informací hodnocení rizik stanovilo, že v Evropském společenství se látka používá především jako
aktivní anorganický antikorozní pigment v základních nátěrových barvách a nátěrových barvách určených k ochraně
kovových podkladů proti korozi v odvětví nátěrových hmot, laků a fermeží. Použití jako nanomateriál nebyla hodnocena.

HODNOCENÍ RIZIK
A. Lidské zdraví
Závěr hodnocení rizik pro
PRACOVNÍKY
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
SPOTŘEBITELE
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
OSOBY EXPONOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
LIDSKÉ ZDRAVÍ (fyzikálně-chemické vlastnosti)
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.

B. Životní prostředí
Závěry jsou uvedeny pouze pro místní scénáře. Platí též závěry týkající se regionálních rizik pro životní prostředí, jak jsou
popsána v hodnocení rizik pro elementární zinek (č. Einecs: 231-175-3).
Závěr hodnocení rizik pro
ATMOSFÉRU
je takový, že v současnosti není zapotřebí dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování rizik kromě těch,
která se již uplatňují. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se považují
za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
VODNÍ EKOSYSTÉM VČETNĚ SEDIMENTU
1.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav z vlivů na místní vodní ekosystém (včetně sedimentu) následkem expozice plynoucí z použití v odvětví nátěrových barev (formulace a zpracování);
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1.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 1.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM
2.1 je takový, že je zapotřebí zvláštních opatření na snižování rizik. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav o místní suchozemský ekosystém následkem expozice plynoucí z použití v odvětví nátěrových barev
(formulace);
2.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, včetně sekundární otravy, mimo opatření uvedených výše v bodě 2.1. Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
Závěr hodnocení rizik pro
MIKROORGANISMY V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD
3.1 je takový, že je zapotřebí snížit rizika. Tohoto závěru bylo dosaženo v důsledku:
— obav o mikroorganismy v čistírnách odpadních vod následkem expozice vyplývající z použití v odvětví nátěrových barev (formulace a zpracování);
3.2 je takový, že v současné době není zapotřebí žádných dalších informací a/nebo zkoušek ani opatření na snižování
rizik kromě těch, která jsou uplatňována u všech místních scénářů, mimo opatření uvedených výše v bodě 3.1.
Tohoto závěru bylo dosaženo, neboť:
— hodnocení rizik ukazuje, že se neočekávají žádná rizika. Opatření na snižování rizik, která se již uplatňují, se
považují za dostatečná.
STRATEGIE OMEZOVÁNÍ RIZIK
Pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
se doporučuje:
— podle směrnice 2008/1/ES ( 1) a směrnice 2000/60/ES (2) zvážit, zda je zapotřebí dalšího řízení rizik u jiných zdrojů
emisí zinku kromě těch, které vznikají u vyráběné a dovážené chemikálie (např. přírodní zdroje, těžební činnost, znečištění z minulosti a použití jiných sloučenin zinku), a které podle zjištění strategie omezování rizik výrazně přispívají
k emisím zinku do vodního prostředí,
— za účelem usnadnění povolování a monitorování podle směrnice 2008/1/ES by bis(fosforečnan) trizinečnatý měl být
začleněn do pokračující práce na tvorbě pokynů k „nejlepším dostupným technikám“ (BAT).

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
(2) Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
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Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk
(2008/C 155/02)
Toto sdělení nahrazuje sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě
záruk (Úř. věst. C 71, 11.3.2000, s. 14).

1. ÚVOD

1.1 Souvislosti
Toto sdělení aktualizuje přístup Komise ke státním podporám poskytovaným ve formě záruk a snaží se
poskytnout členským státům podrobnější vysvětlení zásad, na nichž Komise hodlá založit svůj výklad
článků 87 a 88 a jejich použití na státní záruky. Tyto zásady jsou v současné době stanoveny ve sdělení
Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (1). Ze zkušeností nabytých při používání tohoto sdělení od roku 2000 vyplývá, že politika Komise v této oblasti by měla být
přepracována. V této souvislosti si Komise dovoluje připomenout kupříkladu své nedávné přístupy uplatněné
v různých konkrétních rozhodnutích (2), pokud jde o potřebu provádět individuální posuzování rizika ztrát
spojeného s každou zárukou v případě jednotlivých systémů. Komise dále zamýšlí učinit svou politiku v této
oblasti co nejprůhlednější a zajistit, aby její rozhodnutí byla předvídatelná a aby bylo zaručeno rovné zacházení. Komise si zejména přeje poskytnout malým a středním podnikům a členským státům tzv. safe-harbour
předem určující pro danou společnost na základě jejího finančního ratingu minimální přirážku, která by
měla být účtována za státní záruku, aby tato nebyla považována za podporu v oblasti působnosti čl. 87
odst. 1 Smlouvy. Jakákoliv účtovaná prémie nižší než uvedená úroveň by navíc mohla být považována
za prvek podpory.

1.2 Typy záruk
Záruky jsou ve své nejčastěji užívané podobě spojeny s půjčkou nebo jiným finančním závazkem uzavřeným
mezi dlužníkem a věřitelem; lze je poskytovat jako individuální záruky nebo v rámci systémů záruk.
Mohou však existovat různé formy záruk v závislosti na jejich právním základu, typu příslušné transakce,
době trvání apod. Aniž by byl výčet úplný, rozlišujeme následující formy záruk:
— všeobecné záruky, tj. záruky poskytované podnikům jako takovým, a záruky vázané na konkrétní transakci, v níž může jít o půjčku, přímou investici apod,
— záruky poskytované konkrétním instrumentem a záruky vázané přímo na stanovy podniku samotného,
— záruky poskytnuté přímo nebo protizáruky poskytnuté ručiteli prvního stupně,
— neomezené záruky a záruky omezené co do částky nebo času: za podporu ve formě záruky považuje
Komise rovněž výhodnější úvěrové podmínky získané podniky, jejichž právní forma vylučuje konkurzní
řízení nebo jiná řízení v případě platební neschopnosti nebo zajistí výslovnou státní záruku nebo pokrytí
ztrát státem. Totéž platí, jestliže stát získá účast v podniku a přijme podmínku neomezeného ručení
místo obvyklého ručení omezeného,
— záruky jednoznačně pocházející ze smluvního zdroje (jako formálních smluv nebo tzv. letters of
comfort) nebo jiného právního zdroje a záruky, jejichž forma je méně očividná (jako vedlejší ujednání,
ústní přísliby) a které mohou nabízet různé stupně jistoty.
(1) Úř. věst. C 71, 11.3.2000, s. 14.
(2) Například: rozhodnutí Komise 2003/706/ES ze dne 23. dubna 2003 ohledně režimu podpory uplatňovaného Německem
nazvanému „Záruční režimy pro zemi Brandenbursko pro roky 1991 a 1994“ – státní podpora C 45/98 (ex NN 45/97)
(Úř. věst. L 263, 14.10.2003, s. 1); rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2003 o záručních režimech pro financování
stavby lodí – Německo (N 512/03) (Úř. věst. C 62, 11.3.2004, s. 3); rozhodnutí Komise 2006/599/ES ze dne 6. dubna
2005 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit v oblasti financování stavby lodí (Úř. věst. L 244, 7.9.2006,
s. 17).
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Zejména v posledně uvedeném případě neexistence vhodných právních nebo účetních záznamů často vede
k velice špatné vystopovatelnosti. To platí jak o příjemci, tak o státním orgánu nebo orgánu veřejné správy
poskytujícím podporu a v konečném důsledku tedy i o informacích dostupných třetím stranám.

1.3 Struktura a oblast působnosti sdělení
Pro účely tohoto sdělení:
a) „systém záruk“ znamená jakýkoliv akt, na jehož základě je možno poskytovat záruky podnikům splňujícím určité požadavky týkající se doby trvání, výše záruky, hlavní transakce a typu a velikosti podniku
(jako malé a střední podniky), aniž by byla zapotřebí dodatečná prováděcí opatření;
b) „individuální záruka“ znamená jakoukoliv záruku poskytnutou podniku na jiném základě než na základě
systému záruk.
Oddíly 3 a 4 tohoto sdělení mají být přímo použitelné na záruky vázané na konkrétní finanční transakci,
jako například půjčku. Komise soudí, že toto jsou případy, kdy je vzhledem k jejich četnosti a skutečnosti, že
je lze obvykle kvantifikovat, nejvíce zapotřebí jasně stanovit, zda tyto záruky představují státní podporu či
nikoli.
Vzhledem k tomu, že transakcemi krytými zárukou bývají nejčastěji půjčky, bude v tomto sdělení používáno
pro hlavního příjemce záruky označení „dlužník“ a pro subjekt, jehož riziko snižuje státní záruka, označení
„věřitel“. Použití těchto dvou konkrétních pojmů rovněž usnadňuje chápání smyslu celého textu, neboť
základní princip půjčky je všeobecně znám. Použití těchto pojmů nicméně neznamená, že by se oddíly 3 a 4
vztahovaly pouze na záruky na půjčky. Vztahují se na všechny záruky, kde dochází k podobnému přesunu
rizika, jako u přímé investice, s tím, že je třeba zohlednit příslušný profil rizika (včetně možného nedostatečného zajištění).
Toto sdělení se použije na všechna hospodářská odvětví, včetně oblasti zemědělství, rybolovu a dopravy, aniž
jsou dotčena zvláštní pravidla vztahující se na dotčená odvětví.
Toto sdělení se nevztahuje na zajištění vývozních úvěrů.

