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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 297/2010
ze dne 9. dubna 2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany
civilního letectví před protiprávními činy
(Text s významem pro EHP)

stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 300/2008 (2), jsou podrobně uvedeny
metody detekční kontroly povolené pro zavazadla,
náklad a poštu, které se mají nakládat do nákladového
prostoru letadla. Je třeba průběžně stanovovat další
metody detekční kontroly, u nichž se prokáže jejich účin
nost při detekční kontrole všech nebo některých typů
nákladu, a stanovit právní základ pro vypracování prová
děcích opatření. U některých druhů nákladu se za
účinnou metodu detekční kontroly považuje zařízení
pro detekci kovů.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech
v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o
zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst.
2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měla by se přijmout obecná opatření doplňující společné
základní normy ochrany civilního letectví před protipráv
ními činy, a to v oblasti detekční kontroly, kontroly
vstupu a jiných bezpečnostních kontrol, jakož i v oblasti
zakázaných předmětů, uznávání rovnocennosti bezpeč
nostních norem třetích zemí, náboru pracovníků,
odborné přípravy, zvláštních bezpečnostních postupů
a osvobození od bezpečnostních kontrol.

(2)

Tato obecná opatření jsou nezbytná, aby bylo v Evropské
unii dosaženo společné úrovně ochrany letectví před
protiprávními činy za účelem ochrany cestujících.
Hlavním prvkem, který za tímto účelem poskytují právní
předpisy EU, je jednorázová bezpečnostní kontrola. Pro
zachování jednorázové bezpečnostní kontroly v EU je
proto nutná harmonizace metod detekční kontroly,
včetně kontroly kapalin, aerosolů a gelů, aniž by byly
dotčeny výhody jednotného leteckého trhu pro občany
EU.

(3)

V části A.3 přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze
dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní
normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy

(1) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(4)

Nařízení (ES) č. 272/2009 nestanoví, aby byly kapaliny,
aerosoly a gely považovány za kategorii předmětů, jejichž
vnášení do vyhrazených bezpečnostních prostor a na
palubu letadel lze zakázat. Namísto toho ukládá nařízení
(ES) č. 272/2009 povinnost zavést na letištích v rámci
celé EU co nejrychleji, nejpozději však do dne 29. dubna
2010, metody, a to včetně technologií, pro detekci kapal
ných výbušnin.

(5)

Nyní nastal čas ukončit omezení týkající se kapalin, aero
solů a gelů, a to postupným přechodem od zákazu
většiny kapalin k systému detekční kontroly kapalných
výbušnin. Za tímto účelem jsou pro období po dubnu
2010 na všech letištích v EU pro postupné zavádění
detekčních metod včetně technologií nutná přechodná
opatření, aniž by byla dotčena ochrana letectví před
protiprávními činy. Zájem orgánů odpovědných za zajiš
ťování vnitřní bezpečnosti, usilujících zamezit možným
budoucím teroristickým hrozbám, vyžaduje zavedení
efektivního mechanismu do doby, než budou letiště
schopna instalovat spolehlivá detekční zařízení. Proto je
nezbytný nový přístup. Toho by mělo být dosaženo do
29. dubna 2013; k tomuto datu by schopnost detekční
kontroly kapalin, aerosolů a gelů měla mít všechna
letiště.

(2) Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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Tento přístup by však letištím neměl bránit v tom, aby
zavedla a používala zařízení k dřívějšímu datu, pokud
budou tato zařízení splňovat normy stanovené provádě
cími právními předpisy přijatými Komisí. Díky tomu by
letiště byla schopna usnadnit přepravu kapalin, aerosolů
a gelů odletovými cestujícími, například zavedením zaří
zení pro detekční kontrolu kapalných výbušnin na
jednom stanovišti bezpečnostní kontroly. Kromě toho
se mohou některá letiště rozhodnout instalovat pokročilá
zařízení rychleji.

(11)

Nařízení (ES) č. 272/2009 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k potřebě flexibility při uplatňování bezpeč
nostních opatření na letištích zůstávají společné základní
normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy
striktně technologicky neutrální. Členské státy a letiště si
mohou zvolit technologie, jež bude na letištích možné co
nejefektivněji a nejúčinněji zavést a provozovat, a to
z dostupných možností uvedených v nařízení (ES)
č. 272/2009, pozměněném tímto nařízením.

Data stanovená v tomto nařízení mohou být ovlivněna
vývojem technologií nebo předpisů na úrovni EU
i mezinárodní úrovni. Komise může případně předložit
návrhy na revizi, zejména s ohledem na funkčnost zaří
zení a usnadnění pohybu cestujících.

(13)

Nařízení (ES) č. 300/2008 se plně použije od data uvede
ného v prováděcích pravidlech přijatých postupy uvede
nými v čl. 4 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, avšak
nejpozději dne 29. dubna 2010. Toto nařízení by se
proto mělo použít od 29. dubna 2010 spolu
s nařízením (ES) č. 300/2008 a akty, které jej doplňují
a provádějí.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví
zřízeného čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

Provoz detekčních zařízení schopných detekovat kapalné
výbušniny vyžaduje od letišť či jiných subjektů odpověd
ných za ochranu letectví před protiprávními činy, aby si
opatřily a zavedly zařízení, která prokazatelně splňují
technické normy přijaté podle čl. 4 odst. 3 nařízení
(ES) č. 300/2008. Členské státy by měly zajistit přijetí
veškerých předpisů s cílem umožnit včasné zavedení
uvedených zařízení, aby byly dodrženy lhůty uvedené
v tomto nařízení.
Během přechodného období by cestující měli být jasně
informováni o letištích v EU, která provádějí detekční
kontrolu kapalin. Letiště a letecké společnosti by měly
spolupracovat, aby k zabavování kapalin, aerosolů
a gelů docházelo jen v krajních případech.

schválit postupné zavádění pravidel pro kapaliny, aero
soly a gely, které se mají vnášet do vyhrazených bezpeč
nostních prostor nebo na palubu letadla.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění v souladu s přílohou
tohoto nařízení.
Článek 2

(10)

Obecná opatření stanovená nařízením (ES) č. 272/2009
je třeba změnit a zavést pravidla umožňující případně
použít při detekční kontrole zapsaných zavazadel,
nákladu a pošty zařízení pro detekci kovů a na
omezenou dobu, aby nebyla ohrožena bezpečnost,

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 29. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění takto:
1) V části A.3 se písmena f) a g) nahrazují tímto:
„f) zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);
g) simulační komora; a
h) zařízení pro detekci kovů.“
2) Za část B se vkládá tato část B.1:
„ČÁST B.1
Kapaliny, aerosoly a gely
Do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel se povoluje vnášení kapalin, aerosolů a gelů, pokud se
podrobí detekční kontrole nebo pokud jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s požadavky prováděcích
pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.
1. Do 29. dubna 2011 se povolí vnášení kapalin, aerosolů a gelů získaných na letišti třetí země nebo na palubě
letadla leteckého dopravce třetí země do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel pod podmínkou,
že je kapalina zabalena v balení, jež vyhovuje doporučeným pokynům Mezinárodní organizace pro civilní letectví
pro bezpečnostní kontroly, a balení obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení v neveřejném prostoru letiště nebo na
palubě letadla během předcházejících třiceti šesti hodin. Podrobují se detekční kontrole v souladu s požadavky
prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.
2. Nejpozději od 29. dubna 2013 musí každé letiště provádět detekční kontrolu kapalin, aerosolů a gelů v souladu
s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.
3. Členské státy zajistí včasné přijetí veškerých předpisů s cílem umožnit zavedení zařízení pro detekční kontrolu
kapalin v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, aby
byly dodrženy lhůty uvedené v odstavci 1 a 2.
Cestujícím se poskytnou jasné informace o letištích v EU, na kterých mohou do vyhrazených bezpečnostních prostor
a na palubu letadel vnášet kapaliny, aerosoly a gely, jakož i o veškerých souvisejících podmínkách.“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 298/2010
ze dne 9. dubna 2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o prodloužení doby trvání odchylek
umožňujících uvádění biocidních přípravků na trh
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(4)

Směrnice 98/8/ES, ve znění směrnice 2009/107/ES (3),
prodloužila trvání programu přezkoumání
do
14. května 2014.

(5)

Z důvodů soudržnosti je vhodné sladit dobu trvání
odchylek podle článků 5 a 6 nařízení (ES)
č. 1451/2007 s dobou trvání programu přezkoumání.

(6)

Nařízení (ES) č. 1451/2007 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na
trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne
4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního
programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních
přípravků na trh (2) stanoví úplný seznam existujících
účinných látek, které mají být hodnoceny v rámci
pracovního programu systematického přezkoumání účin
ných látek, které jsou již na trhu, dále jen „programu
přezkoumání“, a zakazuje uvádění na trh těch biocidních
přípravků, které obsahují účinné látky nezařazené do
uvedené přílohy nebo do příloh I nebo IA směrnice
98/8/ES.

Nařízení (ES) č. 1451/2007 nicméně Komisi umožňuje
přiznat odchylky od uvedeného zákazu v případech, kdy
se členský stát domnívá, že účinná látka je nezbytná ze
zdravotních důvodů, z důvodů bezpečnosti či ochrany
kulturního dědictví, a nebo jejichž používání je rozhodu
jící pro fungování společnosti, a nejsou-li k dispozici
technicky a ekonomicky vhodné alternativní nebo
náhradní účinné látky, které jsou přijatelné z hlediska
životního prostředí nebo zdraví. Uvedené nařízení dále
stanoví, že členské státy mohou povolit, aby byly na trh
uváděny účinné látky tvořené výhradně potravinami nebo
krmivy, které jsou určené k použití jako repelenty nebo
atraktanty typu přípravku 19.

Uvedené odchylky se mohou v současné době uplatňovat
nejdéle do 14. května 2010, neboť se původně předpo
kládalo, že program přezkoumání bude probíhat pouze
do uvedeného data.

(1) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 1451/2007 se mění takto:

1) Ustanovení čl. 5 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.
Po zvážení obdržených připomínek může Komise
udělit odchylku od čl. 4 odst. 1 umožňující uvádění látky
na trh žádajících členských států, a to nejdéle do data uvede
ného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 98/8/ES,
za předpokladu, že členské státy:

a) zajistí, že další používání je možné pouze za podmínek,
že přípravky obsahující látku byly schváleny pro zamýš
lené nezbytné použití;

b) po zvážení všech dostupných informací dojdou k závěru,
že lze důvodně předpokládat, že další používání látky
nemá nepřijatelný vliv na zdraví lidí nebo zvířat nebo
na životní prostředí;

c) při udělení schválení zavedou všechna vhodná opatření
ke snížení rizika;
(3) Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 40.
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d) zajistí, že schválené biocidní přípravky, které zůstávají na
trhu po 1. září 2006, budou označeny tak, aby odpoví
daly podmínkám, které členské státy stanovily pro jejich
používání v souladu s tímto odstavcem, a

e) zajistí, že v případě potřeby budou držitelé schválení
nebo dotyčné členské státy hledat pro taková užití alter
nativy, nebo připraví dokumentaci k předložení nejpoz
ději dva roky před datem uvedeným v čl. 16 odst. 2
prvním pododstavci směrnice 98/8/ES postupem podle
článku 11 směrnice 98/8/ES.“

L 90/5

2) V článku 6 se první odstavec nahrazuje tímto:
„Odchylně od čl. 4 odst. 1 mohou členské státy povolit, aby
nejdéle do data uvedeného v čl. 16 odst. 2 prvním podod
stavci směrnice 98/8/ES byly na trh uváděny účinné látky
tvořené výhradně potravinami nebo krmivy, které jsou
určené k použití jako repelenty nebo atraktanty typu
přípravku 19.“
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

CS
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 299/2010
ze dne 9. dubna 2010
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
vzhledem k těmto důvodům:

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne
21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES)
č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl.
138 odst. 1 uvedeného nařízení,

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty
pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty
uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES)
č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 9. dubna 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

160,8
113,1
135,9
140,7
115,0
133,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

92,1
75,2
126,1
97,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,6
115,1
89,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,9
50,4
49,9
56,1
65,2
54,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

65,1
66,2
63,8
71,7
66,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

94,9
84,8
112,7
87,6
73,9
22,1
123,3
131,8
74,3
82,6
88,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,6
111,3
52,9
85,9
83,7

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY 2010/212/SZBP
ze dne 29. března 2010
o postoji Evropské unie k hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se
bude konat v roce 2010
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(5)

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů zaseda
jící na úrovni hlav států a předsedů vlád jednomyslně
přijala rezoluci 1887 (2009), v níž vyjadřuje své odhod
lání dosáhnout bezpečnějšího světa pro všechny
a vytvořit podmínky pro svět bez jaderných zbraní
v souladu s cíli NPT, a to způsobem, jenž podporuje
mezinárodní stabilitu a je založen na nezmenšené
bezpečnosti pro všechny, a vyzývá všechny státy, které
nejsou stranami NPT, aby k této smlouvě přistoupily
jakožto státy nevlastnící jaderné zbraně, a státy, které
stranami NPT jsou, aby v plné míře dodržovaly své
povinnosti, plnily své závazky podle NPT a aby spolu
pracovaly, v důsledku čehož bude moci hodnotící konfe
rence stran NPT konající se v roce 2010 smlouvu
úspěšně posílit a stanovit realistické a dosažitelné cíle
ve všech třech pilířích NPT: nešíření, mírové využití
jaderné energie a odzbrojení.

