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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 566/2011
z 8. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie
Komisie (ES) č. 692/2008 o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
(Text s významom pre EHP)

Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe
vozidiel (3), sa od Komisie vyžaduje zavedenie nového
skúšobného postupu v súvislosti s množstvom tuhých
častíc emitovaným ľahkými nákladnými vozidlami.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motoro
vých vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných
a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe
k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (1), a najmä na
jeho článok 4 ods. 4, článok 5 ods. 3 a článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec
pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných
vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických
jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (2),
a najmä na jej článok 39 ods. 2,

(3)

V smernici Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týka
júcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení
na motorových a ich prípojných vozidlách (4) sa
z bezpečnostných dôvodov vyžaduje používanie denných
prevádzkových svetiel. Dosah týchto zariadení, ktoré sú
počas prevádzky vozidla trvalo zapnuté, by sa mal riadne
zohľadniť v nameraných emisiách znečisťujúcich látok
a oxidu uhličitého (ďalej len „CO2“).

(4)

Riziko neoprávneného zasahovania a celkové poruchy si
vyžadujú, aby sa filtre tuhých častíc (ďalej len „DPF“)
monitorovali, a to bez ohľadu na prekročenie povole
ného prahového limitu zisteného OBD.

(5)

Z dôvodu trvalej povahy by monitorovanie elektrických
obvodov malo byť vylúčené z nahlasovania hodnôt na
základe požiadaviek na pomer prevádzkovej výkonnosti
systému OBD.

(6)

Obmedzená frekvencia jazdných situácií, počas ktorých je
možné prevádzkovať monitory systému regulácie plnia
ceho tlaku alebo monitory, ktoré si vyžadujú použitie
studeného štartu, si vyžaduje uplatnenie osobitných
požiadaviek na výkonnosť týchto monitorov.

(7)

Štatistické podmienky, podľa ktorých sa štandardne
posudzuje súlad s požiadavkami na pomer prevádzkovej
výkonnosti, by sa mali zosúladiť.

keďže:

(1)

(2)

V nariadení (ES) č. 715/2007 sa zavádzajú spoločné tech
nické požiadavky na typové schvaľovanie motorových
vozidiel (ďalej len „vozidlá“) a náhradných dielov so
zreteľom na ich emisie a ustanovujú sa pravidlá pre
zhodu v prevádzke, životnosť zariadení na reguláciu
znečisťovania, palubné diagnostické systémy (ďalej len
„OBD“), meranie spotreby paliva a dostupnosť informácií
o opravách a údržbe vozidiel.

Nariadením Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008,
ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom
schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a

(1) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3) Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.
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Ak sa zistí neoprávnené zasahovanie do systému selek
tívnej katalytickej redukcie (ďalej len „SCR“) prostredníc
tvom monitorovania emisií NOx, mali by sa určiť
podmienky, za ktorých sa aktivuje podnecovanie vodiča
systému SCR.

Pokiaľ ide o ochranu počítača regulujúceho emisie pred
neoprávneným zasahovaním, malo by byť umožnené jej
technické zdokonalenie na základe inovácií.

(11)

Zaznamenávanie a nahlasovanie údajov z neho predsta
vuje základnú súčasť povinného monitora OBD a nemalo
by sa od neho upustiť na základe údajných nedostatkov,
najmä nie systematickým spôsobom, keď si výrobca zvolí
určité normy na komunikáciu so systémom vo vozidle/
mimo vozidla.

(12)

(13)

(14)

(15)

komplexný zoznam vykonaných prác údržby a opráv
a aby vlastník vozidla mal dôkaz o týchto prácach
v jedinom dokumente.
(16)

Malo by sa poskytnúť viac flexibility pri preprogramovaní
riadiacich jednotiek vozidla a pri výmene údajov medzi
výrobcami vozidiel a nezávislými prevádzkovateľmi, aby
sa vytvoril priestor pre inovatívny vývoj a aby sa ušetrili
náklady.

(17)

Malo by sa zabezpečiť, aby vozidlá schválené v súlade
s predpisom Európskej hospodárskej komisie Organizácie
spojenách národov (ďalej len „EHK OSN“) rovnocenným
s požiadavkami súvisiacimi s emisiami uvedenými
v nariadení (ES) č. 715/2007 a nariadením (ES)
č. 692/2008, ktoré spĺňajú požiadavky týchto nariadení
o prístupe k informáciám, boli schválené v súlade
s nariadením (ES) č. 715/2007 bez administratívnej
záťaže.