1.4 Jiné typy záruk
U určitých forem záruk (viz bod 1.2), které zahrnují přesun rizika na ručitele a nevykazují jeden nebo více
specifických znaků stanovených v bodě 1.3, například u pojistných záruk, bude zapotřebí provést individuální analýzu, pro niž se použijí dle potřeby příslušné oddíly nebo metodiky popsané v tomto sdělení.

1.5 Neutralita
Toto sdělení se použije, aniž je dotčen článek 295 Smlouvy, a tedy aniž je dotčena úprava vlastnictví uplatňovaná v členských státech. Komise má neutrální postoj, pokud jde o veřejné a soukromé vlastnictví.
Zejména pouhá skutečnost, že je určitý podnik z velké části ve veřejných rukou, nepředstavuje sama o sobě
poskytnutí státní záruky, nejsou-li přítomny žádné výslovné nebo mlčky předpokládané prvky záruky.

2. POUŽITELNOST ČL. 87 ODST. 1

2.1 Obecné poznámky
Čl. 87 odst. 1 Smlouvy stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních
prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo
určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.
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Tato obecná kritéria se stejnou měrou vztahují na záruky. Stejně jako jiné formy případné podpory mohou
záruky přímo poskytnuté státem, tedy ústředními, regionálními či místními orgány, a rovněž záruky poskytnuté ze státních zdrojů jinými státem kontrolovanými subjekty, například podniky, a přisuzovatelné
orgánům veřejné moci (3), představovat státní podporu.
Aby se předešlo případným pochybnostem, měl by se objasnit pojem státní zdroje ve spojení se státními
zárukami. Přínosem plynoucím ze státní záruky je to, že riziko spojené se zárukou nese stát. Za takové
riziko nesené státem by se obvykle měla zaplatit příslušná prémie. Jestliže se stát části nebo celé prémie
vzdá, těží z toho podnik a ze státních zdrojů unikají prostředky. I když se ukáže, že stát v rámci poskytnuté
záruky nic nezaplatí, může se přesto jednat o státní podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Podpora je
poskytnuta v okamžiku, kdy je dána záruka, nikoli v okamžiku, kdy je záruka použita nebo kdy dojde
k placení podle podmínek záruky. Zda záruka představuje státní podporu či nikoli, a jestliže ano, jak je ona
státní podpora vysoká, musí být stanoveno v okamžiku, kdy je záruka poskytnuta.
V této souvislosti Komise zdůrazňuje, že analýza podle pravidel pro státní podporu předem nevylučuje slučitelnost daného opatření s jinými ustanoveními Smlouvy.

2.2 Podpora poskytovaná dlužníkovi
Obvykle je příjemcem podpory dlužník. Jak je uvedeno v bodě 2.1, za riziko by se obvykle měla zaplatit
příslušná prémie. Pokud dlužník nemusí platit prémii nebo platí nízkou prémii, je zvýhodněn. Ve srovnání
se situací, kdy záruka není poskytnuta, umožňuje státní záruka dlužníkovi získat lepší finanční podmínky na
získání půjčky, než jsou podmínky obvyklé na finančních trzích. Obvykle může dlužník díky státní záruce
získat nižší úroky a/nebo nabízet nižší zajištění. V některých případech by dlužník nenašel bez státní záruky
finanční instituci, která by byla ochotna mu půjčit za jakýchkoli podmínek. Státní záruky tak mohou
usnadnit založení nových podniků a umožnit některým podnikům získat peníze na novou činnost. Stejně
tak může státní záruka pomoci podniku v úpadku pokračovat v činnosti místo toho, aby byl tento podnik
z podnikání vyřazen nebo byl nucen se restrukturalizovat, což vede k možnému narušení hospodářské
soutěže.

2.3 Podpora poskytovaná věřiteli
2.3.1 I když je obvykle příjemcem podpory dlužník, nelze vyloučit, že za určitých okolností může mít
z podpory přímý prospěch i věřitel. Zejména například poskytne-li se státní záruka ex post na již
uzavřenou půjčku nebo jiný finanční závazek, aniž by podmínky této půjčky nebo tohoto finančního
závazku byly upraveny, nebo použije-li se jedna půjčka s poskytnutou zárukou na zaplacení jiné
půjčky, na niž záruka poskytnuta nebyla, téže úvěrové instituci, potom to rovněž může znamenat
podporu věřiteli, protože je zvýšeno zajištění půjček. Obsahuje-li záruka podporu věřiteli, měla by se
soustředit pozornost na skutečnost, že by taková podpora v zásadě mohla představovat provozní
podporu.
2.3.2 Záruky se liší od jiných opatření státní podpory, jako jsou subvence nebo osvobození od daně, v tom
smyslu, že v případě záruky stát také vstupuje do právního vztahu s věřitelem. Proto je třeba zvážit
možné důsledky státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně, pro třetí osoby. V případě státních
záruk na půjčky se to týká hlavně finančních institucí poskytujících půjčky. V případě záruk na dluhopisy vydané na financování podniků se to týká finančních institucí zúčastněných na vydání těchto
dluhopisů. Otázka, má-li nezákonnost podpory dopad na právní vztahy mezi státem a třetími
osobami, musí být přezkoumána podle vnitrostátního práva. Vnitrostátní soudy musí podle okolností
zkoumat, zda vnitrostátní právo znemožňuje dodržování záručních smluv, a Komise se domnívá, že
jejich hodnocení by mělo brát v úvahu porušování práva Společenství. Věřitelé tedy mohou mít zájem
na tom, aby se jako standardní preventivní opatření ověřilo, že při poskytování záruk jsou dodržovány
předpisy Společenství o státní podpoře. Členský stát by měl být schopen poskytnout číslo případu
vydané Komisí pro jednotlivé případy nebo systém, případně nedůvěrnou kopii rozhodnutí Komise,
spolu s příslušným odkazem na Úřední věstník Evropské unie. Komise se vynasnaží poskytnout transparentním způsobem informace o případech a systémech, které schválila.
(3) Viz věc C-482/99 Francie v. Komise (Stardust) (2002) Sb. rozh. I-4397.
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3. PODMÍNKY VYLUČUJÍCÍ EXISTENCI PODPORY

3.1 Obecné úvahy

Nepřináší-li individuální záruka nebo systém záruk zavedený státem výhodu konkrétnímu podniku, nepředstavuje státní podporu.

V této souvislosti za účelem stanovení, zda konkrétní záruka nebo systém záruk poskytuje výhodu, Soudní
dvůr potvrdil ve svých rozsudcích z nedávné doby (4), že by Komise měla při posuzování vycházet z principu
investora v tržním hospodářství (dále jen „princip investora v tržním hospodářství“). Mělo by se proto
počítat se skutečnými možnostmi podniku příjemce podpory získat srovnatelné finanční zdroje
na kapitálovém trhu. O státní podporu nejde tehdy, když je poskytnut nový zdroj financování za podmínek,
které by byly přijatelné pro soukromý subjekt za normálních podmínek tržního hospodářství ( 5).

Aby se usnadnilo hodnocení, zda dané záruční opatření splňuje princip investora v tržním hospodářství,
stanoví Komise v tomto oddíle řadu podmínek dostačujících k vyloučení existence podpory. Individuální
záruky jsou zahrnuty v bodě 3.2 s jednodušší možností pro malé a střední podniky v bodě 3.3. Systémy
záruk jsou zahrnuty v bodě 3.4 s jednodušší možností pro malé a střední podniky v bodě 3.5.

3.2 Individuální záruky

Pokud jde o individuální státní záruky, Komise se domnívá, že splnění všech následujících podmínek je
dostačující k vyloučení existence státní podpory:
a) dlužník nemá finanční potíže.
Aby bylo možné rozhodnut, zda je třeba mít za to, že dlužník má finanční potíže, měla by se vycházet
z definice stanovené v pokynech Společenství ke státním podporám na záchranu a restrukturalizaci
podniků v obtížích (6). Malé a střední podniky, které vznikly před méně než třemi lety, se pro účely
tohoto sdělení po tuto dobu nepovažují za podniky v obtížích;
b) rozsah poskytnuté záruky lze náležitě změřit. To znamená, že záruka musí být vázána na konkrétní
finanční transakci, musí znít na stanovenou maximální částku a musí být časově omezená;
c) záruka nepokrývá více než 80 % nesplacené půjčky nebo jiného finančního závazku. Toto omezení se
nevztahuje na záruky pokrývající dluhové cenné papíry (7).
Komise se domnívá, že je-li finanční závazek plně pokryt státní zárukou, je věřitel méně stimulován, aby
řádně zhodnotil, zajistil a snížil riziko plynoucí z úvěrové operace, zejména aby řádně zhodnotil schopnost dlužníka splácet úvěr. Je možné, že ani stát-ručitel z důvodu nedostatku prostředků ne vždy zhodnotí riziko. Tato nedostatečná stimulace co nejvíce snížit riziko nesplacení půjčky by mohla povzbuzovat
věřitele, aby poskytovali půjčky s větším rizikem, než je obvyklé obchodní riziko, a mohla by tak zvýšit
objem vysoce rizikových záruk v portfoliu státu.
(4) Viz věc C-482/99 uvedenou v poznámce pod čarou 3.
(5) Viz sdělení Komise o použití článku 92 a 93 Smlouvy o ES na podíly orgánů veřejné moci (Bulletin Evropských
společenství č. 9-1984); spojené věci 296/82 a 318/82 Nizozemsko a Leeuwarder Papierwarenfabriek BV v. Komise (1985)
Sb. rozh. 809, odstavec 17; sdělení Komise k použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES a článku 61 dohody o EHP na státní
podporu v oblasti letectví (Úř. věst. C 350, 10.12.1994, s. 5), body 25 a 26.
(6) Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.
(7) Definice „dluhových cenných papírů“ viz čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze
dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).
Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/22/ES (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 50).
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Toto omezení na 80 % se nepoužije na veřejnou záruku poskytnutou na financování společnosti, jejíž
činnost se sestává pouze z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ( 8), jímž byla řádně pověřena, a pokud byla záruka poskytnuta veřejným orgánem, který tuto společnost pověřil. Omezení na
80 % se použije, pokud dotčená společnost poskytuje jiné služby obecného hospodářského zájmu nebo
jiné vyvíjí jiné hospodářské činnosti.