(6)

Od roku 2004 Rada přijala několik společných akcí na
podporu činností Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) v oblasti jaderného zabezpečení
a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření
zbraní hromadného ničení, naposledy společnou akci
2008/314/SZBP (3).

(7)

Dne 8. prosince 2008 Rada přijala závěry Rady, podle
nichž EU přispěje částkou ve výši až 25 milionů EUR na
zřízení banky jaderného paliva MAAE.

(8)

Od roku 2006 Rada přijala několik společných akcí na
podporu činností Přípravné komise pro Organizaci
smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek za
účelem posílení jejích kapacit pro monitorování
a ověřování. Poslední z nich je společná akce
2008/588/SZBP (4). Kromě toho Rada prosazuje brzký
vstup v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jader
ných zkoušek (CTBT), jakož i dosažení její univerzální
platnosti.

(9)

Prezident Spojených států amerických svolal na
13. dubna 2010 summit o jaderné bezpečnosti za
účelem posílení závazku k celosvětové jaderné bezpeč
nosti, což zahrnuje i řešení hrozby jaderného terorismu.

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29
této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Evropská unie nadále považuje Smlouvu o nešíření jader
ných zbraní (NPT) za základní kámen celosvětového
režimu nešíření jaderných zbraní, za nezbytný základ
pro uskutečňování jaderného odzbrojení v souladu
s článkem VI NPT a za důležitý prvek pro další rozvoj
využívání jaderné energie pro mírové účely.

Dne 12. prosince 2003 Evropská rada přijala strategii EU
proti šíření zbraní hromadného ničení s cílem zaměřit na
tuto oblast svoji činnost. Dne 8. prosince 2008 Rada
přijala dokument s názvem „Nové pokyny pro činnost
Evropské unie v oblasti boje proti šíření zbraní hromad
ného ničení a jejich nosičů“.

Dne 12. prosince 2008 Evropská rada potvrdila prohlá
šení Rady o posílení mezinárodní bezpečnosti, čímž
opětovně potvrdila své odhodlání k boji proti šíření
zbraní hromadného ničení a jejich nosičů a podpořila
konkrétní a realistické iniciativy v oblasti odzbrojení,
které Unie předložila na Valném shromáždění Organizace
spojených národů.

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala
jednomyslně rezoluci č. 1540 (2004), která označuje
šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů za
hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Dne
12. června 2006 Rada přijala společnou akci
2006/419/SZBP (1) a dne 14. května 2008 přijala Rada
společnou akci 2008/368/SZBP (2), jak na podporu
provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spoje
ných národů 1540 (2004), tak v rámci provádění stra
tegie EU proti šíření zbraní hromadného ničení.

(1) Úř. věst. L 165, 17.6.2006, s. 30.
(2) Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 78.

(3) Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 62.
(4) Úř. věst. L 189, 17.7.2008, s. 28.
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Konference stran NPT konaná v roce 1995, jejímž cílem
bylo zhodnotit smlouvu a posoudit její prodloužení,
přijala rozhodnutí o prodloužení NPT na dobu neurčitou,
o zásadách a cílech nešíření jaderných zbraní a jaderného
odzbrojení, o posílení hodnotícího procesu NPT a
o usnesení týkající se Středního východu.

(11)

Hodnotící konference stran NPT konaná v roce 2000
přijala závěrečný dokument.

(12)

Dne 25. dubna 2005 Rada schválila společný postoj
2005/329/SZBP k hodnotící konferenci stran Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní konané v roce 2005 (1).

(13)

Přípravný výbor hodnotící konference stran NPT,
bude konat v roce 2010, zasedal třikrát, ve
30. dubna až 11. května 2007 ve Vídni, ve
28. dubna až 9. května 2008 v Ženevě a ve
4. až 15. května 2009 v New Yorku.

(14)

jež se
dnech
dnech
dnech

S ohledem na výsledky hodnotících konferencí stran NPT
konaných v letech 2000 a 2005 a s ohledem na výsledky
jednání na všech třech zasedáních přípravného výboru
hodnotící konference stran NPT, jež se bude konat
v roce 2010, a vzhledem k současné situaci je vhodné
aktualizovat a dále rozvíjet cíle uvedené ve společném
postoji 2005/329/SZBP, jakož i iniciativy uskutečňované
v jeho rámci,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Cílem Unie je posílit mezinárodní režim nešíření jaderných
zbraní prostřednictvím podpory zásadních a vyvážených
výsledků hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jader
ných zbraní (NPT), jež se bude konat v roce 2010, aby bylo
dosaženo hmatatelného a realistického pokroku v plnění cílů,
jež jsou v NPT stanoveny.

Pro dosažení tohoto cíle usiluje Unie zejména o prosazení
přijetí
souboru
konkrétních,
účinných,
věcných
a konsensuálních opatření s cílem zvýšit mezinárodní úsilí
zaměřené proti šíření jaderných zbraní, prosazovat odzbrojení
a zajistit odpovědný rozvoj využívání jaderné energie
k mírovým účelům v zemích, které chtějí rozvíjet svoje kapacity
v této oblasti. Za tímto účelem Unie vypracovala pracovní
dokument, který předložila hodnotící konferenci stran NPT jež
se bude konat v roce 2010, obsahující do budoucna zaměřené
návrhy EU týkající se všech tří pilířů NPT (2); tyto návrhy by
měly být součástí ambiciózního akčního plánu přijatého hodno
tící konferencí stran NPT, jež se bude konat v roce 2010 přijat.
(1) Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 32.
(2) NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.
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Článek 2
Na hodnotící konferenci stran NPT, jež se bude konat v roce
2010, by měla Unie zejména vyvíjet úsilí o zajištění toho, že se
státy, jež jsou stranami NPT, zaměří na tyto priority:

1) opětovné potvrzení všemi státy, jež jsou stranami NPT, že
usilují o dodržování svých povinností a plnění cílů podle
NPT a o dosažení její univerzality;

2) posílené provádění NPT prostřednictvím přijetí souboru
konkrétních, účinných, věcných a konsensuálních opatření
s cílem zvýšit mezinárodní úsilí zaměřené proti šíření jader
ných zbraní, prosazovat odzbrojení a zajistit odpovědný
rozvoj využívání jaderné energie k mírovým účelům, jakož
i pokročit v provádění rezoluce o Blízkém východě přijaté
v rámci NPT roku 1995;

3) opětovné potvrzení závazku k procesům kontrol jaderných
zbraní a odzbrojení a vyzdvižení potřeby konkrétního
pokroku v této oblasti, zejména prostřednictvím všeobec
ného snížení celosvětových zásob jaderných zbraní
v souladu s článkem VI NPT, s přihlédnutím ke zvláštní
odpovědnosti států disponujících nejrozsáhlejšími arzenály,
a dohoda o konkrétních a pohotových opatřeních zahrnují
cích dosažení urychleného vstupu Smlouvy o všeobecném
zákazu jaderných zkoušek (CTBT) v platnost a v rámci
konference o odzbrojení zahájení jednání o Smlouvě
o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně
nebo jiná jaderná výbušná zařízení (FMCT); jedná se
o nezbytné kroky ke splnění závazků a konečného cíle
podle článku VI NPT;

4) posílení účinnosti a komplexnosti režimu nešíření jaderných
zbraní tím, že se uzavření dohody o komplexních zárukách
spolu s dodatkovým protokolem stane normou pro ověřo
vání podle článku III NPT;

5) posílení NPT tím, že se státy, jež jsou jejími stranami,
shodnou, jak účinně reagovat na případy, kdy od NPT
některý stát odstoupí;

6) uplatňování NPT tím, že se státy, jež jsou jejími stranami,
shodnou, jak účinně reagovat na případy nedodržování, a to
s přihlédnutím ke stávajícím hlavním výzvám v oblasti neší
ření, zejména v Korejské lidově demokratické republice a
v Íránské islámské republice;

7) širší přijetí a podpora konceptu odpovědného rozvoje využí
vání jaderné energie k mírovým účelům při dodržení opti
málních podmínek bezpečnosti, zabezpečení a nešíření,
a
především
podpora
mnohostranných
přístupů
k jadernému palivovému cyklu.

L 90/10

CS

Úřední věstník Evropské unie

Článek 3
Za účelem dosažení cíle stanoveného v článku 1 a priorit stano
vených v článku 2 Unie:
a) přispěje ke strukturovanému a vyváženému hodnocení
fungování NPT na hodnotící konferenci, jež se bude konat
v roce 2010, včetně plnění závazků převzatých v rámci NPT
státy, které jsou jejími stranami, jakož i k identifikaci oblastí
a prostředků, jejichž pomocí by mělo být v budoucnosti
usilováno o dosažení dalšího pokroku, a to zejména
s ohledem na hodnotící konferenci, jež se bude konat
v roce 2015;
b) přispěje k dosažení konsensu na základě rámce stanoveného
NPT, a to podporováním rozhodnutí a rezoluce o Blízkém
východě přijatých na konferenci konané v roce 1995, jejímž
úkolem bylo vyhodnotit smlouvu a posoudit otázku jejího
prodloužení, jakož i závěrečného dokumentu hodnotící
konference stran NPT konané v roce 2000, a přihlédne
k současné situaci a bude podporovat mimo jiné tyto
základní prvky:

10.4.2010

ODZBROJENÍ

7) znovu potvrdit odhodlání usilovat o bezpečnější svět pro
všechny a vytvořit podmínky pro svět bez jaderných
zbraní, v souladu s cíli NPT, a to s přesvědčením, že
mezikroky směřující k tomuto cíli představují rovněž
významná zvýšení bezpečnosti pro všechny;

8) uvítat značné omezení jaderného zbrojení, k němuž
došlo od konce studené války, a to i v případě dvou
členských států Unie; vyzdvihnout, že je zapotřebí
celkově snížit jaderné arzenály v zájmu postupného
a systematického jaderného odzbrojení podle článku VI
NPT, s přihlédnutím ke zvláštní odpovědnosti států
disponujících nejrozsáhlejšími arzenály; v této souvislosti
přivítat jednání mezi Spojenými státy a Ruskou federací
o nové dohodě START; opětovně poukázat na potřebu
dalšího pokroku ve snižování jejich arzenálů a v omezo
vání operační připravenosti jejich jaderných zbraňových
systémů na nejnižší nezbytnou úroveň;

9) pokud jde o jiné jaderné zbraně než strategické:
1) vynakládat úsilí na zachování integrity NPT a posílení
jejího respektování a provádění;
2) uznat, že NPT je jedinečným a nenahraditelným mnoho
stranným nástrojem pro udržení a posílení mezinárod
ního míru, bezpečnosti a stability, jelikož vytváří právní
rámec pro předcházení šíření jaderných zbraní a pro
další rozvoj systému ověřování, který zaručí, že státy,
jež nevlastní jaderné zbraně, využívají jadernou energii
výlučně pro mírové účely, a jelikož představuje nezbytný
základ pro uskutečňování jaderného odzbrojení
v souladu s článkem VI uvedené smlouvy a důležitý
prvek pro další rozvoj využívání jaderné energie pro
mírové účely, a to při zdůraznění skutečnosti, že NPT
spolu se svými třemi vzájemně se posilujícími pilíři
představuje předmět společného zájmu všech států, jež
jsou jejími stranami;
3) zdůraznit, že je naprosto nezbytné zajistit úplné dodržo
vání všech ustanovení NPT všemi státy, které jsou jejími
stranami;
4) zdůraznit, že je zapotřebí, aby politiky a strategie států,
jež jsou stranami NPT, byly s ustanoveními NPT
v souladu;
5) usilovat o dosažení univerzality NPT; vyzvat všechny
státy, jež nejsou stranami NPT, aby k NPT neprodleně
přistoupily jako státy nevlastnící jaderné zbraně a aby již
před přistoupením k NPT dodržovaly její ustanovení
a zavázaly se k nešíření jaderných zbraní a odzbrojení;
6) přivítat přispění občanské společnosti při prosazování
zásad a cílů NPT;

i) vyzvat všechny státy, jež takové zbraně vlastní, aby je
zahrnuly do svých obecných procesů kontroly zbro
jení a odzbrojení, s cílem snížit jejich počet
a odstranit je ověřitelným a nezvratným způsobem,

ii) souhlasit, že uspíšení tohoto procesu jaderného
odzbrojení vyžaduje další opatření pro zvyšování
transparentnosti a budování důvěry,

iii) vybídnout Spojené státy a Ruskou federaci, aby
nadále rozvíjely jednostranné prezidentské iniciativy
z let 1991–1992 a aby do příštího kola dvoustran
ného snižování počtu svých jaderných zbraní
zahrnuly i jiné než strategické jaderné zbraně, což
povede k nižším stropům pro počty strategických
i jiných než strategických jaderných zbraní v jejich
arzenálech;

10) uznat uplatňování zásady nezvratnosti při usměrňování
veškerých opatření v oblasti jaderného odzbrojení
a zásady kontroly zbrojení, což by vzhledem k těmto
podmínkám přispělo k udržení a posílení mezinárod
ního míru, bezpečnosti a stability;

11) uznat z hlediska jaderného odzbrojení význam
programů na ničení a odstranění jaderných zbraní
a na odstranění štěpných materiálů definovaných
v rámci globálního partnerství G8;
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12) pokračovat v úsilí zajistit ověřitelnost, transparentnost
a další dobrovolná opatření pro budování důvěry usku
tečňovaná jadernými mocnostmi, s cílem podpořit další
pokrok v oblasti odzbrojení; uvítat v tomto ohledu
zvýšenou transparentnost ze strany některých států
vlastnících jaderné zbraně, včetně dvou členských států
Unie, pokud jde o jaderné zbraně, jimiž disponují,
a vyzvat ostatní státy k podobným krokům;