Aby se zajistilo, že věřitel skutečně ponese část rizika, je třeba věnovat náležitou pozornost následujícím
dvěma aspektům:

— pokud se časem snižuje velikost půjčky nebo finančního závazku, kupříkladu proto, že se půjčka
začíná splácet, musí se úměrně snižovat i zaručená částka, aby záruka v žádném okamžiku nepokrývala více než 80 % nesplacené půjčky nebo jiného finančního závazku,

— ztráty je třeba rozdělovat poměrně a stejným způsobem mezi věřitele a ručitele. Stejným způsobem
musí čisté vrácené částky (tj. příjmy bez nákladů na zpracování) vzniklé z vymáhání dluhu ze zajištění
poskytnutého dlužníkem poměrně snižovat ztráty nesené věřitelem a ručitelem. U záruk první ztráty
(first-loss), kde ztráty připadají nejprve na ručitele a teprve poté na věřitele, se bude mít za to, že
mohou obsahovat prvek podpory.

Přeje-li si členský stát poskytnout záruku převyšující prahovou hodnotu 80 % a tvrdí-li, že tato záruka
nepředstavuje podporu, měl by své tvrzení náležitě dokázat, kupříkladu na základě uspořádání celé transakce, a oznámit ji Komisi, aby ta mohla záruku řádně zhodnotit s ohledem na její případný charakter
státní podpory;

d) za záruku se platí běžná tržní cena.

Jak je uvedeno v bodě 2.1, za riziko by se obvykle měla zaplatit příslušná prémie z částky záruky nebo
protizáruky. Pokud je cena zaplacená za záruku nejméně stejně vysoká jako odpovídající záruční prémie,
kterou lze nalézt na finančních trzích, neobsahuje záruka podporu.

Nelze-li na finančních trzích nalézt odpovídající záruční prémii, kterou by bylo možno použít
pro srovnání, je třeba porovnat celkové finanční náklady zaručené půjčky, včetně úrokové sazby půjčky
a záruční prémie, s tržní cenou podobné nezaručené půjčky.

V obou případech je třeba při stanovování odpovídající tržní ceny přihlédnout k charakteristikám záruky
a příslušné půjčky. To zahrnuje částku a dobu trvání transakce, zajištění poskytnutého dlužníkem a další
aspekty majících vliv na hodnocení míry návratnosti, pravděpodobnost neplnění ze strany dlužníka
v důsledku jeho finanční situace, jeho oboru činnosti a vyhlídek a dalších hospodářských podmínek. Tato
analýza by zejména měla umožnit klasifikaci dlužníka s pomocí hodnocení (ratingu) rizika. Tuto klasifikaci může poskytnout mezinárodně uznávaná ratingová agentura nebo může být dle možností využit
interní rating použitý bankou, která poskytla původní půjčku. Komise upozorňuje na souvislost mezi
ratingem a mírou neplnění stanovenou mezinárodními finančními institucemi, jejichž práce jsou také
veřejně dostupné (9). K posouzení souladu prémie s tržní cenou může členský stát použít srovnání cen
placených podniky s podobným ratingem na trhu.

Komise proto nebude akceptovat stanovení záruční prémie v jediné sazbě údajně odpovídající standardu
pro celé odvětví.
(8) Tyto služby musí být v souladu s pravidly Společenství, jako je rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu
2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 312,
29.11.2005, s. 67) a Rámec Společenství pro státní podpory ve formě vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby
(Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4).
(9) Např. tabulku 1 věnovanou úvěrovým ratingům lze nalézt v pracovním dokumentu Bank for International Settlements
Working Paper č. 207, který je k dispozici na stránce:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf

20.6.2008

20.6.2008

Úřední věstník Evropské unie

CS

C 155/15

3.3 Hodnocení individuálních záruk pro malé a střední podniky
Je-li dlužník malým nebo středním podnikem (10), může Komise odchylně od bodu 3.2 písm. d) přijmout
jednodušší zhodnocení toho, zda záruka půjčky představuje podporu či nikoli. V takovém případě, a jsou-li
splněny všechny ostatní podmínky stanovené v bodech 3.2 písm. a), b) a c), nepředstavuje státní záruka
státní podporu, pokud je účtována minimální roční prémie (prémie „safe-harbour“ (11)) uvedená v následující
tabulce podle ratingu dlužníka (12) z částky, kterou stát skutečně zaručuje:
Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Roční prémie
safe-harbour

Nejvyšší kvalita

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Velmi vysoká platební schopnost

AA +

AA +

Aa 1

AA

AA

Aa 2

AA –

AA –

Aa 3

A+

A+

A1

A

A

A2

A–

A–

A3

BBB +

BBB +

Baa 1

BBB

BBB

Baa 2

BBB –

BBB –

Baa 3

BB +

BB +

Ba 1

BB

BB

Ba 2

BB –

BB –

Ba 3

B+

B+

B1

B

B

B2

B–

B–

B3

CCC +

CCC +

Caa 1

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

Kreditní kvalita

Vysoká platební schopnost

Přiměřená platební schopnost

Platební schopnost je ovlivnitelná nepříznivými podmínkami

Platební schopnost může být snadno
zhoršena nepříznivými podmínkami

Platební schopnost je závislá na zachování příznivých podmínek

0,4 %

0,55 %

0,8 %

2,0 %

3,8 %

6,3 %
Nelze stanovit
roční prémii
safe-harbour

C
Neplnění nebo téměř neplnění

SD

DDD

Ca

D

DD

C

Nelze stanovit
roční prémii
safe-harbour

D

(10) „Malé a střední podniky“ jsou podniky ve smyslu Přílohy I nařízení (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na státní podpory malým a středním podnikům (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1976/2006 (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 85).
(11) Tato roční prémie „safe-harbour“ se určuje v souladu s maržemi půjček pro podniky s podobným ratingem stanovenými ve sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 14, 19.1.2008,
s. 6). Na základě studie, kterou Komise k tomuto tématu zadala:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf viz stránky 23 a 156–159 této studie)
by se měl brát v úvahu obecné snížení o 20 základních bodů. Toto snížení odpovídá rozdílu v maržích mezi půjčkou
a zárukou v případech s obdobným rizikem, aby se vzaly v úvahu dodatečné náklady, které jsou spojené právě s půjčkami.
(12) Tabulka obsahuje ratingová hodnocení agentur Standard & Poor's, Fitch a Moody's, která se nejčastěji používají
v bankovním sektoru jako referenční ratingové systémy podle bodu 3.2 písm. d). Nicméně není nutné používat ratingy od
specializovaných ratingových agentur. Rovněž jsou přijatelné i národní ratingové systémy nebo ratingové systémy, které
používají banky ke stanovení míry selhání za předpokladu, že poskytují roční pravděpodobnost selhání, neboť tento údaj
je používán ratingovými agenturami k ohodnocení společností. Jiné systémy by měly umožňovat podobné hodnocení
podle tohoto klíče.
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Sazby prémie safe-harbour se použijí na částku záruky nebo protizáruky skutečně poskytnuté státem
na začátku každého daného roku. Musí být považovány za minimum, které je třeba použít s ohledem
na společnost, jejíž kreditní rating je roven alespoň ratingu uvedenému v tabulce (13).
V případě paušální záruční prémie hrazené předem se má za to, že záruka neobsahuje podporu, je-li prémie
přinejmenším rovna současné hodnotě budoucích záručních prémií dle uvedené tabulky s tím, že jako
diskontní sazba se použije odpovídající referenční úroková sazba (14).
Jak je patrné z uvedené tabulky, společnosti s ratingem odpovídajícím CCC/Caa nebo horším nemohou této
zjednodušené metodiky využít.
Pro malé a střední podniky, nichž v minulosti nebyl stanoven žádný rating nebo jejichž rating nevychází
z rozvahy, například u některých společností se zvláštním účelem nebo u začínajících společností, je prémie
safe-harbour stanovena na 3,8 %, ale nemůže být nižší než prémie, která by se použila na mateřskou společnost nebo mateřské společnosti.
Uvedené marže lze po určité době aktualizovat podle situace na trhu.

3.4 Systémy záruk
U systémů záruk se Komise domnívá, že splnění všech následujících podmínek vylučuje existenci státní
podpory:
a) systém nepovoluje poskytování záruk dlužníkům, kteří mají finanční potíže (podrobnosti viz bod 3.2
písm. a));
b) rozsah poskytnutých záruk lze náležitě změřit. To znamená, že záruky musí být vázány na konkrétní
finanční transakce, musí znít na stanovenou maximální částku a musí být časově omezené;
c) záruky nepokrývají více než 80 % každé nesplacené půjčky nebo jiného finančního závazku (podrobnosti
viz bod 3.2 písm. c));
d) podmínky systému jsou založeny na realistickém zhodnocení rizika, aby se zajistilo, že prémie placená
podniky, kterým byla poskytnuta záruka, je pravděpodobně samofinancující. Samofinancující povaha
systému a přiměřená orientace na riziko jsou pro Komisi dokladem toho, že záruční prémie placené
v rámci systému odpovídají tržním cenám.
Z tohoto vyplývá, že je třeba zhodnotit riziko každé nové záruky na základě všech relevantních faktorů
(kvalita dlužníka, poskytnuté zajištění, doba trvání záruky atd.). Na základě této analýzy rizika je třeba
definovat třídy rizika (15), zařadit záruku do jedné z těchto tříd rizika a účtovat odpovídající záruční
prémii z částky záruky nebo protizáruky;
e) za účelem náležitého a průběžného hodnocení systému, pokud jde o aspekt samofinancování, je třeba
nejméně jednou ročně přezkoumat přiměřenost výše prémií na základě efektivní ztrátovosti systému
během časového období přiměřeného z ekonomického hlediska, a případně upravit prémii, existuje-li
riziko, že by systém již nemusel být samofinancující. Tato úprava se může týkat všech vydaných
a budoucích záruk nebo pouze záruk budoucích;
f) aby byla účtovaná prémie považována za odpovídající tržním cenám, musí pokrývat obvyklá rizika
spojená s poskytnutím záruky, administrativní náklady systému a roční odměnu za odpovídající kapitál,
i když tento vůbec nemusí být fyzicky poskytnut nebo může být poskytnut pouze částečně.
Pokud jde o administrativní náklady, měly by zahrnovat nejméně zvláštní počáteční hodnocení rizikovosti
a rovněž náklady na sledování rizika a řízení rizika spojené s poskytnutím a správou záruky.
(13) Kupříkladu společnosti, které banka přidělí rating odpovídající BBB-/Baa3, by měla být účtována roční záruční prémie
ve výši nejméně 0,8 % z částky skutečně poskytnuté státem na začátku každého daného roku.
(14) Viz sdělení Komise uvedené v poznámce pod čarou 11, ve kterém se uvádí: „Referenční sazba se použije rovněž jako diskontní
sazba pro výpočet současných hodnot. V zásadě se přitom použije základní sazba navýšená o 100 základních bodů“ (s. 4).
(15) Viz další podrobnosti v poznámce pod čarou 12.
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Pokud jde o odměnu za kapitál, Komise zaznamenala, že na běžné ručitele se obvykle vztahují pravidla
kapitálové vybavenosti a v souladu s těmito pravidly jsou tito ručitelé povinni vytvářet kapitálové rezervy,
aby nedošlo k jejich úpadku, nastanou-li výkyvy v ročních ztrátách v souvislosti se zárukami. Systémy
státních záruk obvykle těmto pravidlům nepodléhají a nemusejí tedy takové rezervy vytvářet. Jinými
slovy, pokaždé, když ztráty pramenící ze záruk překročí výnosy z prémie, je vzniklý deficit jednoduše
kryt státním rozpočtem. Toto ručení státu staví systém státních záruk do příznivější pozice než obyčejného ručitele. Aby se předešlo této nerovnosti a stát dostal zaplaceno za riziko, které přebírá, Komise se
domnívá, že záruční prémie musí pokrývat i odměnu za odpovídající kapitál.
Komise soudí, že tento kapitál musí odpovídat 8 % (16) nesplacených záruk. U záruk, které jsou poskytnuty podnikům, jejichž rating se rovná AAA/AA- (Aaa/Aa3), může být částka kapitálu, která má být
zaplacena, snížena na 2 % nesplacené záruky. Zatímco u záruk, které jsou poskytnuty podnikům, jejichž
rating se rovná A+/A- (A1/A3), může být částka kapitálu, která má být zaplacena, snížena na 4 % nesplacené záruky.
Normálně je tento kapitálový výnos je tvořen rizikovou přirážkou, která může být zvýšena o bezrizikovou
úrokovou míru.
Riziková přirážka za příslušný kapitál musí být zaplacena státu v každém případě. Na základě této praxe
se Komise domnívá, že normální riziková přirážka za kapitál činí nejméně 400 základních bodů a taková
riziková přirážka by měla být zahrnuta do záruční prémie účtované příjemcům ( 17).
Pokud stát kapitál do systému neposkytuje a nedává tudíž žádný hotovostní příspěvek, jako tomu je
většině systémů státních záruk, není třeba zohledňovat bezrizikovou úrokovou míru. Jinak, tedy pokud
stát skutečně poskytuje příslušný kapitál, musí na sebe vzít náklady na zapůjčení a těchto prostředků
využít ve prospěch systému tím, že je případně investuje. Proto musí být státu z poskytnuté částky
hrazena i bezriziková úroková míra. Navíc by tato úhrada měla být uhrazena z finančních příjmů v rámci
systému a nemusí mít nutně vliv na záruční prémii (18). Komise se domnívá, že jako vhodný vzoru pro
bezrizikovou míru lze použít výnosnost desetiletých vládních dluhopisů jakožto obvyklou návratnost
kapitálového výnosu;
g) v zájmu zajištění transparentnosti musí systém stanovit podmínky poskytování budoucích záruk, například ohledně způsobilosti společností co do ratingového hodnocení a případně ohledně odvětví
a velikosti, maximální částky a doby trvání záruk.

3.5 Hodnocení systémů záruk pro malé a střední podniky

S ohledem na specifickou situaci malých a středních podniků a aby se usnadnil jejich přístup k financování,
zejména pomocí systémů záruk, existují pro takové společnosti dvě zvláštní možnosti:
— použít prémii safe-harbour, jak je definována pro individuální záruky pro malé a střední podniky,
— hodnocení systémů záruk jako takových, čímž se umožní použití paušální prémie a nebude zapotřebí
individuálních ratingů malých a středních podniků, kteří jsou příjemci.
(16) Tato hodnota odpovídá podmínkám ukazatele kapitálové přiměřenosti uvedeným v článku 75 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
(Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1) čtenému ve spojení s přílohou VI (počínaje jejím odstavcem 41).
(17) Pro záruku společnosti s ratingem BBB v částce 100 tak rezervy, které je třeba vytvořit, činí 8. S použitím 400 základních
bodů (nebo 4 %) na tuto částku dostáváme sazbu ročních kapitálových nákladů 8 % × 4 % = 0,32 % částky záruky, která se
odpovídajícím způsobem promítne do ceny záruky. Pokud je roční míra selhání předpokládaný v rámci systému pro tuto
společnost například 0,35 % a roční administrativní náklady jsou odhadovány na 0,1 %, cena záruky, která by nebyla
považována za podporu by byla 0,77 % za rok.
(18) V takovém případě a za předpokladu, že bezriziková úroková míra činí 5 %, budou roční náklady na rezervy, které je třeba
vytvořit, pro stejnou záruku ve výši 100 a vytvářené rezervy ve výši 8 činit 8 % × (4 % + 5 %) = 0,72 % částky záruky. Za
stejných předpokladů (míra selhání 0,35 % a administrativní náklady 0,1 %), by cena záruky byla 0,77 % za rok
a dodatečná úhrada ve výši 0,4 % by byla zaplacena státu ze systému.
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Podmínky pro použití obou pravidel jsou definovány takto:

Používání prémie safe-harbour v systémech záruk pro malé a střední podniky
Ve shodě s tím, co je navrhováno pro účely zjednodušení v souvislosti s individuálními zárukami, mohou
být i systémy záruk pro malé a střední podniky v zádadě považovány za samofinancující a nepředstavující
státní podporu, jsou-li používány nejnižší sazby prémie safe-harbour stanovené v bodě 3.3 a vycházejí-li
z ratingu podniků (19). Stále je třeba splnit všechny ostatní podmínky stanovené v bodech 3.4 písm. a), b)
a c) a podmínky bodu 3.4 písm. g) a podmínky stanovené v bodech 3.4 písm. d), e) a f) se považují
za splněné účtováním nejnižších ročních sazeb prémie stanovených v bodě 3.3.

Používání paušální prémie v systémech záruk pro malé a střední podniky
Komise si je vědoma skutečnosti, že provádět individuální hodnocení rizikovosti každého dlužníka je
nákladný proces, který může být nevhodný, pokud systém pokrývá velký počet malých půjček a je nástrojem
pro sdružení jejich rizika.
Týká-li se proto systém pouze záruk pro malé a střední podniky, kdy částka záruky nepřekročí částku
2,5 milionu EUR na jednu společnost v daném systému, může Komise odchylně od bodu 3.4 písm. d) přijmout paušální roční záruční prémii za všechny dlužníky. Aby však záruky poskytnuté v rámci takového
systému mohly být považovány za záruky nepředstavující státní podporu, musí systém zůstat samofinancující a musí být splněny ostatní podmínky stanovené v bodu 3.4 písm. a), b) a c) a bodu 3.4 písm. e), f) a g).