13) opětovně potvrdit rovněž význam přikládaný kontrole
jaderných zbraní a odzbrojení a vyzdvihnout potřebu
obnovit mnohostranné úsilí a znovu aktivovat mnoho
stranné nástroje, zejména konferenci o odzbrojení;

14) vyzvat státy, zejména devět zbývajících států uvedených
v příloze II CTBT, jež tak dosud neučinily, aby neod
kladně a bezpodmínečně podepsaly a ratifikovaly CTBT
v zájmu brzkého vstupu v platnost CTBT, která je
významnou součástí režimu odzbrojení a nešíření jader
ných zbraní; uvítat v této souvislosti nedávné závazky
Spojených států týkající se brzké ratifikace CTBT;

15) do doby, než CTBT vstoupí v platnost, vyzvat všechny
státy, aby respektovaly moratorium na zkušební jaderné
výbuchy, aby se zdržely jakýchkoli kroků odporujících
ustanovením CTBT a závazkům, které z ní vyplývají,
a aby co nejdříve odstranily všechna zařízení na jaderné
zkoušky, a to způsobem, jenž bude transparentní
a otevřený mezinárodnímu společenství; vyzdvihnout
význam činnosti Přípravné komise pro CTBTO a tuto
činnost uvítat, zejména s ohledem na Mezinárodní
monitorovací systém;

16) přivítat konsensuální přijetí pracovního programu konfe
rence o odzbrojení, k němuž došlo roku 2009, a na
tomto základě vyzvat k okamžitému zahájení a k urych
lenému uzavření jednání o FMCT, a to na základě doku
mentu CD/1299 ze dne 24. března 1995 a mandátu
v něm obsaženého, jak bylo dohodnuto v rozhodnutí
Konference pro odzbrojení ze dne 29. května 2009
o pracovním programu schůze pro rok 2009
(CD/1864);

17) než vstoupí FCMT v platnost, vyzvat všechny dotčené
státy, aby vyhlásily a dodržovaly moratorium na výrobu
štěpných materiálů pro jaderné zbraně nebo jiná jaderná
výbušná zařízení a aby odstranily zařízení, jež jsou
k produkci štěpných materiálů pro jaderné zbraně
určena, nebo aby je přebudovala výhradně pro jiné
než výbušné využití; přivítat kroky těch z pěti států
vlastnících jaderné zbraně, zejména dotyčných členských
států EU, které příslušné moratorium vyhlásily a uvedená
zařízení odstranily;
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18) vyzvat všechny dotyčné státy k přijetí vhodných
konkrétních opatření pro snížení rizika vzniku jaderné
války z důvodu havárie;
19) nadále posuzovat otázku záruk v oblasti bezpečnosti pro
státy nevlastnící jaderné zbraně, jež jsou stranami NPT;
20) vyzvat státy vlastnící jaderné zbraně k opětovnému
potvrzení stávajících bezpečnostních záruk podle rezo
luce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů
č. 984 (1995), k uznání skutečnosti, že takovéto bezpeč
nostní záruky posilují režim nešíření jaderných zbraní,
a k podpisu a ratifikaci příslušných protokolů daných
smluv stanovících zóny bez jaderných zbraní, vypraco
vaných po skončení nezbytných konzultací v souladu
s pokyny Komise OSN pro odzbrojení (UNDC) z roku
1999, a současně uznat, že pro tyto zóny vyplývají
z dotyčných smluv bezpečnostní záruky;
21) zdůraznit potřebu pokroku v obecných procesech zbro
jení a odzbrojení a vyzvat k dalšímu pokroku ve všech
aspektech odzbrojení v zájmu posílení globální
bezpečnosti;
22) přivítat zahájení konzultací o smlouvě zakazující rakety
země-země krátkého a středního doletu;
23) vyzvat k dosažení univerzality a k účinnému provádění
Haagského kodexu chování proti šíření balistických
raket;
24) zdůraznit význam dosažení univerzality a provádění
Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní,
Úmluvy o zákazu chemických zbraní, jakož i úmluv,
opatření a iniciativ, které přispívají ke kontrole konvenč
ního zbrojení;
25) usilovat o vyřešení problémů regionální nestability
a nejistoty, jakož i konfliktních situací, které jsou často
původem programů zbrojení;

NEŠÍŘENÍ

26) uznat, že v nedávných letech vyvstaly významné výzvy
v oblasti šíření jaderných zbraní, zejména v Korejské
lidově demokratické republice a v Íránské islámské
republice, zdůraznit, že mezinárodní společenství musí
být připraveno těmto výzvám čelit, a zdůraznit, že je
zapotřebí podniknout v rámci reakce rozhodné kroky;
27) zdůraznit, že je nutné posílit úlohu Rady bezpečnosti
OSN jako konečného rozhodce, aby v případě nedo
držení závazků vyplývajících z NPT mohla přijmout
odpovídající opatření v souladu se statutem Mezinárodní
agentury pro atomovou energii (MAAE), včetně uplatňo
vání záruk;

L 90/12

CS

Úřední věstník Evropské unie

28) upozornit na důsledky, jež by odstoupení od NPT
mohlo mít pro mezinárodní mír a bezpečnost; naléhavě
vyzvat mezinárodní společenství, aby na oznámení
o odstoupení a související důsledky reagovalo účelně
a neodkladně; vyzdvihnout požadavek, aby Rada
bezpečnosti OSN jednala rychle, zejména aby neod
kladně řešila oznámení kteréhokoli státu o odstoupení
od NPT; naléhavě vyzvat státy, jež jsou stranami NPT,
aby v tomto ohledu podporovaly přijetí opatření, včetně
ujednání o zachování vhodných záruk MAAE týkajících
se všech jaderných materiálů, vybavení, technologií
a zařízení vyvíjených pro mírové účely;

29) požadovat pozastavení jaderné spolupráce, pokud
MAAE není s to poskytnout dostatečné záruky, že
jaderný program daného státu sleduje výlučně mírové
cíle, a to až do doby, než bude MAAE schopna tyto
záruky poskytnout;

30) vyzvat všechny státy Blízkého východu, aby v tomto
regionu pokročily mimo jiné ve vytváření zóny bez
jaderných zbraní, jakož i bez jiných zbraní hromadného
ničení a jejich nosičů, a aby se zdržely kroků, jež dosa
žení tohoto cíle vylučují; uznat, že je důležité dosáhnout
dohody o konkrétních praktických krocích v rámci
procesu, do něhož budou zapojeny všechny státy
daného regionu a jehož cílem bude usnadnit provádění
rezoluce NPT o Blízkém východě z roku 1995;

31) vyzvat všechny státy, jež jsou stranami NPT, a zejména
státy vlastnící jaderné zbraně, aby rozšířily svoji spolu
práci a vyvinuly maximální úsilí, aby na Blízkém
východě regionální subjekty vybudovaly účinně ověři
telnou zónu bez jaderných zbraní, jakož i bez jiných
zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, v souladu
s rezolucí NPT o Blízkém východě z roku 1995;

32) vzhledem k tomu, že bezpečnost v Evropě je spojena
s bezpečností ve Středomoří, přidělit vysokou prioritu
zavedení režimu nešíření jaderných zbraní v této oblasti;

33) uznat důležitost zón bez jaderných zbraní pro mír
a bezpečnost na základě ujednání dobrovolně uzavře
ných mezi státy v dané oblasti, v souladu s pokyny
UNDC z roku 1999;

34) zdůraznit, že je nutné činit vše pro předcházení riziku
jaderného terorismu, spojeného s případným přístupem
teroristů k jaderným zbraním nebo k jadernému mate
riálu, který by mohl být použit při výrobě zařízení na
radiologické rozptylování, v této souvislosti zdůraznit,
že je třeba dodržovat závazky vyplývající z rezolucí
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Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) a 1887 (2009),
a vyzvat ke zvýšení jaderné bezpečnosti v případě radio
aktivních zdrojů;

35) vyzvat všechny státy, které tak dosud neučinily, aby
podepsaly, ratifikovaly a začaly uplatňovat Mezinárodní
úmluvu o potlačování činů jaderného terorismu jakožto
významnou součást mezinárodního právního rámce pro
řešení hrozeb, jež jaderný terorismus představuje;

36) v souvislosti se zvýšenou hrozbou šíření jaderných
zbraní a jaderného terorismu podporovat iniciativu
globálního partnerství G8, opatření MAAE a další
mnohostranné mechanismy, jimiž jsou například iniciativa proti šíření zbraní, globální iniciativa pro boj
proti jadernému terorismu a globální iniciativa pro
omezení hrozeb; uvítat cíle v oblasti bezpečnosti
stanovené na summitu o globální jaderné bezpečnosti;

37) uznat, že dohody o komplexních zárukách
s dodatkovými protokoly mají odrazující účinek na
šíření jaderných zbraní a jsou dnes normou pro
ověřování;

38) pokračovat v činnosti směřující k univerzální platnosti
a k posílení systému záruk MAAE, aby bylo zajištěno
snazší odhalování případů porušení povinností v oblasti
nešíření, a to zejména přijetím dohody o komplexních
zárukách spolu s dodatkovým protokolem a případně
s protokolem o malém množství všemi státy a jejich
provádění, a dále systém záruk posilovat;

39) usilovat o to, aby hodnotící konference stran NPT, která
se má konat v roce 2010, a Rada guvernérů MAAE
uznaly,
že
uzavření
a
provádění
dohody
o komplexních zárukách spolu s dodatkovým proto
kolem je dnes normou pro ověřování, podle článku III
NPT;

40) zdůraznit jedinečnou úlohu MAAE při ověřování, zda
státy dodržují své závazky v oblasti nešíření jaderných
zbraní;

41) dále zdůraznit významnou úlohu MAAE při poskytování
pomoci těmto státům, požádají-li o to, v oblasti zvyšo
vání bezpečnosti jaderných materiálů a zařízení, a vyzvat
státy, aby MAAE podporovaly;

42) uznat význam účinných a vhodných kontrol vývozu
podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004)
a 1887 (2009) a v souladu s čl. III odst. 2 NPT;
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43) provádět účinné vnitrostátní kontroly vývozu, tranzitu,
překládky a zpětného vývozu, jakož i příslušné vnitrostátní právní předpisy přijaté za tímto účelem, a vyvíjet
na mezinárodní úrovni i na úrovni jednotlivých států
rozhodné úsilí v oblasti boje proti financování šíření
jaderných zbraní a v oblasti kontroly přístupu
k nehmotným převodům technologií;
44) uzákonit účinné trestní sankce v případech šíření jader
ných zbraní, a to za účelem odrazení od nezákonného
vývozu, tranzitu a zprostředkovávání, obchodování,
jakož i souvisejícího financování, podle rezoluce Rady
bezpečnosti OSN 1540 (2004);
45) naléhavě vyzvat Zanggerův výbor a Sdružení jaderných
dodavatelů (NSG), aby se podělily o své zkušenosti
v oblasti kontroly vývozu, a umožnily tak všem státům
těžit z opatření Zanggerova výboru a pokynů NSG,
jakož i z jejich uplatňování;
46) poukázat na potřebu brzy dokončit posílení pokynů
NSG, zejména pokud jde o posílené kontroly vývozu
týkající se technologií obohacování a přepracování, a
v rámci NSG spolupracovat na tom, aby se dodržování
dodatkového protokolu stalo podmínkou jaderných
dodávek;
47) vyzvat státy, které jsou stranami Úmluvy o fyzické
ochraně jaderných materiálů, aby co nejdříve ratifikovaly
změnu této úmluvy, a uspíšily tak její vstup v platnost;
48) podporovat vývoj technologií
a příznivých z hlediska záruk;

odporujících

šíření

VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE PRO MÍROVÉ ÚČELY

49) uznat právo států, které jsou stranami NPT, na jadernou
energii pro mírové účely, v souladu s článkem IV NPT
a s náležitým ohledem na články I, II a III NPT, mimo
jiné v oblasti výroby elektrické energie, v průmyslu, ve
zdravotnictví a v zemědělství;
50) zachovat úsilí o zajištění odpovědného rozvoje využí
vání jaderné energie k mírovým účelům, při dodržení
optimálních podmínek bezpečnosti, zabezpečení
a nešíření;
51) v této souvislosti podporovat státy, jež jsou stranami
NPT, aby opětovně potvrdily zásady a normy týkající
se odpovědného rozvoje využívání jaderné energetiky
pro mírové účely a dodržovaly je;
52) zdůraznit význam pokračující mezinárodní spolupráce
pro zvyšování jaderné bezpečnosti, bezpečného naklá
dání s odpadem a radiologické ochrany a civilní jaderné
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odpovědnosti a vyzvat státy, které tak dosud neučinily,
aby co nejdříve přistoupily ke všem souvisejícím
úmluvám a aby v plném rozsahu plnily své závazky,
které z nich vyplývají;

53) podporovat úsilí vyvíjené na úrovni jednotlivých států,
vzájemně mezi nimi a na mezinárodní úrovni, pokud
jde o vyškolení odborných pracovních sil, jež jsou
nezbytné pro zachování úsilí o zajištění odpovědného
rozvoje využívání jaderné energie k mírovým účelům, za
dodržení optimálních podmínek bezpečnosti, zabezpe
čení a nešíření;

54) zůstat i nadále pevně přesvědčeni o výhodách mnoho
stranných přístupů k jadernému palivovému cyklu,
přičemž jisticí mechanismy, ať již samostatné, či
společně s dalšími doplňujícími mechanismy, by neměly
svým fungováním narušovat stávající dobře fungující trh,
měly by zaopatřit právo využívat jadernou energii
k mírovým účelům zajištěním bezpečnosti dodávek
jaderného paliva zemím vyvíjejícím jaderný program,
za dodržení optimálních podmínek bezpečnosti, zabez
pečení a nešíření;

55) uznat, že několik iniciativ, včetně zřízení banky slabě
obohaceného uranu pod dohledem MAAE, může zain
teresovaným zemím poskytnout záložní mechanismy
a usnadnit trvalá mnohostranná řešení;

56) podporovat a rozvíjet další dialog a konzultace s cílem
ujasnit nedořešené otázky a zvýšit podporu konceptu
mnohostranného přístupu k jadernému palivovému
cyklu.