3.6 Neautomatická klasifikace státní podpory
Nesplnění některé z podmínek stanovených v bodech 3.2 až 3.5 neznamená, že se záruka nebo systém
záruk automaticky považuje za státní podporu. Jsou-li nějaké pochybnosti o tom, zda plánovaná záruka
nebo systém záruk představuje státní podporu, mělo by to být oznámeno Komisi.

4. ZÁRUKY S PRVKEM PODPORY

4.1 Obecně
Nevyhovuje-li individuální záruka nebo systém záruk principu investora v tržním hospodářství, má se za to,
že obsahuje státní podporu. Prvek státní podpory je pak třeba kvantifikovat, aby se mohlo ověřit, zda
podpora splňuje podmínky zvláštní výjimky pro státní podporu. V zásadě se za prvek státní podpory považuje rozdíl mezi příslušnou tržní cenou záruky poskytnuté individuálně nebo prostřednictvím systému
a skutečnou cenou hrazenou za dané opatření.
Výsledné roční grantové ekvivalenty by měly být diskontovány na současnou hodnotu s použitím referenční
úrokové sazby a poté sečteny, aby se získal celkový grantový ekvivalent.
Při výpočtu prvku podpory v záruce bude Komise věnovat zvláštní pozornost těmto prvkům:
a) zda v případě individuálních záruk má dlužník finanční potíže. V případě systémů záruk – zda kritéria
systému pro poskytnutí záruky zaručují vyloučení takových podniků (podrobnosti viz bod 3.2 písm. a)).
Komise připomíná, že společnostem majícím potíže by případný tržní ručitel v okamžiku poskytnutí
záruky účtoval vysokou prémii odpovídající očekávané míře pravděpodobnosti neplnění. Je-li pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splatit půjčku zvláště vysoká, nemusí tato tržní sazba existovat
a v mimořádných situacích může prvek podpory v záruce dosáhnout stejné výše jako částka skutečně
krytá zárukou;
(19) To zahrnuje i ustanovení, že pro malé a střední podniky, u nichž v minulosti nebyl stanoven žádný rating nebo jejichž
rating nevychází z rozvahy, je prémie safe-harbour stanovena na 3,8 %, ale nemůže být nižší než prémie, která by se
použila na mateřské společnosti.
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b) zda lze náležitě změřit rozsah každé poskytnuté záruky.
To znamená, že záruky musí být vázány na konkrétní finanční transakci, musí znít na stanovenou maximální částku a musí být časově omezené. V této souvislosti Komise v zásadě soudí, že neomezené záruky
jsou neslučitelné s článkem 87 Smlouvy;
c) zda záruka pokrývá více než 80 % nesplacené půjčky nebo jiného finančního závazku (podrobnosti
a výjimky viz bod 3.2 písm. c)).
Aby byl věřitel skutečně stimulován řádně zhodnotit, zajistit a snížit riziko plynoucí z úvěrové operace
a zejména řádně zhodnotit dlužníkovu kredibilitu, Komise soudí, že by nejméně 20 % nemělo být
pokryto státní zárukou, ale má je nést věřitel (20), aby tento řádně zajistil své půjčky a co nejvíce snížil
riziko spojené s transakcí. Komise proto obecně kriticky přezkoumá záruky nebo systémy záruk pokrývající celou částku (nebo téměř celou částku) finanční transakce, pokud členský stát tuto skutečnost řádně
nezdůvodní, např. zvláštní povahou transakce;
d) zda byly při stanovování tržní záruční prémie, z níž se vypočítává jejím porovnáním se skutečně
placenou prémií prvek podpory, zohledněny zvláštní charakteristiky dané záruky a půjčky (nebo jiného
finančního závazku) (podrobnosti viz bod 3.2 písm. d)).

4.2 Prvek podpory v individuálních zárukách
Pro individuální záruku by se měl grantový ekvivalent záruky vypočítat jako rozdíl mezi tržní cenou záruky
a skutečně hrazenou cenou.
Tam, kde se na trhu neposkytují záruky pro příslušný typ transakce, není pro záruku k dispozici tržní cena.
V takovém případě by se měl prvek podpory vypočítat stejným způsobem jako grantový ekvivalent zvýhodněné půjčky, a sice jako rozdíl mezi zvláštní tržní úrokovou mírou, která by pro danou společnost platila
bez záruky, a sazbou získanou na základě státní záruky po odečtení zaplacené prémie. Není-li k dispozici
tržní úroková míra a přeje-li si daný členský stát použít k aproximaci referenční úrokovou sazbu (21), Komise
zdůrazňuje, že se na výpočet míry podpory v individuální záruce vztahují podmínky stanovené ve sdělení
o referenčních sazbách. To znamená, že je třeba věnovat náležitou pozornost přirážce k základní sazbě, která
má zohlednit příslušný rizikový profil operace pokryté zárukou a podniku. jemuž je záruka poskytována,
a poskytnutého zajištění.

4.3 Prvek podpory v individuálních zárukách pro malé a střední podniky
Pro malé a střední podniky lze také použít systém zjednodušeného hodnocení popsaný v bodě 3.3;
v takovém případě platí, že pokud prémie za danou záruku neodpovídá minimální hodnotě stanovené
pro danou ratingovou třídu, je rozdíl mezi touto minimální úrovní a účtovanou prémií považován
za podporu. Trvá-li záruka déle než rok, diskontují se roční rozdíly s pomocí příslušné referenční úrokové
sazby (22).
Pouze v případech jednoznačně doložených a náležitě odůvodněných dotčeným členským státem může
Komise přijmout odchylku od těchto pravidel. I v takových případech je však třeba respektovat přístup
zohledňující riziko.

4.4 Prvek podpory v systémech záruk
Pro systémy záruk je grantovým ekvivalentem každé záruky v systému rozdíl mezi (případnou) skutečně
účtovanou prémií a prémií, která by měla být účtována ve srovnatelném systému bez podpory, zřízeném
v souladu s podmínkami stanovenými v bodě 3.4. Řečená teoretická prémie, z níž se počítá prvek podpory,
(20) Předpokladem je, že společnost poskytne státu a úvěrové instituci odpovídající výši zajištění.
(21) Viz sdělení uvedené v poznámce pod čarou 11.
(22) Viz další podrobnosti v poznámce pod čarou 14.
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tedy musí pokrývat normální rizika spojená se zárukou i administrativní a kapitálové náklady ( 23). Tento
způsob výpočtu grantového ekvivalentu má zajistit, aby ve střednědobém i dlouhodobém horizontu byla
celková podpora poskytnutá v rámci systému rovna částce vložené veřejnými orgány k pokrytí deficitu
systému.
Vzhledem k tomu, že v případě systémů státních záruk nemusejí být v době, kdy se má systém hodnotit,
známy specifické rysy jednotlivých případů, je třeba zhodnotit prvek podpory se zřetelem na ustanovení
systému.
Prvky podpory v systémech záruk lze vypočítat také s pomocí metodik přijatých Komisí po jejich oznámení
podle některého nařízení přijatého Komisí v oblasti státní podpory, například nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční
podporu (24), nebo nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů
a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (25), za předpokladu, že se dotyčná schválená metodika výslovně týká
daného typu záruk a daného typu transakcí.
Pouze v případech jednoznačně doložených a náležitě odůvodněných dotčeným členským státem může
Komise přijmout odchylku od těchto pravidel. I v takových případech je však třeba respektovat přístup
zohledňující riziko.

4.5 Prvek podpory v systémech záruk pro malé a střední podniky
Dva zjednodušující nástroje uvedené v bodě 3.5, které se vztahují k systémům záruk pro malé a střední
podniky mohou být použity také pro účely výpočtu podpory. Podmínky pro použití obou pravidel jsou definovány takto:

Používání prémie safe-harbour v systémech záruk pro malé a střední podniky
Pro malé a střední podniky lze také použít systém zjednodušeného hodnocení popsaný v bodě 3.5.
V takovém případě platí, že pokud prémie pro danou kategorii v systému záruk neodpovídá minimální
hodnotě stanovené pro danou ratingovou třídu (26), je rozdíl mezi touto minimální úrovní a účtovanou
prémií považován za podporu (27). Trvá-li záruka déle než rok, diskontují se roční rozdíly s pomocí referenční úrokové sazby (28).

Používání paušální záruky v systémech záruk pro malé a střední podniky
Vzhledem k tomu, že státní podpora poskytnutá v rámci systému záruk pro malé a střední podniky může
narušit hospodářskou soutěž v omezenější míře, Komise se domnívá, že týká-li se systém pouze záruk
pro malé a střední podniky, kde částka záruky nepřekročí částku 2,5 milionu EUR garantovaných půjček
na jednu společnost v daném systému, může Komise odchylně od bodu 4.4 přijmout hodnocení míry
podpory v systému jako celku, bez nutnosti provádět hodnocení pro každou jednotlivou záruku nebo třídu
rizika v tomto systému (29).
(23) Tento výpočet lze shrnout pro každou třídu rizika jako rozdíl mezi a) nesplacenou ručenou částkou vynásobenou rizikovým faktorem pro každou třídu rizika („riziko“ je pravděpodobnost neplnění po započtení administrativních
a kapitálových nákladů), což představuje tržní prémii, a b) veškerou hrazenou prémií, tj. (ručená částka × riziko ) – hrazená
prémie.
24
( ) Úř. věst. L 302, 1.11.2006, s. 29.
(25) Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3.
(26) To zahrnuje i možnost, že pro malé a střední podniky, u nichž v minulosti nebyl stanoven žádný rating nebo jejichž rating
nevychází z rozvahy, je prémie safe-harbour stanovena na 3,8 %, ale nemůže být nižší než prémie, která by se použila na
mateřskou společnost nebo mateřské společnosti.
27
( ) Tento výpočet lze shrnout pro každou třídu rizika jako nesplacenou ručenou částku vynásobenou rozdílem mezi
a) procentuální sazbou prémie safe-harbour pro danou třídu rizika a b) procentuální sazbou hrazené prémie, tj. ručenou
částku × (prémie safe-harbour – hrazená prémie).
(28) Viz další podrobnosti v poznámce pod čarou 11.
(29) Tento výpočet lze shrnout, bez ohledu na třídu rizika, jako rozdíl mezi a) nesplacenou ručenou částkou vynásobenou rizikovým faktorem režimu („riziko“ je pravděpodobnost neplnění po započtení administrativních a kapitálových nákladů)
a b) veškerou hrazenou prémií, tj. (ručená částka × riziko ) – hrazená prémie.
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5. SLUČITELNOST STÁTNÍ PODPORY VE FORMĚ ZÁRUK SE SPOLEČNÝM TRHEM

5.1 Obecně
Komise musí přezkoumat státní záruky, na něž se vztahuje čl. 87 odst. 1 Smlouvy, aby se stanovilo, jsou-li
slučitelné se společným trhem, či nikoli. Než se přistoupí k posuzování slučitelnosti, je třeba zjistit příjemce
podpory.

5.2 Posuzování
Komise přezkoumá, je-li tato podpora slučitelná se společným trhem, podle stejných pravidel, jaká se používají pro podporu mající jiné formy. Komise objasnila a upřesnila konkrétní kritéria posuzování slučitelnosti
v rámcích a pokynech týkajících se horizontální, regionální a odvětvové podpory ( 30). Při přezkoumání se
přihlédne zejména k míře podpory, charakteristikám příjemců podpory a sledovaným cílům.

5.3 Podmínky
Komise přijme záruky pouze tehdy, je-li jejich použití smluvně vázáno na konkrétní podmínky, které mohou
zahrnovat dokonce i povinné vyhlášení konkurzu na podnik příjemce podpory nebo podobný postup.
Na těchto podmínkách se budou muset strany dohodnout již ve stádiu poskytování podpory. Bude-li chtít
členský stát použít záruku za jiných podmínek než za těch, jež byly původně odsouhlaseny ve stádiu poskytování, bude Komise použití záruky považovat za vytvoření nové podpory, kterou je třeba oznámit podle
čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

6. ZPRÁVY PŘEDÁVANÉ KOMISI ČLENSKÝMI STÁTY

V souladu s obecnými povinnostmi v oblasti kontroly (31), za účelem kontroly aktuálního vývoje
na finančních trzích a vzhledem k tomu, že hodnota státních záruk se obtížně posuzuje a mění se s časem,
je obzvláště důležité neustále přezkoumávat na základě čl. 88 odst. 1 Smlouvy systémy státních záruk schválené Komisí. Členské státy proto musejí předkládat Komisi zprávy.
V případě systémů záruk s podporou budou muset být tyto zprávy předloženy alespoň na konci doby platnosti systému záruk a za účelem ohlášení upraveného systému. Komise si však může vyžádat zprávy častěji,
např. každoročně, v závislosti na jednotlivých případech.
Pro systémy záruk, u kterých Komise přijala rozhodnutí, že nepředstavují podpory, a zejména pokud pro
systém neexistují dostatečné a věrohodné údaje z minulosti, může Komise, pokud rozhoduje, že se nejedná
o podporu, žádat předložení takových zpráv, a tím upřesnit četnost a obsah zpráv případ od případu.
Zprávy by měly obsahovat přinejmenším tyto údaje:
a) počet a částku vydaných záruk;
b) počet a částku nesplacených záruk ke konci období;
c) pro jednotlivé roky počet a hodnotu záruk, které nebyly řádně splaceny (jednotlivě);
d) roční příjmy:
1) příjem z účtované prémie;
2) příjem z vrácených částek;
3) jiné příjmy (tj. úroky z vkladů a z investic);
(30) Soutěžní právo vztahující se na státní podporu v Evropském společenství viz:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Pro zvláštní právní předpisy o podporách pro jednotlivá odvětví, viz pro zemědělství:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
a pro dopravu:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
(31) Například těmi, které stanoví zejména nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004,
s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 271/2008 (Úř. věst. L 82, 25.3.2008, s. 1).
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e) roční náklady:
1) administrativní náklady;
2) odškodnění vyplacená za využité záruky;
f) roční přebytek nebo schodek (rozdíl mezi příjmy a náklady);
g) kumulovaný přebytek nebo schodek od spuštění systému (32).
V případě individuálních záruk by se měly podobně oznamovat příslušné informace, zejména informace
uvedené v písmenech d) až g).
Ve všech případech Komise upozorňuje členské státy na skutečnost, že pro správné pozdější oznámení je
zapotřebí shromažďovat potřebné údaje již od samého počátku využívání systému a vypracovávat z nich
každoroční souhrny.
Komise rovněž upozorňuje členské státy na skutečnost, že pro záruky bez podpory poskytované individuálně nebo v rámci systému může být třeba, aby Komise navzdory neexistenci oznamovací povinnosti
ověřila, že taková záruka nebo systém záruk neobsahuje žádné prvky podpory, například na základě podané
stížnosti. V takovém případě bude Komise od dotyčného členského státu požadovat informace podobné
těm, které mají být obsaženy ve zprávách.
Existuje-li již zvláštní povinnost předkládat zprávy stanovená nařízeními o blokových výjimkách, pokyny
nebo rámci platnými v oblasti státní podpory, lze tyto zvláštní zprávy považovat za splnění této povinnosti
podávat zprávy v souvislosti se zárukami, pokud zvláštní zprávy obsahují informace uvedené výše.
7. PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

Komise vybízí členské státy, aby přizpůsobily svá stávající opatření v oblasti záruk ustanovením tohoto
sdělení do 1. ledna 2010, pokud se jedná no nové záruky.

(32) Je-li systém v činnosti více než 10 let, poskytují se pouze částky ročních schodků nebo přebytků za posledních 10 let.
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Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5044 – Bridgepoint/Pret a Manger)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/03)
Dne 2. dubna 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5044. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
19. června 2008
(2008/C 155/04)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

GBP
SEK

směnný kurz

1,5481

měna

směnný kurz

TRY

turecká lira

1,9015

AUD

australský dolar

1,6344

7,4591

CAD

kanadský dolar

1,5712

britská libra

0,78630

HKD

hongkongský dolar

12,0893

švédská koruna

9,4030

NZD

novozélandský dolar

2,0432

1,6196

SGD

singapurský dolar

KRW

jihokorejský won

166,94

CHF

švýcarský frank

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

8,0365

ZAR

jihoafrický rand

12,3936

BGN

bulharský lev

1,9558

CNY

čínský juan

10,6472

CZK

česká koruna

24,110

HRK

chorvatská kuna

EEK

estonská koruna

15,6466

IDR

indonéská rupie

HUF

maďarský forint

MYR

malajsijský ringgit

126,95

240,45

2,1211
1 592,61

7,2482
14 377,20
5,0468

LTL

litevský litas

3,4528

PHP

filipínské peso

LVL

lotyšský latas

0,7040

RUB

ruský rubl

36,6520

PLN

polský zlotý

3,3677

THB

thajský baht

51,738

3,6671

BRL

brazilský real

2,4880

MXN

mexické peso

15,9748

RON

rumunský lei

SKK

slovenská koruna

30,355

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.
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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení
Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým
a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(2008/C 155/05)
Číslo podpory: XA 273/07
Členský stát: Republika Slovinsko
Region: Območje občine Rače-Fram
Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:
Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Rače-Fram
Právní základ:
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis
in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Rače-Fram
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

2. Zachování krajiny a tradičních staveb:
— až 60 % způsobilých nákladů – nebo až 75 % ve znevýhodněných oblastech – na investice k zachování prvků
kulturního dědictví, důležitých pro produkční postupy,
pod podmínkou, že z dotyčné investice nevyplývá
zvýšení produkční kapacity hospodářství,
— až 100 % způsobilých výdajů na investice pro účely
zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví ležících na území zemědělských podniků (místa s archeologickým a historickým významem),
— až 100 % mimořádných nákladů vzniklých použitím
tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků budovy.
3. Podpora na platby pojistného:

2007: 72 500 EUR
2008: 72 500 EUR
2009: 72 500 EUR
2010: 72 500 EUR
2011: 72 500 EUR
2012: 72 500 EUR
2013: 72 500 EUR
Maximální míra podpory:
1. Investice do zemědělských podniků na primární produkci:
— až 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a až 50 % způsobilých nákladů v jiných oblastech,
— až 50 % způsobilých výdajů na investice v ostatních oblastech v případě investic, které jsou učiněny mladými
zemědělci do pěti let od zahájení činnosti, jsou zahrnuty
do obchodních plánů a splňují podmínky uvedené
v článku 22 nařízení (ES) č. 1857/2006.
Účelem podpory je investice na obnovu hospodářských
objektů, nákup zařízení pro zemědělskou produkci, investice
do trvalých plodin a investice na zlepšení obdělávané půdy
a pastvin.