Článek 4
Opatření přijatá Unií pro účely článků 1, 2 a 3 zahrnují:

a) demarše státům, jež jsou stranami NPT, a v patřičných přípa
dech demarše státům, jež stranami NPT nejsou; těmito
demaršemi budou dotyčné státy naléhavě žádány
o podporu při plnění cílů stanovených v článcích 1, 2 a 3
tohoto rozhodnutí;

b) úsilí o dosažení dohody mezi členskými státy o návrzích
týkajících se podstatných otázek, které mají být jménem
Unie předloženy k hodnocení státům, jež jsou stranami
NPT, a které by se měly stát základem pro rozhodnutí přijatá
na hodnotící konferenci stran NPT, jež se bude konat v roce
2010;

c) prohlášení Unie v rámci obecné rozpravy a při rozpravách
v rámci tří hlavních výborů a jejich pomocných orgánů při
hodnotící konferenci stran NPT, jež se bude konat v roce
2010.
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Článek 5
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.
Článek 6
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. března 2010.
Za Radu
předsedkyně
E. ESPINOSA
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 18. prosince 2009
o státní podpoře C 34/07 (ex N 93/06) v souvislosti se zavedením daňového režimu na základě
tonáže zvýhodňujícího mezinárodní námořní dopravu v Polsku
(oznámeno pod číslem K(2009) 10376)
(Pouze polské znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2010/213/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího
řízení bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (8).
Komise vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek
ve věci uvedené podpory.

(6)

Komise obdržela připomínky od jediné zúčastněné
strany (9). Tyto připomínky zaslala Polsku, které však
nevyužilo svého práva na ně reagovat.

(7)

V návaznosti na schůzi, které se zúčastnily útvary Komise
a polské orgány dne 14. ledna 2009, se dopisem ze dne
25. února 2009 (10) polské orgány zavázaly k úpravě
vnitrostátního daňového režimu na základě tonáže
v řadě bodů, k nimž Komise vyjádřila výhrady
v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení.
Dopisy ze dne 24. března 2009 (11), 26. října 2009 (12)
a 9. prosince 2009 (13) polské orgány předložily další
informace.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy (1),
s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,
a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
po výzvě adresované zúčastněným stranám, aby se k věci vyjá
dřily v souladu s výše uvedenými články, (2) a s ohledem na
jejich stanoviska,
vzhledem k těmto důvodům:
1. POSTUP
(1)

Dopisem ze dne 1. února 2006 (3) informovalo Polsko
Komisi o daňovém režimu na základě tonáže. Případ byl
zaevidován pod číslem N 93/2006.

2. PODROBNÝ POPIS PODPORY
(2)

Prostřednictvím dopisů ze dne 9. března, 29. května,
14. listopadu 2006 a 11. dubna 2007 (4) si útvary
Komise vyžádaly další informace. Polské orgány odpově
děly Komisi dopisy ze dne 20. dubna, 9. května
a 6. září 2006 a ze dne 5. ledna a 8. června 2007 (5).
Kromě toho se dne 19. ledna 2007 uskutečnilo technické
zasedání.

(3)

Dopisem ze dne 12. září 2007 (6) Komise informovala
Polskou republiku o svém rozhodnutí zahájit ve věci
uvedené podpory formální vyšetřovací řízení podle
čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (dále jen „rozhodnutí
o zahájení řízení“).

(4)

Polsko předložilo své připomínky dopisem ze dne
18. října 2007 (7).

(1) S účinností ode dne 1. prosince 2009 se články 87 a 88 Smlouvy
o ES staly články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Oba
soubory ustanovení jsou v podstatě totožné. Pro účely tohoto
rozhodnutí by odkazy na články 107 a 108 Smlouvy
u fungování EU měly být v případě potřeby chápány jako odkazy
na články 87 a 88 Smlouvy o ES.
(2) Úř. věst. C 300, 12.12.2007, s. 22.
(3) Zaevidováno pod číslem TREN(2006) A/12656.
(4) Čísla TREN(2006) D/204393, D/210227, D/223420 a TREN(2007)
D/307010.
(5) Zaevidováno pod čísly TREN(2006) A/19774, A/22657, A/31398
a TREN(2007) A/21073, A/34300.
(6) Zaevidováno pod číslem C (2007)4016
(7) Zaevidováno pod číslem TREN(2007) A/45675.

2.1 Shrnutí
(8)

Daň z tonáže nahrazuje u majitelů lodí činných v oblasti
mezinárodní námořní dopravy daň z příjmů právnických
či fyzických osob paušální částkou vypočítávanou na
základě tonáže provozovaného loďstva. Mezinárodní
námořní doprava je definována jako přeprava mezi
polským a zahraničním přístavem, mezi zahraničními
přístavy, nebo mezi polskými přístavy za podmínky, že
tato plavba představuje úsek delší plavby, která směřuje
rovněž do zahraničního přístavu. Činnosti na námořních
trasách prováděné výhradně na území Polska (kabotáž)
tedy nejsou způsobilé pro daň z tonáže na základě stáva
jícího zákona o dani z tonáže.
2.2 Daňový režim na základě tonáže

(9)

(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Polský daňový režim na základě tonáže je stanoven
zákonem
o
dani
z
tonáže,
přijatým
dne
24. srpna 2006 (14). Zákon dle plánu vstoupí
v platnost dne 1. ledna 2011, jakmile Komise schválí
daňový režim.
Viz poznámka pod čarou 2.
Zaevidováno pod číslem TREN(2007) A/51337.
Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/10443.
Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/13527.
Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/34359.
Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/38744.
Sbírka zákonů 2006, č. 183, pol. 1353.
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Zákon o dani z tonáže umožňuje osvobození provozo
vatelů lodí, kteří mají povinnost odvádět daň z tonáže,
od placení daně ze zisku, jak vymezuje zákon ze dne
31. ledna 1989 o finančním řízení státních podniků (15)
a zákon ze dne 1. prosince 1995 o platbách ze zisku
dosaženého společnostmi státní pokladny s jedním
společníkem (16), pokud jde o příjmy plynoucí ze způso
bilých činností. Provozovatelé lodí mají právo zvolit si
daňové zacházení, pokud jde o daň z tonáže, předlo
žením zvláštního prohlášení, jímž se rozhodnou pro
tento typ zdanění.
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(16)

Jednotlivcům či společníkům obchodní společnosti
podléhajícím dani z příjmů fyzických osob mělo být
povoleno odečíst příspěvky na zdravotní pojištění od
částky daně z tonáže, kterou platí přímo, v průběhu
příslušného finančního roku (17) (článek 6 zákona
o dani z tonáže), a příspěvky na sociální pojištění,
které platí v průběhu příslušného finančního roku (18)
od základu daně z tonáže (čl. 4 odst. 3 zákona o dani
z tonáže).

(17)

V dopise ze dne 25. února 2009 se polské orgány zavá
zaly k odstranění možnosti odpočtu sociálního pojištění
a příspěvků na zdravotní pojištění ze zákona o dani
z tonáže v případě, kdy je majitel lodi fyzickou osobou
či fyzickou osobou, která je společníkem obchodní
společnosti (19). Z tohoto důvodu se tyto možnosti
odpočtu nepoužijí a pro všechny subjekty způsobilé
pro platbu daně z tonáže se použije tatáž metoda
výpočtu základu daně z tonáže a výše daně z tonáže,
která má být zaplacena.

Podle článku 5 zákona o dani z tonáže se pro každé
plavidlo podléhající dani z tonáže zdanitelné příjmy
související se způsobilými činnostmi stanoví paušální
částkou, která se vypočítá podle jeho čisté tonáže, jak
je uvedeno níže, za každých 100 tun čisté tonáže (NT)
a za každé započaté 24 hodinové období a s ohledem na
dobu použití všech lodí provozovatele za dotčený měsíc,
z nichž příjem podléhá dani z tonáže.

2.3 Kritéria způsobilosti
Čistá hmotnost plavidla

(12)

(13)

(14)

(15)

Výpočet paušálního příjmu

Do 1 000 NT

Hodnota 0,5 EUR za 100 NT

Od 1 001 do 10 000 NT

Ekvivalent 0,35 EUR za každých
100 NT nad 1 000 NT

Od 10 001 do 25 000 NT

Ekvivalent 0,20 EUR za každých
100 NT nad 10 000 NT

Od 25 001 NT

Ekvivalent 0,10 EUR za každých
100 NT nad 25 000 NT

Pro účely výpočtu se čistá hmotnost plavidla zaokrouhlí
směrem nahoru či dolů následujícím způsobem: hmot
nost nižší než 50 NT není brána v úvahu a hmotnost
50 NT či vyšší se zaokrouhlí na nejbližších 100 NT.

Výše dlužné daně z tonáže se vypočte ze zdanitelného
základu, na nějž se použije sazba ve výši 19 %.

Výše daně z tonáže se stanoví v EUR a bude placena
v PLN za použití průměrného směnného kurzu, publiko
vaného Polskou národní bankou, za poslední den
v měsíci, za nějž je splatná daň z tonáže. Výše dlužné
daně z tonáže je stanovena bez odečtení jakýchkoli
nákladů vzniklých při vytváření takového příjmu.

Podle článku 8 zákona o dani z tonáže příjmy z prodeje
způsobilých plavidel uskutečněného společností, která
platí daň z tonáže, nespadají do příjmů způsobilých
pro daň z tonáže a budou zdaněny paušální sazbou ve
výši 15 %, pokud nejsou do tří let následujících po
prodeji použity v plné výši ke koupi, opravě, modernizaci
či úpravě jiného plavidla.

(15) Sbírka zákonů 1992, č. 6, pol. 27, ve znění pozdějších předpisů.
(16) Sbírka zákonů, č. 154, pol. 792.

2.3.1 Způsobilá plavidla
(18)

Daň z tonáže se vztahuje pouze na námořní plavidla
registrovaná v polském lodním rejstříku. Způsobilým
plavidlem je proto plavidlo, které pluje pod vlajkou
Polska a účastní se mezinárodní námořní dopravy
a splňuje všechny požadavky na plavbu na moři. Uznání
lodi za námořní plavidlo obvykle vyžaduje, aby loď
získala tento statut na základě Mezinárodního osvědčení
o nákladové značce nebo Mezinárodní úmluvy
o bezpečnosti lidského života na moři (dále „úmluva
SOLAS“) (20).
2.3.2 Způsobilé činnosti

(19)

Činnosti, které
následující (21):

podléhají

dani

z

tonáže,

jsou

i) přeprava zboží a/nebo cestujících,
ii) záchranné operace na moři,
iii) služby vlečných lodí na moři, za předpokladu, že
alespoň 50 % příjmů plynoucích z činnosti skutečně
vykonané vlečnými plavidly v průběhu finančního
roku bylo vytvořeno poskytováním námořních
služeb, nikoli však služeb vlečných lodí poskytova
ných z/do přístavu,
(17) Jak stanoví zákon zde dne 27. srpna 2004 o zdravotních službách
financovaných z veřejných zdrojů; Sbírka zákonů č. 210, pol. 2135,
ve znění pozdějších předpisů.
(18) Jak stanoví zákon o systému sociálního pojištění ze dne
13. října 1998; Sbírka zákonů 2007, č. 11, pol. 74, ve znění
pozdějších předpisů.
(19) Viz čl. 4 odstavce 3 až 5, článek 6 a čl. 12 odst. 3 zákona.
(20) Úmluva SOLAS byla přijata Mezinárodní námořní organizací
v Londýně dne 1. listopadu 1974 (provedena v polské sbírce
zákonů, č. 61, položky 318 a 319) společně s protokolem téže
úmluvy, vyhotoveným v Londýně dne 17. února 1978 (prove
deným v Polsku, Sbírka zákonů 1984, č. 61, položky 320 a 321
a 1986, č. 35, pol. 177).
(21) Článek 3.1 zákona o dani z tonáže.
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iv) činnost plovoucích bagrů, za předpokladu, že alespoň
50 % příjmů ze skutečně prováděné činnosti plovou
cích bagrů v průběhu roku představuje námořní
přeprava vybagrovaných materiálů.

(20)

Ve svém dopise ze dne 25. února 2009 se polské orgány
zavázaly pozměnit třetí a čtvrté ustanovení, uvedené
výše (22), zavedením kritéria, podle nějž je k zahrnutí
služeb vlečných plavidel a bagrovacích služeb do daňo
vého režimu na základě tonáže třeba, aby alespoň 50 %
roční provozní doby každého vlečného plavidla či
plovoucího bagru za finanční rok představovala námořní
doprava.

(21)

Kromě toho čl. 3 odst. 2 zákona o dani z tonáže stanoví
pomocné činnosti, které jsou způsobilé pro daň z tonáže
za podmínky, že jsou spojeny s poskytováním způsobi
lých služeb uvedených výše.

(22)

Článek 3 odst. 3 zákona o dani z tonáže stanoví seznam
činností, jež nejsou nikdy způsobilé pro daň z tonáže,
jako je výzkum mořského dna, rybolov, stavba,
podmořské aktivity atd.