— částka obecního spolufinancování představuje rozdíl mezi
částkou spolufinancování plateb pojistného z vnitrostátního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů plateb
pojistného na pojištění osiva a plodin a pojištění hospodářských zvířat proti chorobám.
4. Podpora na přeparcelování pozemků:
— až 70 % způsobilých nákladů vzniklých v důsledku právních a správních postupů.
5. Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:
— podpora se poskytne k pokrytí až 70 % nákladů ve formě
věcných plnění dotovaných služeb a nesmí zahrnovat
přímé platby peněžních částek producentům.
6. Zajištění technické pomoci:
— až 70 % způsobilých nákladů na vzdělávání a školení
zemědělců, poradenské služby, organizaci akcí, soutěží,
výstav a veletrhů, popularizaci vědeckých znalostí
a publikační náklady, jako např. katalogy a internetové
stránky. Podpora se poskytne ve formě věcných plnění
dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům
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Datum uskutečnění:
Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta, dokud na internetové
stránce Evropské komise nebude uveřejněno shrnutí)
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 31. prosince 2013
Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků
Odkaz na články v nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé
náklady:
Kapitola II návrhu dokumentu Pravilnik o dodeljevanju državnih
pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Rače-Fram, včetně opatření, jež představují státní
podporu podle níže uvedených článků nařízení Komise (ES)
č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky
působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení
(ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):
— článek 4: Investice v zemědělských podnicích,

20.6.2008

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:
Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki
Právní základ:
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje
2007–2013
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
2007: 11 000 EUR
2008: 20 000 EUR
2009: 30 000 EUR
2010: 30 000 EUR

— článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,
2011: 30 000 EUR
— článek 12: Podpora na platby pojistného,
— článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,
— článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních
zemědělských produktů,

2012: 30 000 EUR
2013: 30 000 EUR
Maximální míra podpory:

— článek 15: Zajištění technické pomoci
Dotčené/á odvětví: Zemědělství

1. Investice v zemědělských podnicích:

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

— až 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech,

Občina Rače-Fram
Grajski trg 14
SLO-2327 Rače

— až 40 % způsobilých nákladů v jiných oblastech,

Adresa internetových stránek:
http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=2829
Další údaje: Podpora na platby pojistného určená na pojistné
osiva a plodin zahrnuje tyto nepříznivé klimatické podmínky,
které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní
mrazíky, krupobití, zásah bleskem, požár způsobený bleskem,
větrná bouře a záplavy.
Obecní předpis (pravilnik) splňuje požadavky nařízení (ES)
č. 1857/2006, pokud jde o obcí plánované opatření a všeobecná
ustanovení, která mají být prováděna (postup pro přidělování
podpory, kumulace podpory, transparentnost a sledování
podpory)

— podíl veřejného financování je o 10 % vyšší v případě,
kdy je část podpory na investice využita mladými zemědělci do pěti let od zahájení činnosti, zemědělec je mladší
40 let, musí se jednat o jeho první vlastnictví, zemědělec
musí na hospodářství trvale bydlet, musí se zavázat, že
bude provádět činnost v souladu s plánem hospodaření
a že zůstane v pozici vedoucího a majitele hospodářství
po dobu alespoň pěti let po obdržení podpory,
— účelem podpory je investice na obnovu hospodářských
objektů, nákup zařízení pro zemědělskou produkci, investice do trvalých plodin a investice na zlepšení obdělávané půdy a pastvin.
2. Zachování krajiny a tradičních staveb:
— až 100 % skutečných nákladů u investic do objektů
neprodukčního charakteru,

Číslo podpory: XA 276/07
Členský stát: Republika Slovinsko
Region: Območje občine Kostanjevica na Krki

— u prostředků zemědělské produkce až do výše 75 %
stávajících nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo
60 % v ostatních oblastech (hospodářská stavení: sýpky,
sušárenské zařízení, včelíny, mlýny, pily) pod podmínkou,
že investice nepovede ke zvýšení produkční kapacity
zemědělského podniku,
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— může být poskytnuta doplňková podpora v míře kryjící
až 100 % mimořádných nákladů vzniklých použitím
tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků budov.

C 155/27

— článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních
zemědělských produktů,
— článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství
Dotčená/é odvětví: Zemědělství

3. Podpora na platby pojistného:
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
— částka obecního spolufinancování představuje rozdíl mezi
částkou spolufinancování plateb pojistného z vnitrostátního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů plateb
pojistného na pojištění osiva a plodin a pojištění hospodářských zvířat proti chorobám.
4. Podpora na přeparcelování pozemků:
— až 100 % způsobilých nákladů vzniklých v důsledku
právních a správních postupů.
5. Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:
— podporu lze udělit k pokrytí až 100 % nákladů v podobě
dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.
6. Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:
— až 100 % nákladů na vzdělávání a poradenské služby,
organizaci akcí, výstav a veletrhů, popularizaci vědeckých
znalostí a publikační náklady. Podpora se musí poskytnout ve formě věcného plnění dotovaných služeb a nesmí
zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům

Občina Kostanjevica na Krki
Ljubljanska cesta 7
SLO-8311 Kostanjevica na Krki
Adresa internetových stránek:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91625
Další údaje: Podpora na platby pojistného určená na pojistné
osiva a plodin zahrnuje tyto nepříznivé klimatické podmínky,
které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní
mrazíky, krupobití, zásah bleskem, požár způsobený bleskem,
větrná bouře a záplavy.
Obecní předpis (pravilnik) splňuje požadavky nařízení (ES)
č. 1857/2006, pokud jde o obcí plánované opatření a všeobecná
ustanovení, která mají být prováděna (postup pro přidělování
podpory, kumulace podpory, transparentnost a sledování
podpory)
Podpis odpovědné osoby
Župan
Mojmir PUSTOSLEMŠEK

Datum uskutečnění:
Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta, dokud na internetové
stránce Evropské komise nebude uveřejněno shrnutí)

Číslo podpory: XA 277/07
Členský stát: Republika Slovinsko

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory:

Region: Območje občine Videm

Do 31. prosince 2013

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Podpora zemědělským podnikům a mikropodnikům

Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja podeželja
v občini Videm

Odkaz na články v nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé
náklady:

Právní základ:

Kapitola II návrhu dokumentu Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za
programsko obdobje 2007–2013, včetně opatření, jež představují
státní podporu podle níže uvedených článků nařízení Komise
(ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední
podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně
nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in drugih pomoči, ter
ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Videm
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
2007: 12 074 EUR
2008: 12 500 EUR
2009: 13 000 EUR

— článek 4: Investice v zemědělských podnicích,
— článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,

2010: 13 500 EUR
2011: 14 000 EUR

— článek 12: Podpora na platby pojistného,

2012: 14 500 EUR

— článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,

2013: 15 000 EUR
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Maximální míra podpory:
1. Investice v zemědělských podnicích na prvovýrobu:
— až 50 % způsobilých investic ve znevýhodněných oblastech,

20.6.2008

náhradních služeb během nepřítomnosti zemědělce
z důvodu nemoci nebo dovolené, nákladů na poradenské
služby poskytované třetími stranami, organizaci akcí,
soutěží, výstav a veletrhů, publikačních nákladů, jako
např. katalogy a internetové stránky. Podpora se musí
poskytnout ve formě věcného plnění dotovaných služeb
a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům

— až 40 % způsobilých investic v ostatních oblastech,
Datum uskutečnění:
— až 50 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech
v případě investic, které jsou učiněny mladými zemědělci
do pěti let od zahájení činnosti.
Účelem podpory je investice na obnovu hospodářských
objektů, nákup zařízení pro zemědělskou produkci, investice
do trvalých plodin a investice na zlepšení obdělávané půdy
a pastvin.
2. Zachování krajiny a tradičních staveb:
— až 60 % (75 % ve znevýhodněných oblastech) skutečných
nákladů u investic do výrobních zařízení zemědělských
podniků pod podmínkou, že investice nepovede ke
zvýšení produkční kapacity zemědělského podniku,
— až 100 % způsobilých nákladů na investice pro účely
zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví ležících na území zemědělských podniků (místa s archeologickým a historickým významem),
— až 100 % mimořádných nákladů vzniklých použitím
tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků budovy.
3. Podpora na platby pojistného:
— částka obecního spolufinancování představuje rozdíl mezi
částkou spolufinancování plateb pojistného z vnitrostátního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů plateb
pojistného na pojištění osiva a plodin a pojištění hospodářských zvířat proti chorobám.
4. Podpora na přeparcelování pozemků:
— až 100 % způsobilých nákladů vzniklých v rámci právních a správních postupů, včetně nákladů na zaměřování.

Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta, dokud na internetové
stránce Evropské komise nebude uveřejněno shrnutí)
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory:
Do 31. prosince 2013
Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků
Odkaz na články v nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé
náklady:
Kapitola II návrhu dokumentu Pravilnik o dodeljevanju državnih in
drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini
Videm, včetně opatření, jež představují státní podporu podle níže
uvedených článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne
15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci
zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):
— článek 4: Investice v zemědělských podnicích,
— článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,
— článek 12: Podpora na platby pojistného,
— článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,
— článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních
zemědělských produktů,
— článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství
Dotčená/é odvětví: Zemědělství

5. Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:
— podporu lze udělit k pokrytí až 100 % nákladů ve formě
věcného plnění dotovaných služeb a nesmí zahrnovat
přímé platby peněžních částek producentům.
6. Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:
— podporu lze udělit k pokrytí až 100 % nákladů
na vzdělávání a školení zemědělců, nákladů na obstarání

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Občina Videm
Videm pri Ptuju 54
SLO-2284 Videm pri Ptuju
Adresa internetových stránek:
http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=fddd663f-924f-4244-9a05-d3389bdf4bbc

20.6.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

Další údaje: Podpora na platby pojistného určená na pojistné
osiva a plodin zahrnuje tyto nepříznivé klimatické podmínky,
které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní
mrazíky, krupobití, zásah bleskem, požár způsobený bleskem,
větrná bouře a záplavy.
Obecní předpis (pravilnik) splňuje požadavky nařízení (ES)
č. 1857/2006, pokud jde o obcí plánované opatření a všeobecná
ustanovení, která mají být prováděna (postup pro přidělování
podpory, kumulace podpory, transparentnost a sledování
podpory)
Podpis odpovědné osoby
Direktorica občinske uprave
občine Videm
Mag. Darinka RATAJC

C 155/29

do trvalých plodin a investice na zlepšení obdělávané půdy
a pastvin.
2. Podpora na zachování tradičních staveb:
— až 100 % způsobilých nákladů u investic do objektů
neprodukčního charakteru,
— až 60 % způsobilých nákladů – nebo až 75 % ve znevýhodněných oblastech – na investice k zachování prvků
důležitých pro produkční postupy pod podmínkou, že
z dotyčné investice nevyplývá zvýšení produkční kapacity
hospodářství.
3. Podpora na platby pojistného:
— rozdíl mezi částkou spolufinancování plateb pojistného
z vnitrostátního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů
plateb pojistného na pojištění osiva a plodin a pojištění
hospodářských zvířat proti chorobám.

Číslo podpory: XA 278/07
Členský stát: Republika Slovinsko
Region: Območje občine Jesenice
Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:

4. Podpora na přeparcelování pozemků:
— až 50 % způsobilých nákladů vzniklých v důsledku právních a správních postupů.
5. Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:

Programi razvoja podeželja v občini Jesenice 2007–2013
Právní základ:
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (II. poglavje Pravilnika)
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo
celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

— do 50 % nákladů na vzdělávání a školení zemědělců,
poradenské služby, organizaci akcí, soutěží, výstav
a veletrhů, tvorbu publikací, katalogů a internetových
stránek a nákladů způsobených nepřítomností zemědělce.
Podpora se musí poskytnout ve formě věcného plnění
dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům

Plánované roční výdaje:

Datum uskutečnění:

2007: 39 642 EUR

Říjen 2007 (podpora nebude poskytnuta, dokud na internetové
stránce Evropské komise nebude uveřejněno shrnutí)

2008: 40 476 EUR
2009: 41 312 EUR
2010: 42 147 EUR
2011: 42 981 EUR
2012: 43 884 EUR
2013: 44 805 EUR
Maximální míra podpory:
1. Investice v zemědělských podnicích na prvovýrobu:
— až 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a až 40 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech.
Účelem podpory je investice na obnovu hospodářských
objektů, nákup zařízení pro zemědělskou produkci, investice

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 31. prosince 2013
Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků
Odkaz na články v nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé
náklady:
Kapitola II návrhu dokumentu Pravilnik o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, včetně opatření, jež představují státní podporu podle níže
uvedených článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne
15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci
zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):
— článek 4: Investice do zemědělských podniků,
— článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,
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— článek 12: Podpora na platby pojistného,
— článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,
— článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství
Dotčená/é odvětví: Zemědělství
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
SLO-4270 Jesenice

20.6.2008

Adresa internetových stránek:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007087.pdf
Další údaje: Podpora na platby pojistného určená na pojistné
osiva a plodin zahrnuje tyto nepříznivé klimatické podmínky,
které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní
mrazíky, krupobití, zásah bleskem, požár způsobený bleskem,
větrná bouře a záplavy.
Obecní předpis (pravilnik) splňuje požadavky nařízení (ES)
č. 1857/2006, pokud jde o obcí plánované opatření a všeobecná
ustanovení, která mají být prováděna (postup pro přidělování
podpory, kumulace podpory, transparentnost a sledování
podpory)

20.6.2008
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V
(Oznámení)

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5046 – Friesland/Campina)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/06)
1. Komise dne 12. června 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady
(ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. („Coöperatie Friesland“,
Nizozemsko) a jeho dceřiná společnost Koninklijke Friesland Foods NV („Friesland“, Nizozemsko) vstupují do
fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Rady s podnikem Zuivelcoöperatie Campina U.A. („Cooperatie
Campina“, Nizozemsko) a jeho dceřinou společností Campina BV („Campina“, Nizozemsko).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Friesland: nákup a zpracování syrového mléka; vývoj, výroba a prodej mléčných a nemléčných
výrobků spotřebitelům i průmyslovým odběratelům,
— podniku Campina: nákup a zpracování syrového mléka; vývoj, výroba a prodej mléčných a nemléčných
výrobků spotřebitelům i průmyslovým odběratelům.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5046 – Friesland/Campina na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5182 – Shell/BP/AFS/GlobeFuel)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/07)
1. Komise dne 10. června 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady
(ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Shell Deutschland Oil GmbH („SDO“, Německo) patřící do skupiny
Shell („Shell“, Velká Británíe), Deutsche BP AG („Deutsche BP“, Německo) patřící do skupiny BP („BP“, Velká
Británie) a AFS Aviation Fuel Services GmbH („AFS“, Německo), v konečném důsledku kontrolovaný
společně skupinou BP a skupinou Lufthansa („Lufthansa“, Německo) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1
písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem GlobeFuel Systems & Services
GmbH („GlobeFuel“, Německo).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku SDO: činný v oblasti průzkumu, těžby a prodeje ropy a zemního plynu, výroby a prodeje
ropných produktů a chemikálií,
— podniku Deutsche BP: činný v oblasti průzkumu, rozvoje a těžby ropy a zemního plynu, jakož i rafinace,
výroby a prodeje ropných produktů a petrochemikálií,
— podniku AFS: poskytovatel služeb v leteckých prostředcích, tj. služeb doplňování paliva, výstavba palivových nádrží, služby vývoje a poradenství v oblasti doplňování paliva, dopravní logistika,
— podniku GlobeFuel: poskytovatel integrovaných řešení IT pro služby v leteckých prostředcích.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5182 – Shell/BP/AFS/GlobeFuel, na následující adresu generálního ředitelství Evropské komise
pro hospodářskou soutěž:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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Úřední věstník Evropské unie

CS

Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/08)
1. Komise dne 10. června 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Strabag SE („Strabag“, Rakousko) kontrolovaný podnikem
Rasperia Trading Limited („Rasperia“, Kypr), který je samotný vlastněn panem Olegem Deripaským,
jenž ovládá podnik Basic Element Company („Basic Element“, Rusko), a podnik Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H. („Raiffeisen Holding“, Rakousko), podnik Uniqa Versicherungen AG
(„Uniqa“, Rakousko) a Dr. Hans Peter Haselsteiner nabývají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady
nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem F. Kirchhoff AG („Kirchhoff“, Německo).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Strabag: stavební služby a stavebniny,
— podniku Rasperia/Basic Element: činnosti v oblasti energie, komodit, letectví, strojírenství, finančních
služeb, stavebních služeb a stavebnin,
— podniku Raiffeisen Holding: držení majetkových podílů v různých průmyslových odvětvích,
— podniku Uniqa: pojištění,
— Dr. Hanse Petera Haselsteinera: majetkový podíl na podniku Strabag,
— podniku Kirchhoff: stavební služby a stavebniny.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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Úřední věstník Evropské unie

CS

Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff JV)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 155/09)
1. Komise dne 11. června 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady
(ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Investor AB („Investor“, Švédsko) a podniky Altor Fund II a Altor 2003
(společně dále jen „Altor“, Švédsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií
společnou kontrolu nad podnikem Lindorff Group AB („Lindorff“, Švédsko), jenž je v současnosti kontrolován výlučně podnikem Altor 2003 Fund.
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Investor: investiční holdingová společnost kotovaná na burze cenných papírů ve Stockholmu,
— podniků Altor: investiční fondy soukromého kapitálu, s portfoliovými společnostmi činnými v řadě
různých průmyslových odvětví,
— podniku Lindorff: služby vymáhání pohledávek pro klienty z odvětví bankovnictví, financí, telekomunikací, obchodu, veřejných služeb a veřejného sektoru.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu
se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evropské komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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