— spravuje plavidlo jiné osoby, jménem a na náklady
této osoby na základě smlouvy, a je držitelem plat
ného osvědčení o shodě (26).

(25)

Pokud jde o posledně uvedenou podmínku (správa
plavidel), dopisem ze dne 8. června 2007 se polské
orgány zavázaly umožnit provozovatelským společ
nostem využívat výhod daně z tonáže pouze za
podmínky, že zajistí jak správu posádky, tak technickou
správu plavidel.

(26)

Polské orgány kromě toho v dopisu ze dne
26. října 2009 (27) uvedly, že společnosti spravující lodě
splňují všechny požadavky uvedené ve sdělení Komise,
jež stanoví pokyny ke státní podpoře pro společnosti
zabývající se správou lodí (dále jen „pokyny pro správu
lodí“) (28).

(27)

Zejména, pokud jde o podmínky uvedené v pokynech
pro správu lodí, jež stanoví, že společnosti spravující
lodě by měly přispívat k rozvoji hospodářství
a zaměstnanosti v Unii (oddíl 5.1 uvedených pokynů)
a že by měla existovat ekonomická vazba mezi spravo
vanými loděmi a Unií (oddíl 5.2 uvedených pokynů), se
polské orgány zavázaly, že polský zákon o dani z tonáže
bude vyžadovat, aby správa lodí byla prováděna mimo
území EU a pracovní činnost na souši či na lodích byla
vykonávána převážně zaměstnanci, kteří jsou občany
Unie. Mimoto se na správu lodí, které nejsou registro
vány v zemích EU, nevztahují výhody daňového režimu
na základě tonáže.

(28)

Pokud jde o požadavek na slučitelnost s mezinárodními
standardy a standardy EU, jenž je obsažen v pokynech
pro správu lodí (oddíl 5.3 uvedených pokynů), polské
orgány uvedly, že Polsko je členem Mezinárodní námořní
organizace a jako člen EU plní všechny mezinárodní
a evropské standardy (29). Řada vnitrostátních právních
předpisů zajišťuje, aby majitelé lodí, společnosti spravující
lodě a další společnosti plnili mezinárodní poža
jejichž
dodržování
je
zajišťováno
davky (30),
a kontrolováno příslušnými veřejnými orgány.

(29)

Pokud jde o požadavek pro společnosti spravující lodě,
jenž se týká vazby vlajky (oddíl 5.4. pokynů pro správu
lodí), polské orgány uvedly, že striktní povinnost majitelů
lodí plout pod polskou vlajkou je rovněž v plném
rozsahu platná pro správce lodí.

2.3.3 Způsobilé subjekty
(23)

Způsobilými subjekty jsou provozovatelé, kteří splňují
určitá kritéria.

(24)

Provozovatel je definován v čl. 2 odst. 3 zákona o dani
z tonáže jako: (i) soukromá osoba (fyzická osoba) nebo
právnická osoba s bydlištěm, sídlem či ředitelstvím na
území Polska; (ii) partner, jenž uzavřel občanské či regis
trované partnerství, partner v komanditní či akciové
společnosti se sídlem, ředitelstvím či bydlištěm na
území Polska; nebo (iii) zahraniční podnikatel/podnik
ve smyslu zákona ze dne 2. července 2004 o svobodě
podnikání (23), jenž provádí v Polsku činnost způsobilou
pro daň z tonáže (24); a splňuje alespoň jednu
z následujících podmínek:

— přímo se účastní plavby námořních plavidel, jež jsou
v jeho v osobním vlastnictví či ve vlastnictví jiné
osoby, a je držitelem platného osvědčení o shodě (25),

— je majitelem plavidla, neúčastní se však osobně
plavby svého vlastního plavidla či plavidla jiné osoby,
(22)
(23)
(24)
(25)

Obsaženo v čl. 3 odst. 1 druhé pododrážce zákona o dani z tonáže.
Sbírka zákonů 173, pol. 1807, ve znění pozdějších předpisů.
Viz oddíl 2.3.2.
Osvědčení o shodě je v souladu s úmluvou SOLAS vydáváno
provozovateli, který splňuje požadavky Mezinárodního předpis
pro bezpečné řízení lodí a pro zabránění znečištění (dále jen
„předpis ISM“). Předpis ISM byl přijat Mezinárodní námořní orga
nizací usnesením A.741(18) (provedeným v Polsku, Úř. věst.
Ministra infrastruktury 2005, č. 4, pol. 28).
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(26)
(27)
(28)
(29)

Viz poznámka pod čarou 25.
Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/34359.
Úř. věst. C 132, 11.6.2009, s. 6.
Polsko je zejména členem úmluv SOLAS, MARPOL a STCW, včetně
všech změn těchto úmluv.
(30) Zejména zákon o bezpečnosti na moři (se změnami), zákon
o zabránění znečištění z lodí z roku 1995 (se změnami), zákon
o námořním vybavení z roku 2004, zákon o zaměstnanosti na
obchodních lodích z roku 1991 (se změnami), zákon
o námořních předpisech z roku 2001 (se změnami).
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(30)
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Co se týče zvláštních podmínek školení a sociálních
podmínek obsažených v oddíle 6 pokynů pro správu
lodí,
polské
orgány
dopisem
ze
dne
9. prosince 2009 (31) přijaly závazek, že počínaje
vstupem daňového režimu na základě tonáže v platnost
budou od každého zaměstnavatele námořníků, bez
ohledu na to, zda se jedná o majitele lodi či společnost
spravující lodě, vyžadovat splnění konkrétních ustanovení
Úmluvy o práci na moři z roku 2006 (32) (33).

partnerství, partner v komanditní nebo akciové společ
nosti, kteří musí mít bydliště, sídlo nebo správní radu
v Polsku“. Jinými slovy je třeba splnit pouze jednu
z těchto tří podmínek: i) buď je třeba přijímat veškerá
klíčová rozhodnutí v Polsku (včetně obchodní
a strategické správy), nebo se ii) sídlo či iii) vedoucí
personál musí nacházet v Polsku.

(34)

2.3.4 Strategická a technická správa
(31)

(32)

(33)

V bodě 33 rozhodnutí o zahájení řízení Komise ve věci
strategické správy zastávala názor, že „společnost, na níž
se vztahuje daň z tonáže, musí přijímat svá rozhodnutí
o významných kapitálových výdajích a prodejích
v Polsku. Při posuzování těchto záležitostí budou polské
orgány brát v úvahu rozsah pracovní činnosti vykoná
vané zahraničními zaměstnanci pod vedením personálu
působícího v Polsku a míru jejich podřízenosti vůči
tomuto personálu. Stejně důležitou úlohu při posuzování
toho, zda je strategická funkce vykonávána v Polsku,
bude hrát umístění sídla, včetně vedoucího personálu
a umístění orgánů s rozhodovacími pravomocemi –
správní a provozní rady“.

S ohledem na obchodní správu Komise v bodě 34
rozhodnutí o zahájení řízení uvedla, že daňové orgány
ověří, zda plánování trasy, rezervace cestujících či
nákladu, lodě zajišťující zásobování či poskytující gastro
nomické služby, řízení a výcvik zaměstnanců a technická
správa lodí včetně přijímání rozhodnutí o opravě
a údržbě plavidel se uskutečňuje v Polsku. Stejně důležitá
je údržba podpůrných zařízení, jako jsou výcviková
centra, terminály atd. v Polsku, a rozsah, v němž práce
zahraničních kanceláří či poboček probíhá pod vedením
personálu působícího v Polsku. Skutečnost, že loď pluje
pod vlajkou Polska, je zařazena, pojištěna nebo financo
vána v Polsku, může dále posílit důležitost ukazatelů
uvedených výše. V každém případě však musí být prove
deny obě části kontroly, přezkum strategické i obchodní
správy.

V návaznosti na rozhodnutí o zahájení řízení polské
orgány uvedly, že požadavky uvedené v bodech 33
a 34 rozhodnutí o zahájení řízení nejsou správné a že
podmínky týkající se způsobilosti provozovatelů, obsa
žené v zákoně o dani z tonáže, jsou ve skutečnosti alter
nativní, a ne kumulativní. Článek 2 odst. 3 písm. a) a b)
zákona o dani z tonáže stanoví, že provozovatel (tj.
osoba způsobilá pro daň z tonáže, za předpokladu, že
její činnosti jsou způsobilé) je „fyzická nebo právnická
osoba, partner, jenž uzavřel občanské či registrované

(31) Zaevidováno pod číslem TREN(2009) A/38744.
(32) Začleněná do právních předpisů EU směrnicí Rady 2009/13/ES ze
dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci
na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních
plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací
pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES
(Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30).
(33) Tato podmínka bude začleněna do vnitřního nařízení, kterým se
provádí zákon o dani z tonáže.
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Polské orgány dále vysvětlily, že čl. 2 odst. 3 písm. c)
zákona o tonážní dani jasně stanoví, že provozovatelem
může být rovněž zahraniční podnikatel (34), jenž v Polsku
provádí činnosti způsobilé pro daň z tonáže. Společnosti
proto nejsou omezeny na provozování činnosti výhradně
z Polska, aby byly způsobilé pro polský daňový režim na
základě tonáže, ale mohou mít své sídlo v jiných člen
ských státech Unie/EHP.

2.3.5 Používání plavidel pronajímaných s posádkou
(35)

V návaznosti na rozhodnutí o zahájení řízení polské
orgány prohlásily, že podle zákona o dani z tonáže
(čl. 2 odst. 3 písm. a) až c) tohoto zákona) společnosti,
jejichž činnost se omezuje na pronajímání lodí
s posádkou na určitou dobu nebo na jednotlivou plavbu,
nemohou využívat výhod daně z tonáže. Pro daň
z tonáže proto mohou být způsobilí pouze provozova
telé, kteří jsou majiteli lodi nebo používají plavidla
pronajatá bez posádky nebo jsou správci lodi.

2.3.6 Opatření na ochranu účelové vázanosti
(36)

Zákon o dani z tonáže stanoví řadu opatření na ochranu
účelové vázanosti s cílem předejít efektům přelévání do
nezpůsobilých činností v Polsku nebo v jiných zemích.
Cílem těchto opatření na ochranu účelové vázanosti je
zabránit využívání výhod plynoucích z daňového režimu
na základě tonáže v rámci nezpůsobilých činností (35).

2.3.7 Možnost volby „vše, nebo nic“
(37)

Články 3 a 4 zákona o dani z tonáže stanoví, že majitelé
lodí způsobilí pro daň z tonáže musí učinit předmětem
této daně všechna způsobilá plavidla a činnosti prová
děné na palubě těchto plavidel. Účelové využívání daňo
vého režimu na základě tonáže (tzv. „cherry picking“) je
tedy zcela vyloučeno.

(38)

Tento předpis platí také pro skupiny společností.
Všechny způsobilé společnosti s daňovou povinností
v Polsku, které jsou součástí skupiny společností, musí
uplatnit polský daňový režim na základě tonáže
v případě veškerých svých způsobilých činností, jakmile
některá společnost ze skupiny společností zvolila tento
režim.

(34) Ve smyslu ustanovení polského zákona ze dne 2. července 2004
o svobodě podnikání, Dz U. č. 173, pol. 1807, ve znění pozdějších
předpisů.
(35) Viz oddíly 2.7.4 až 2.7.9 rozhodnutí o zahájení řízení.
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Podle článku 11 zákona o dani z tonáže v případě fúze
majitelů lodí, z nichž alespoň jeden je způsobilý pro daň
z tonáže, nebo v případě, že společnost způsobilá pro
daň z tonáže získá další majitele lodí, bude nově vzniklá
společnost lodní dopravy způsobilá pro daň z tonáže, jež
se bude vztahovat na seskupené způsobilé loďstvo jako
celek.

(40)

Navíc v případě, že společnost přestane vykonávat
činnosti způsobilé pro daň z tonáže, zákon o dani
z tonáže stanoví, že po dobu tří let nebude možné
obnovit využívání daňového režimu na základě tonáže,
počínaje koncem kalendářního roku, v němž provozo
vatel zastavil činnost nebo se rozhodl pro ukončení
využívání daňového režimu na základě tonáže.

(41)

Společnostem, které platí daň z tonáže, je navíc po
určitou dobu znemožněno vystoupit z daňového režimu
na základě tonáže. Účelem zavedení tohoto období,
nazývaného „období trvání daňového režimu na základě
tonáže“, je neumožnit, aby majitelé lodí střídali období,
v němž budou platit daň z tonáže, a období, v němž
budou podléhat dani z příjmů právnických osob,
v závislosti na výši svých dluhů a zisku. Období trvání
daňového režimu na základě tonáže je v současné době
stanoveno v zákoně o dani z tonáže (článek 10 zákona)
na 5 let.

(42)

3. DŮVODY ZAHÁJENÍ VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ
(47)

— zahrnutí daně z tonáže na vlečná plavidla a plovoucí
bagry v případech, kdy tato plavidla/tyto bagry
poskytují služby námořní dopravy v trvání, které
nepřesahuje polovinu jejich provozní doby za
finanční rok,

Nicméně dopisem ze dne 23. února 2009 se polské
orgány zavázaly k úpravě zákona o dani z tonáže
prodloužením tohoto období na 10 let. To znamená,
že když se společnosti rozhodnou vstoupit do daňového
režimu na základě tonáže, budou mít povinnost účastnit
se tohoto režimu minimálně po dobu 10 let.

— možnost, aby společnosti podléhající dani z tonáže,
uložily daň z tonáže na plavidla, za která společnost
svým jménem nebo jménem třetí strany souhrnně
nezabezpečuje následující tři funkce: obchodní
a technickou správu plavidel, správu posádek,
v rozsahu tonáže, která čtyřnásobně přesahuje tonáž
plavidel, u nichž společnost tyto funkce zabezpečuje,

Oznámený polský daňový režim na základě tonáže má
explicitní vazbu na vlajku, tj. musí být splněn požadavek,
podle nějž jsou pro daň z tonáže způsobilá pouze
plavidla registrovaná v polském lodním rejstříku.

— požadavky formulované v souvislosti se strategickou
a technickou správou, aby v podstatě všechna klíčová
rozhodnutí byla činěna Polskem a aby se vedoucí
personál, sídlo a správní a provozní rada nacházely
v Polsku, by mohly ve skutečnosti vést k problémům
diskriminace a omezovat svobodu usazování majitelů
lodí z jiného členského státu,

2.5 Doba trvání režimu
(44)

V rozhodnutí o zahájení řízení Komise vyjádřila obavy
týkající se následujících pěti aspektů polského daňového
režimu na základě tonáže a jejich slučitelnosti s vnitřním
trhem:

— skutečnost, že režim umožnil fyzickým osobám
využívat výhod daně z tonáže; a rovněž skutečnost,
že režim umožnil fyzickým či právnickým osobám,
které jsou daňovými poplatníky daně z příjmů fyzic
kých osob a které zvolily možnost daně z tonáže,
odečíst od částky daně z tonáže příspěvky na zdra
votní pojištění a od základu daně z tonáže příspěvky
na sociální pojištění,

2.4 Vazba vlajky
(43)
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Dopisem ze dne 13. dubna 2006 se polské orgány zavá
zaly k omezení doby trvání navrhovaného daňového
režimu na základě tonáže na 10 let a k opětovnému
oznámení případného prodloužení či obnovení režimu
po uplynutí desetiletého období. Kromě toho dopisem
ze dne 9. prosince 2009 sdělily, že daňový režim na
základě tonáže vstoupí v platnost ode dne 1. ledna 2011.

— skutečnost, že společnosti podléhající dani z tonáže
mohou vystoupit ze systému daně z tonáže již 5 let
poté, kdy si jej zvolily.

2.6 Možné překrývání s jinými režimy
(45)

Podle informací, jež má Komise k dispozici, neexistuje
v současné době žádný režim podpory ve prospěch
námořní dopravy v Polsku.

4. PŘIPOMÍNKY POLSKA
(48)

2.7 Předkládání výročních zpráv
(46)

Polské orgány se ve svém oznámení zavázaly předkládat
Komisi výroční zprávy o situaci s ohledem na změny
loďstva registrovaného v Polsku a zaměstnávání námoř
níků v rámci daného loďstva, společně s počtem společ
ností či skupin společností, jež podléhají dani z tonáže.

V návaznosti na přijetí rozhodnutí o zahájení formálního
vyšetřovacího řízení polské orgány předložily řadu
vysvětlení týkajících se skutečností popsaných
v rozhodnutí o zahájení řízení. Tato vysvětlení byla nále
žitě zohledněna v kapitole 2 tohoto rozhodnutí,
a nebudou již zde proto opakována. Připomínky uvedené
níže se týkají pouze aspektů, u nichž Komise
v rozhodnutí o zahájení řízení vyjádřila své obavy.
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Způsobilost fyzických osob pro daň
z tonáže; odpočet příspěvků na zdra
votní pojištění od částky daně z tonáže
a příspěvků na sociální pojištění od
základu daně z tonáže v případě fyzic
kých osob způsobilých pro daň z tonáže
(49)

(50)

(51)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení
položila Komise otázku, zda má existovat možnost
zahrnutí fyzických osob do daňového režimu na základě
tonáže. Polské orgány argumentovaly, že nezahrnutí
fyzických osob do daňového režimu na základě tonáže
by vedlo k neslučitelnosti zákona o dani z tonáže
s ústavou Polska, která zaručuje rovné zacházení všech
osob ze strany veřejných orgánů. Mimoto polské právní
předpisy nebrání osobám jiným než právnické osoby
vykonávat činnost v oblasti mezinárodní dopravy,
a majiteli lodí mohou být tudíž rovněž fyzické osoby.
Pokud jde o otázku, zda je nárok na odpočet příspěvků
na zdravotní pojištění od částky daně z tonáže
a příspěvků na sociální pojištění od základu daně
z tonáže slučitelný s vnitřním trhem, polské orgány
uvedly, že nárok na odpočet mají pouze fyzické osoby.
Zastávaly rovněž názor, že takové snížení daně vyplývá
ze skutečnosti, že příspěvky na sociální a zdravotní pojiš
tění jsou vyváženy režimem daně z příjmů fyzických
osob. Při uplatňování nároku na odpočet není důležité,
zda je odváděná daň z příjmů stanovena na základě
příjmu. Odpočet příspěvků na sociální a zdravotní pojiš
tění mohou rovněž provádět daňoví poplatníci, kteří
zvolili možnost paušální částky registrované daně
z příjmů, v jejímž rámci se příjem zdaňuje. Dále argu
mentovaly, že skutečnost, že daň není placena na základě
reálného příjmu, by neměla být důvodem pro nepřiznání
možnosti odpočtu příspěvků na sociální pojištění od
základu daně a příspěvků na zdravotní pojištění od
částky daně.

Způsobilost vlečné a bagrovací činnosti
(54)

Pokud jde o předběžné hodnocení Komise, podle nějž by
způsobilost vlečné a bagrovací činnosti měla být zalo
žena na provozní době daného vlečného plavidla či
plovoucího bagru za finanční rok, a nikoli na výši vytvo
řeného příjmu, polské orgány argumentovaly, že vázání
možnosti zdanění dané činnosti na základě tonážní daně
na provozní dobu nebude vždy odrážet provádění této
činnosti v průběhu roku.

(55)

Podle těchto orgánů by bylo vhodnější uplatňovat stáva
jící praxi, tj. vycházet z podílu příjmů plynoucích
z činnosti podléhající dani z tonáže na celkovém objemu
příjmů, jelikož v takových případech existuje možnost
ověřování údajů obsažených v účtech uchovávaných
daňovým poplatníkem. Polské orgány uvedly, že toto
řešení znamená snadnější kontrolu jak pro daňového
poplatníka, tak pro orgány daňové správy, a mělo by
přispět k zamezení nepovoleného používání daně
z tonáže spočívajícího v jejím uplatnění pro tyto dané
typy činností v situacích, kdy nejsou splněny požadované
podmínky.

(56)

Nicméně jak je uvedeno ve 20. bodě odůvodnění tohoto
rozhodnutí, v reakci na obavy vyjádřené Komisí
v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení,
dopisem zde dne 25. února 2009 se polské orgány zavá
zaly k provedení změn týkajících se polské daně z tonáže
zavedením kritéria, podle nějž je k zahrnutí služeb vleč
ných plavidel a bagrovacích služeb do daně z tonáže
třeba, aby alespoň 50 % roční provozní doby každého
vlečného plavidla či plovoucího bagru za finanční rok
představovala námořní doprava.

Polské orgány dále tvrdily, že zbavení majitelů lodí, kteří
jsou fyzickými osobami, možnosti odpočtu příspěvků na
sociální pojištění od základu daně a příspěvků na zdra
votní pojištění od částky daně z tonáže, by vedlo
k vytvoření nestejného právního a daňového postavení
majitelů lodí, v závislosti na tom, zda kromě provádění
činností podléhajících dani z tonáže vytvářejí další
příjem, plynoucí například z pronajímání či zaměstnanec
kého poměru.

(52)

Polské orgány dále uvedly, že režim odpočtů se týká
pouze osob, které vykonávají způsobilou podnikatelskou
činnost, a nikoli námořníků zaměstnávaných těmito
osobami.

(53)

Nicméně jak je uvedeno v 17. bodě odůvodnění tohoto
rozhodnutí, dopisem ze dne 25. února 2009 se polské
orgány zavázaly k úpravě vnitrostátního daňového
režimu na základě tonáže odstraněním možnosti
odpočtu příspěvků na zdravotní a sociální pojištění ze
zákona o dani z tonáže v případě, kdy je majitel lodi
fyzickou osobou či fyzickou osobou, která je společ
níkem osobní společnosti (např. čl. 4 odst. 3 až 5,
článek 6 a čl. 12 odst. 3 zákona).
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Způsobilost technické správy a správy
posádek, jakož i lodí pronajímaných
s posádkou na určitou dobu nebo na
jednotlivou plavbu, pro daňový režim
na základě tonáže
(57)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení
Komise uvedla, že daň z tonáže by se měla vztahovat
pouze na ta plavidla, u nichž majitel lodi zajišťuje buď
správu posádky a technickou správu lodi, nebo obchodní
správu lodi, za předpokladu, že tonáž zmíněných lodí
nepřesahuje více než čtyřnásobně tonáž plavidel,
u nichž majitel lodi zabezpečuje zároveň tyto tři funkce:
technickou správu lodi, správu posádky a obchodní
správu. Polské orgány argumentovaly, že vnitrostátní
systém daně z tonáže vytvořily na základě pokynů Spole
čenství pro státní podporu v námořní dopravě (36) (dále
jen „pokyny“), které neobsahují tak podrobné

(36) Úř. věst. C 13, 17.1.2004, s. 3.
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podmínky, jež proto nemusely být zahrnuty do ustano
vení zákona o dani z tonáže.
(58)

Pokud jde o lodě pronajímané s posádkou na určitou
dobu nebo na jednotlivou plavbu, jak je uvedeno v 35.
bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, polské orgány
vysvětlily, že tyto lodě nebudou způsobilé pro daň
z tonáže.
Požadavky
týkající
a obchodní správy

(59)

se

majitel lodi má své bydliště nebo sídlo provozovny
či pobočky v členském státě Evropské unie (může být
na žádost majitele zaregistrováno do polského
registru lodí v trvalém registru lodí).

(63)

Polské orgány rovněž uvedly, že zahraniční osoby
z členských států a zemí EHP mohou zahájit
a provádět podnikatelskou činnost na základě stejných
zásad jako polští podnikatelé. Kromě toho občané států,
které nejsou členy EU/EHP mohou rovněž zahájit
a provádět podnikatelskou činnost na základě stejných
zásad jako polští občané, jestliže legálně pobývají
v Polsku. Zahraniční podnikatelé (zahraniční osoba
provádějící podnikatelskou činnost v zahraničí) mohu
navíc zahájit podnikatelskou činnost ve formě poboček
a ustanovit zastoupení v Polsku (podle zákona o svobodě
podnikatelské činnosti).

(64)

Pobočka je oddělená a z organizačního hlediska nezávislá
část podnikatelské činnosti, prováděná podnikatelem
mimo hlavní sídlo jeho podnikatelské činnosti. Polské
orgány argumentovaly, že zřízení pobočky zahraničním
podnikatelem není složité a nevyžaduje, aby zahraniční
podnikatel splňoval podrobné podmínky. Pokud jde
o zastoupení, výhradní činnost, kterou mohou provádět,
se týká reklamy a propagace zahraničního podnikatele.

(65)

Na základě výše uvedených skutečností polské orgány
argumentovaly, pokud jde o předběžné hodnocení
Komise, podle kterého se zdá, že podmínky pro strate
gickou a obchodní správu obsažené v daňovém režimu
na základě tonáže omezují možnost zřizování dceřiných
společností a ve skutečnosti vedou k problémům diskri
minace a omezují svobodu usazování, že takový závěr je
neodůvodněný a nezakládá se na použitelných právních
předpisech.

strategické

Pokud jde o požadavky popsané v rozhodnutí o zahájení
řízení, které se týkají strategické a technické správy
a podle nichž by všechna klíčová rozhodnutí měla být
ve skutečnosti přijímána v Polsku a vedoucí personál,
sídlo a správní a provozní rada by se měly nacházet
v Polsku, polské orgány uvedly, že tyto požadavky nevy
cházejí z ustanovení zákona o dani z tonáže. Podle
polských orgánů ustanovení zákona o tonážní dani
nepředpokládají
hodnocení
(inspekci)
strategické
a obchodní správy.

(60)

Dále uvedly, že podmínky týkající se strategické
a obchodní správy jsou alternativní, a nikoli kumulativní.
Jinými slovy je třeba splnit pouze jednu z těchto tří
podmínek: i) buď je třeba přijímat veškerá klíčová
rozhodnutí v Polsku (včetně obchodní a strategické
správy), nebo se ii) sídlo či iii) vedoucí personál musí
nacházet v Polsku.

(61)

Podle polských orgánů proto společnosti nejsou omezeny
na provozování činnosti výhradně z Polska, aby byly
způsobilé pro polský daňový režim na základě tonáže,
ale mohou mít své sídlo v jiných členských státech Unie/
EHP.

(62)

Co se týče svobody usazování, polské orgány uvedly, že
majitelem lodi může být také zahraniční podnikatel (37),
jenž v Polsku provádí činnost způsobilou pro daň
z tonáže. Polské orgány ve skutečnosti uvedly, že je
možné zaregistrovat do polského registru lodí plavidlo
vlastněné občanem členského státu Evropské unie nebo
právnickou osobou se sídlem v členském státě Evropské
unie, a rovněž plavidlo, které:
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Možnost volby „vše, nebo nic“
(66)

— je alespoň z 50 % vlastněno občanem členského státu
nebo právnickou osobou, která má registrované sídlo
v členském státě, za předpokladu, že vlastník lodi má
bydliště nebo sídlo provozovny či pobočky
v členském státě (může být na žádost všech spolu
vlastníků zaregistrováno do polského registru lodí
v trvalém registru lodí),

Pokud jde o pětileté závazné období stanovené
v oznámeném režimu, polské orgány zdůraznily, že
pokyny neobsahují podmínky týkající se závazných
období.

(67)

Zavedení pětiletého období trvání daňového režimu na
základě tonáže kromě toho umožňuje rychlejší dosažení
účinku prováděných nařízení, jako je návrat plavidel
vlastněných polskými vlastníky k používání polské vlajky,
tj. vlajky Evropské unie.

— je vlastněno kapitálovou společností s registrovaným
sídlem v zahraničí, v níž sdružení, občan členského
státu Evropské unie nebo právnická osoba
s registrovaným sídlem v členském státě Evropské
unie vlastní akciový kapitál, za předpokladu, že

(68)

Polsko došlo k závěru, že ve světle závazku, jejž přijalo,
že po deseti letech znovu předloží daňový režim na
základě tonáže Evropské komisi jako režim podpory,
prodloužení období trvání daňového režimu na základě
tonáže na deset let způsobí potíže s vhodnou analýzu
zavedeného režimu, která musí být provedena předtím,
než je znovu předložena Polskem.

(37) Ve smyslu ustanovení polského zákona ze dne 2. července 2004
o svobodě podnikání, Dz U. č. 173, pol. 1807, ve znění pozdějších
předpisů.
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Nicméně jak je uvedeno ve 42. bodě odůvodnění tohoto
rozhodnutí, polské orgány se následně zavázaly k úpravě
vnitrostátního daňového režimu na základě tonáže
prodloužením období trvání daňového režimu na základě
tonáže pro společnosti na deset let.
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6.3 Posouzení slučitelnosti
(77)

Pokyny stanoví podmínky, za kterých mohou členské
státy zavést určité režimy státní podpory za účelem
podpory jejich odvětví vnitrostátní dopravy, při sledování
obecných cílů jako:

5. PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
(70)

Pouze jedna zúčastněná strana, Bugsier Reederei- und
Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG (dále jen Bugsier
Reederei), reagovala dopisem ze dne 20. prosince 2007
na vyhlášení oznámení shrnujícího rozhodnutí Komise ze
dne 11. prosince 2007 v Úředním věstníku.

(71)

Podle Bugsier Reederei by služby vlečných lodí neměly být
zahrnuty do polského daňového režimu na základě
tonáže. Podle názoru této zúčastněné strany by takové
zahrnutí mohlo způsobit vážné narušení hospodářské
soutěže v evropském odvětví vlečení.

— zdokonalení bezpečné, účinné, spolehlivé a pro
životní prostředí šetrné námořní dopravy,

— podpora registrování nebo znovuregistrování lodí
pod vlajky členských států,

— podpora sjednocování námořního bloku ustanove
ného v členských státech při udržování celkově
konkurenceschopného loďstva na světových trzích,

6. POSOUZENÍ OPATŘENÍ
6.1 Existence podpory podle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie
(72)

(73)

(74)

Podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie „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 ovliv
ňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním
trhem“.
Prostřednictvím daňového režimu na základě tonáže
polské orgány poskytují výhodu v podobě snížení daně
z příjmů právnických nebo fyzických osob, kterou by
jinak toto odvětví muselo hradit ze státních prostředků,
čímž zvýhodňují určité podniky, jelikož opatření se týká
pouze odvětví námořní dopravy. Takové výhody mohou
narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi
členskými státy, jelikož tyto činnosti v oblasti lodní
dopravy jsou v zásadě vykonávány na celosvětovém
trhu, na němž soutěží podniky z jiných členských států.
Komise proto zastává názor, že oznámený režim by měl
být považován za státní podporu ve smyslu čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
6.2 Právní základ pro posouzení

(75)

(76)

— udržování a zdokonalování námořního know-how
a ochrana a podpora zaměstnanosti námořníků
EU/EHP a

— podpora propagace nových služeb v oblasti pobřežní
plavby v souladu s bílou knihou o dopravní politice
Společenství.

(78)

Oddíl 3.1 pátý pododstavec pokynů se konkrétně
zmiňuje o daňových režimech na základě tonáže jako
o daňových opatřeních, u nichž „se ukázalo, že zajišťují
vysoce kvalitní zaměstnanosti v námořním odvětví na
souši“, a musí být tedy považována za slučitelná
s vnitřním trhem.

(79)

Pokyny nicméně stanoví určitá kritéria, jež tyto režimy
musí splňovat, aby mohly být považovány za slučitelné
s vnitřním trhem.

(80)

Tato kritéria byla přezkoumána v rozhodnutí o zahájení
řízení a Komise vyjádřila pochyby v případě několika
z nich. Následující text obsahuje konečné hodnocení
Komise každého z těchto kritérií.

Podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování
Evropské unie mohou být podpory, které mají usnadnit
rozvoj určitých hospodářských činností, považovány za
slučitelné s vnitřním trhem, pokud nemění podmínky
obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se
společným zájmem, a poskytují tudíž možný základ
pro výjimku z obecného zákazu státní podpory.
V daném případě Komise považuje čl. 107 odst. 3
písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie za vhodný
právní základ, který je použitelný na oznámený režim.
Podporu pro odvětví námořní dopravy je nutno
přezkoumat zejména podle pokynů, včetně pokynů pro
správu lodí, které stanoví pravidla týkající se způsobilosti
správy posádky a technické správy lodí pro daň z tonáže
nebo další daňové režimy.

6.4 Způsobilost fyzických osob pro daň z tonáže;
odpočet příspěvků na zdravotní pojištění od částky
daně z tonáže a příspěvků na sociální pojištění od
základu daně z tonáže v případě fyzických osob
způsobilých pro daň z tonáže
(81)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení
Komise zabývala otázkou, zda by fyzické osoby měly být
způsobilé pro daň z tonáže. Oddíl 3.1. čtvrtý odstavec
pokynů skutečně stanoví, že „systém náhrady běžného
systému daně pro právnické osoby tonážní daní
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je státní podpora“ (38). Fyzické osoby ve skutečnosti
podléhají spíše dani z příjmů fyzických osob než dani
z příjmů právnických osob. Daňové režimy na základě
tonáže, které dosud přijala Komise, se navíc vztahovaly
pouze na náhradu systému daně pro právnické osoby
daňovými režimy na základě tonáže.

(82)

Komise nicméně bere na vědomí, že působnost pokynů
není omezena jen na právnické osoby, ale zahrnuje
rovněž různé subjekty, které provádějí činnosti námořní
dopravy. Oddíl 2.1. první pododstavec pokynů vskutku
stanoví, že „Pokyny nerozlišují mezi druhy příjemců ve
smyslu právní struktury (společnost, partnerství nebo
jednotlivec), ani mezi soukromým nebo veřejným vlast
nictvím, a jakékoli odkazy na společnosti budou
zahrnovat všechny ostatní druhy právních subjektů“ (38).
Toto ustanovení je kromě toho v souladu s přístupem
práva hospodářské soutěže EU, které odkazuje pouze na
podniky bez ohledu na jejich právní formu.

(83)

Navíc nedojde k nerovnosti zacházení mezi fyzickými
a právnickými osobami, jelikož způsob výpočtu základu
daně bude tentýž a na všechny subjekty se následně
uplatní stejná sazba ve výši 19 %.

(84)

Proto podle pokynů neexistuje důvod rozdílného zachá
zení s fyzickými osobami a pochyby Komise v tomto
ohledu jsou zmírněny.

(85)

(86)

Kromě toho fyzickým osobám nebude povoleno další
snížení jejich dlužné daně z tonáže (až na úroveň nepla
cení daně), jelikož podle závazků polských orgánů si
fyzické osoby nebudou moci od částky daně z tonáže
odečíst příspěvky na zdravotní pojištění a od základu
daně z tonáže příspěvky na sociální pojištění. Toto
opatření dále zajistí stejnou výši platby daně z tonáže
pro všechny subjekty způsobilé pro daň z tonáže bez
ohledu na jejich právní formu (fyzické či právnické
osoby, zahraniční podnikatelé atd.).

Pokud jde o skutečnost, že si fyzické osoby mohou od
částky daně z tonáže odečíst příspěvky na zdravotní
pojištění a od základu daně z tonáže příspěvky na sociální pojištění, Komise bere na vědomí závazek polských
orgánů, podle kterého bude toto ustanovení vypuštěno
ze zákona. Tento závazek rovněž zahrnuje právnické
osoby, které jsou plátci daně z příjmů fyzických osob.
Komise tento závazek vítá, jelikož takové ustanovení by
bylo v rozporu s principem daně z tonáže (běžný zisk
vypočtený odečtením skutečných nákladů od příjmu by
byl nahrazen teoretickým ziskem) a poskytovalo by
neodůvodněné výhody. Toto ustanovení by rovněž
mohlo vést k nerovnosti zacházení mezi fyzickými
a právnickými osobami.

(38) Zdůraznění přidáno.

(87)

L 90/23

Komise se navíc domnívá, že definice zahraničních
a vnitrostátních subjektů obsažená v čl. 2 odst. 3 zákona
o dani z tonáže nevzbuzuje obavy, pokud jde o možnou
diskriminaci mezi těmito subjekty, jelikož vylučuje
případné nevýhody, se kterými by se mohly setkat zahra
niční subjekty, pokud jde o jejich způsobilost pro polský
režim daně na základě tonáže.

6.5 Způsobilé hlavní činnosti
(88)

Jak je uvedeno v rozhodnutí o zahájení formálního vyše
třovacího řízení, má Komise za to, že platnost daně
z tonáže pro mezinárodní námořní přepravu zboží
a/nebo cestujících je v souladu s pokyny.

(89)

Navíc, pokud jde o platnost režimu daně na základě
tonáže pro činnosti spojené s přepravou zboží a/nebo
cestujících, Komise shledává, že se pokyny skutečně vzta
hují na společnosti, které poskytují služby námořní
dopravy, např. námořní přeprava zboží či cestujících (39),
vzhledem k tomu, že pokyny výslovně uvádějí přepravu
cestujících a/nebo zboží jako služby způsobilé pro daň
z tonáže. Pokud jde o záchranné operace na moři
(záchranná plavidla a námořní přeprava osob) (40), má
Komise v souladu se svou rozhodovací praxí za to, že
tyto služby by měly být způsobilé pro daň z tonáže,
jelikož jsou pomocné a jsou přímo spojeny s námořní
dopravou.

(90)

Pokud jde o vlečnou činnost, pokyny stanoví v oddíle 3.1
čtrnáctém pododstavci, že na „činnost vlečných plavidel“
se vztahuje působnost pokynů pouze tehdy, jestliže více
než 50 % vlečné činnosti účinně uskutečněné při vlečení
v průběhu daného roku představuje „námořní dopravu“.
Čekací dobu lze poměrným způsobem přizpůsobit této
části celkové činnosti účinně uskutečněné při vlečení,
která představuje „námořní dopravu“.

(91)

Pokud jde o bagrovací služby, pokyny stanoví v oddíle
3.1 šestnáctém pododstavci: „Daňová opatření pro
společnosti (jako např. daň z tonáže) lze nicméně
uplatnit na ty plovoucí bagry, jejichž činnost představuje
‚námořní dopravu‘, tj. hlubinnou dopravu těžených mate
riálů, ve více než 50 % roční provozní doby, přičemž
tato daňová opatření lze použít pouze s ohledem na
tuto dopravní činnost.“

(39) Viz oddíl 2 třetí pododstavec pokynů a nařízení Rady (EHS)
č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady
volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy
a mezi členskými státy a třetími zeměmi (Úř. věst. L 378,
31.12.1986, s. 1.); a nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne
7. prosince 1992 o uplatňování zásady volného pohybu služeb
v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) (Úř.
věst. L 364, 12.12.1992, s. 7).
(40) Viz zejména státní podpora N 330/2005 – Litva – Podpora pro
lodní společnosti – Režim daně z tonáže, přijatý dne 19.7.2006
(Úř. věst. C 90, 25.4.2007, s. 11); státní podpora N 114/2004 –
Itálie – Režim daně z tonáže pro námořní dopravu, přijatý dne
20.10.2004 (Úř. věst. C 136, 3.6.2005, s. 42).
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Je třeba uvést, že pokud jde o činnost vlečných plavidel
i plovoucích bagrů, dojde na základě změn, k jejichž
provedení se polské orgány zavázaly v zákoně o dani
tonáže (41), k podmínění způsobilosti vlečného plavidla
či plovoucího bagru pro daň z tonáže tím, aby alespoň
50 % jejich roční provozní doby představovala způsobilá
činnost, čímž bude tento požadavek plně sladěn
s ustanoveními pokynů.

Navíc, pokud jde o činnost plovoucích bagrů, režim daně
na základě tonáže (čl. 3 odst. 1 čtvrtá odrážka zákona
o dani z tonáže) stanoví definici činností plovoucích
bagrů představujích námořní dopravu, tj. námořní
přeprava těžených materiálů, která je v souladu
s definicí obsaženou v pokynech. Komise proto zastává
názor, že kritéria způsobilosti pro činnost plovoucích
bagrů jsou v souladu s pokyny.

(94)

Nicméně pokud jde o činnost vlečných plavidel,
„podmínka, podle níž alespoň 50 % (provozní doby) (42)
činnosti skutečně provedené vlečnou lodí během roku
musí představovat poskytování služeb vlečných lodí (ne
však služeb vlečných lodí poskytovaných z přístavu, do
přístavu či v rámci přístavu)“ (čl. 3 odst. 1 druhá odrážka
zákona o dani z tonáže) není zcela v souladu s pokyny.

(95)

Toto ustanovení tak výslovně vylučuje služby vlečných
plavidel poskytované z přístavu, do přístavu či v rámci
přístavu, což je v souladu s pokyny (43). Nicméně nelze
vyloučit další služby vlečných plavidel, jako je vlečná
činnost ve vnitrozemských vodách nebo činnost vlečných
plavidel na moři bez dosažení přístavu, ze způsobilosti
pro daň z tonáže. Toto je v rozporu s ustanoveními
pokynů, které stanoví, že způsobilost pro daň z tonáže
má být omezena pouze na ty činnosti vlečných lodí,
které představují „námořní dopravu“, tj. námořní
přepravu zboží či cestujících. V rozsudku Komise v.
Řecko (44) Soudní dvůr dále objasnil, že „Ačkoliv je vlečení
službou běžně poskytovanou za úhradu, nesestává
v zásadě z přímé přepravy cestujících nebo zboží po
moři, ale spíše z pomoci s přemístěním lodě, vrtného
přístroje, platformy nebo bóje. Remorkér, který poskytuje
pomoc lodi (…), poskytuje pomoc této lodi, která
přepravuje cestující nebo zboží, ale není sám o sobě
dopravní lodí“ (45). Vlečení proto nemůže být považo
váno za námořní dopravu. Za způsobilé pro daň
z tonáže mohou být tedy pouze ty služby poskytované
vlečnými loděmi, které přímo zahrnují námořní přepravu
cestujících nebo zboží.

(96)

(41)

Ve světle výše uvedených skutečností Komise nevznáší
námitky, pokud jde o možnost, aby vlečné lodě byly

Viz 20. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.
(42) Text je představen v podobě, kterou bude mít po plánované změně
polskými orgány.
(43) Zejména s oddílem 3.1. čtrnáctým pododstavcem pokynů, které
stanoví, že: „vlečení, které je prováděno, mezi jiným, v přístavech,
nebo které představuje pomoc lodím s vlastním pohonem dosáh
nout přístavu, nepředstavuje ‚námořní dopravu‘.“
(44) C-251/04 ze dne 11. ledna 2007.
(45) Viz odstavec 31 rozsudku.
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způsobilé pro daň z tonáže, za předpokladu, že alespoň
50 % provozní doby v rámci činnosti skutečně prová
děné vlečnou lodí během roku tvoří poskytování služeb,
které představují námořní dopravu.

6.6 Činnost týkající se správy
Technická správa a správa posádek
(97)

Pokud jde o technickou správu a správu posádek, Komise
musí zajistit, aby polský daňový režim na základě tonáže
splňoval veškeré požadavky obsažené v pokynech pro
správu lodí. V tomto ohledu Komise konstatuje:

(98)

Zaprvé, pokud jde o požadavek, jenž stanoví, že společ
nosti spravující lodě by měly přispívat k rozvoji hospo
dářství a zaměstnanosti v Unii (oddíl 5.1. uvedených
pokynů) a že by měla existovat ekonomická vazba
mezi spravovanými loděmi a Unií (oddíl 5.2. uvedených
pokynů), se polské orgány zavázaly, že polský zákon
o dani z tonáže bude vyžadovat, aby správa lodí byla
prováděna z území EU a pracovní činnost na souši či
na lodích byla vykonávána převážně zaměstnanci, kteří
jsou občany Unie. Mimoto se na správu lodí, které
neplují pod vlajkou zemí EU, nevztahují výhody daňo
vého režimu na základě tonáže. Komise se proto
domnívá, že podmínky stanovené v oddílech 5.1 a 5.2
pokynů pro správu lodí jsou splněny.

(99)

Zadruhé Komise uznává, že Polsko je členem Mezi
národní námořní organizace a stranou všech relevantních
mezinárodních úmluv, jež začlenila do svých vnitrostát
ních právních předpisů. Navíc plní veškeré povinnosti,
pokud jde o příslušné právní předpisy EU. Komise
proto zastává názor, že režim daně na základě tonáže
je v souladu s mezinárodními a evropskými standardy,
jak stanoví oddíl 5.3 pokynů pro správu lodí.

(100) Zatřetí má Komise za to, že podmínka, že správci lodí by

měli spravovat výhradně lodě plující pod polskou
vlajkou, je plně v souladu s oddílem 5.4. pokynů pro
správu lodí.

(101) Začtvrté Komise shledává, že ačkoli polský daňový režim

na základě tonáže bude použitelný pouze na správce lodí
„na plný úvazek“, tj. na ty správce lodí, kteří vykonávají
zároveň správu posádky a technickou správu, vzhledem
k tomu, že tito správci vykonávají rovněž správu
posádky, měly by se na ně též vztahovat zvláštní poža
davky obsažené v oddíle 6 pokynů pro správu lodí. Tyto
požadavky se týkají jak školení, tak zlepšení sociálních
podmínek pro námořníky.
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(102) V tomto ohledu bere Komise na vědomí, že se polské

orgány zavázaly k tomu, že budou od každého zaměst
navatele námořníků, bez ohledu na to, zda se jedná
o majitele lodi či společnost spravující lodě, vyžadovat
splnění konkrétních ustanovení Úmluvy o práci na moři
z roku 2006 (46). Polský daňový režim na základě tonáže
tudíž bude splňovat povinnosti stanovené pro správce
posádek, které jsou obsaženy v oddíle 6 pokynů pro
správu lodí.

(103) S ohledem na výše uvedené Komise dospěla k závěru, že

požadavky obsažené v zákoně o dani z tonáže, které se
týkají společnosti spravující lodě, jsou v souladu
s pokyny pro správu lodí.
Strategická a obchodní správa

(104) Komise bere na vědomí vysvětlení polských orgánů týka

jící se podmínek strategické a obchodní správy (47),
a potvrzuje, že podmínky obsažené v daňovém režimu
na základě tonáže, pokud jde o takovou správu, jsou
skutečně alternativní, a nikoli kumulativní. K tomu, aby
byl provozovatel způsobilý pro daň z tonáže, tedy
postačí splnění následujících tří podmínek: i) buď je
třeba přijímat veškerá klíčová rozhodnutí v Polsku,
nebo se ii) sídlo či iii) vedoucí personál musí nacházet
v Polsku.
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(109) Polské orgány dále vysvětlily, že pro daň z tonáže budou

způsobilí pouze provozovatelé, kteří zajišťují zároveň
obchodní správu, technickou správu a správu posádek,
pokud jde o určitá plavidla pronajímaná s posádkou.
Komise chápe, že pro daň z tonáže budou způsobilá
pouze plavidla pronajímaná bez posádky, jelikož ta
jsou jediným druhem pronajímaných plavidel, u nichž
budou zajištěny všechny tři funkce. Nemá proto žádné
námitky proti způsobilosti pro daň z tonáže plavidel
pronajímaných bez posádky, neboť taková plavidla jsou
pro účely daňových režimů na základě tonáže považo
vána za vlastní plavidla.
6.7 Opatření na ochranu účelové vázanosti

(110) Komise potvrzuje závěry, ke kterým došla v rozhodnutí

o zahájení formálního vyšetřovacího řízení (48), podle
nichž opatření na ochranu účelové vázanosti
v souvislosti s ověřováním transakcí v rámci skupiny,
která se řídí zásadou nezávislých tržních cen a stanoví
oddělené účetnictví pro způsobilé a nezpůsobilé činnosti,
spolehlivě zamezí jakémukoli možnému průniku daňo
vých výhod do jiných činností než činností námořní
dopravy a daňovému úniku.

(111) Komise se proto v rámci svého níže uvedeného hodno

cení bude zabývat pouze pravidly pro možnost volby
„vše, nebo nic“.

(105) Společnosti v důsledku toho nebudou omezeny na

provozování činnosti výhradně z Polska, aby byly způso
bilé pro daň z tonáže, ale mohou mít své sídlo v jiných
členských státech Unie/EHP.

(106) Ve světle výše uvedených skutečností má Komise za to,

že podmínky týkající se strategické a obchodní správy,
které jsou obsažené v polském daňovém režimu na
základě tonáže, nebrání společnostem z jiných států
ES/EHP, aby využívaly polskou daň z tonáže. Tyto
podmínky jsou navíc přiměřené sledovanému cíli, jenž
spočívá v ověření toho, že společnosti, které podléhají
dani z tonáže, skutečně přispívají k rozvoji hospodářské
činnosti a zaměstnanosti v Polsku, což je v souladu
s pokyny.

(112) Právní úprava zdanění podle tonáže stanoví, že volba

účasti na oznámeném režimu musí být učiněna společně
všemi společnostmi – způsobilými k dani v Polsku –
které jsou součástí skupiny podniků v případě všech
svých způsobilých činností.

(113) Pravidla v případě fúze, uvedená ve 39. bodě odůvodnění

tohoto rozhodnutí, zajišťují, že nově vzniklá společnost
lodní dopravy podléhá dani z tonáže, jestliže alespoň
jeden z majitelů lodi, který se účastní fúze, je způsobilý
pro daň z tonáže.

(114) Pokud jde o pravidla o zastavení činnosti, která neumo

Plavidla pronajímaná s posádkou
(107) Komise bere na vědomí vysvětlení polských orgánů týka

jící se požadavků na zahrnutí plavidel pronajímaných
s posádkou do daňového režimu na základě tonáže.

(108) V tomto ohledu Komise potvrzuje, že je v souladu

s pokyny nezahrnout do daňového režimu na základě
tonáže společnosti, jejichž činnost se omezuje na prona
jímání lodí s posádkou na určitou dobu a/nebo na
jednotlivou plavbu.

(46) Začleněná do právních předpisů EU směrnicí Rady 2009/13/ES ze
dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda o Úmluvě o práci
na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních
plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací
pracovníků v dopravě (ETF), kterou se mění směrnice 1999/63/ES
(Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30).
(47) Viz 31. až 34. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.

žňují společnostem, aby obnovily využívání daňového
režimu na základě tonáže dříve než za tři roky, má
Komise za to, že jsou koncipována tak, aby se zamezilo
praxi „cherry-picking“, takže společnosti nebudou moci
využívat buď daně z příjmu právnických osob, nebo
daně z tonáže během různých období své hospodářské
činnosti podle toho, který režim je výhodnější.

(115) Komise navíc shledává, že závazek týkající se úpravy

daňového režimu na základě tonáže takovým způsobem,
aby společnosti uplatňovaly daň z tonáže na plavidla po
dobu deseti let, je slučitelný se stávajícími daňovými
režimy na základě tonáže, které již byly schváleny
Komisí, a reaguje tak na obavy vyjádřené Komisí
v jejím rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího
řízení.

(48) Viz zejména 102. až 104. bod odůvodnění uvedeného rozhodnutí.
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(116) Závěrem lze říci, že Komise má za to, že zkoumaný

daňový režim na základě tonáže splňuje kritérium
možnosti volby „vše, nebo nic“, použitelné na způsobilé
činnosti.

6.8 Dodržování stropu podpory
(117) Kapitola 11 pokynů stanoví, že: „celková výše podpory

poskytnutá v souladu s kapitolami 3, 4, 5 a 6 (tj. daň
z tonáže, osvobození od platby daně z příjmu a platby
příspěvků na sociální pojištění pro námořníky, úlevy
vztahující se na posádku, investiční a regionální podpora)
nesmí překročit celkovou výši daní a příspěvků na sociální pojištění odváděných z činností námořní dopravy
a za námořníky“.

10.4.2010

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Podpora, jejíž provedení Polsko plánuje na základě polského
zákona o dani z tonáže, je slučitelná s vnitřním trhem za
podmínky stanovené v článku 2.
Článek 2
Vlečná činnost je způsobilá pro daň z tonáže za předpokladu,
že alespoň 50 % provozní doby v rámci činnosti skutečně
prováděné každou vlečnou lodí během roku tvoří poskytování
služeb, které představují námořní dopravu.
Článek 3

(118) Podle informací poskytnutých polskými orgány neexis

tuje v Polsku žádný režim podpory, který by umožnil
čerpání státní podpory v rámci současného režimu.
Komise proto dochází k závěru, že strop podpory stano
vený v kapitole 11 pokynů bude dodržen.

Polsko informuje Komisi ve lhůtě dvou měsíců ode dne ozná
mení tohoto rozhodnutí o přijetí příslušných opatření.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

6.9 Zprávy

V Bruselu dne 18. prosince 2009.

(119) Polské orgány souhlasily s tím, že poskytnou Komisi

výroční zprávy o provádění daňového režimu na základě
tonáže, jeho účincích na loďstvo registrované v Unii a na
zaměstnanost námořníků Unie, jak stanoví kapitola 12
pokynů,

Za Komisi
Antonio TAJANI

místopředseda
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OPRAVY
Oprava rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2009 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou
komisí a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN)
(Úřední věstník Evropské unie L 161 ze dne 24. června 2009)
Strana 15, závěrečná věta a podpisy:
místo:

„V Bruselu dne 17. června 2009 ve dvou vyhotoveních.

Za CERN

Za Komisi

Torsten ÅKESSON

Janez POTOČNIK

předseda Rady CERN

člen Komise“

Rolf-Dieter HEUER

generální ředitel CERN
má být: „V … dne … ve dvou vyhotoveních.

Za Komisi

Za CERN

…

…“

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2010 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční CD-ROM

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční CD-ROM (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), CD-ROM, 2 vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném CD-ROM.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.
Nosiče CD-ROM budou během roku 2010 nahrazeny nosiči DVD.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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