(18)

Keďže v súčasnosti neexistuje spoločný štruktúrovaný
proces výmeny údajov o komponentoch vozidiel medzi
výrobcami vozidiel a nezávislými prevádzkovateľmi, je
vhodné vypracovať zásady tejto výmeny. Budúci
spoločný štruktúrovaný proces týkajúci sa formátu
vymieňaných informácií by mal vypracovať Európsky
výbor pre normalizáciu (CEN) ako formálnu normu,
pričom v mandáte poskytnutom CEN sa nepredpisuje
úroveň podrobností, ktoré bude táto norma zabezpe
čovať. V práci CEN by sa mali najmä zohľadniť záujmy
a potreby výrobcov vozidiel a nezávislých prevádzkova
teľov, ako aj preskúmať riešenia ako napríklad formáty
s otvorenými dátami opísané súborom dobre definova
ných metadát s cieľom prispôsobenia existujúcej IT infra
štruktúry.

(19)

Nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 692/2008 by sa
preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom technického výboru – motorové vozidlá,

Zaznamenávanie aktivácie systému podnecovania vodiča
by sa malo objasniť s ohľadom na možné budúce
použitie tejto informácie pri kontrolách technickej spôso
bilosti.

(10)

S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu
s informačnými systémami opráv a údržby vozidiel,
ako aj s cieľom ujasniť, že k takýmto informáciám patria
aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým
prevádzkovateľom iným ako opravovne, aby sa zabezpe
čilo, že nezávislý trh opráv vozidiel ako celok môže
konkurovať autorizovaným predajcom, bez ohľadu na
to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie
svojim autorizovanými predajcom a opravovniam,
pričom je potrebné ďalšie vysvetlenie v súvislosti
s podrobnosťou informácií, ktoré sa majú poskytovať
na základe nariadenia (ES) č. 715/2007.
Zatiaľ čo by výrobcovia vozidiel na základe zásady
proporcionality nemali byť nútení zhromažďovať od
tretích osôb údaje o úpravách jednotlivých vozidiel
výlučne na účely nariadenia (ES) č. 715/2007 a jeho
vykonávacích predpisov, s cieľom zabezpečiť konkuren
cieschopný trh údržby a opráv by sa mali nezávislým
prevádzkovateľom poskytovať aktualizované údaje
o komponentoch vozidiel v rozsahu, v akom sú
k dispozícii autorizovaným predajcom a opravovniam.
Pracovné jednotky predstavujú pre nezávislých prevádz
kovateľov významné technické informácie o opravách
a údržbe. Objasnením toho, že na pracovné jednotky
sa vzťahuje článok 6 nariadenia (ES) č. 715/2007, pre
aktérov na trhu dôjde k vytvoreniu obchodnej istoty.
V prípade, že výrobcovia vozidiel uvedú, že záznamy
o opravách a údržbe sa už vo vozidle nenachádzajú vo
fyzickej podobe, v ktorej ich vlastník vozidla môže sprí
stupniť aj nezávislým opravovniam, aby mohli uviesť
výkaz o realizovaných opravách a údržbe, ale nachádzajú
sa v centrálnej databáze výrobcu vozidla, tieto záznamy
musia byť so súhlasom vlastníka vozidla prístupné aj
nezávislým opravovniam, aby mohli naďalej poskytovať
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 715/2007 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.

Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a) jednoznačnú identifikáciu vozidla;
b) príručky na obsluhu vrátane záznamov o opravách
a údržbe;

16.6.2011
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c) technické manuály;
d) informácie o komponentoch a diagnostické informácie
(ako sú minimálne a maximálne teoretické hodnoty
pre merania);
e) schémy zapojenia;
f) diagnostické poruchové kódy (vrátane osobitných
kódov výrobcu);
g) kalibračné identifikačné číslo softvéru platné pre typ
vozidla;
h) informácie týkajúce sa špeciálnych nástrojov
a zariadení poskytnuté a dodané ich prostredníctvom;

L 158/3

1. V článku 2 sa dopĺňa tento bod 33:
„33.
‚Studený štart‘ znamená teplotu chladiacej kvapaliny
motora (alebo rovnakú teplotu) pri štarte motora, ktorá je
o menej ako alebo presne o 35 °C a o menej ako alebo
presne o 7 K vyššia ako teplota okolia (ak je údaj
k dispozícii) pri štarte motora.“
2. V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento štvtrý a piaty pododsek:
„Príslušné požiadavky sa považujú za splnené, ak sú splnené
všetky tieto podmienky:
a) sú splnené požiadavky článku 13;

i) informácie o ukladaní údajov a údaje o obojsmernom
monitorovaní a skúškach a

b) vozidlo bolo schválené v súlade s predpisom EHK OSN
č. 83, šiestou sériou zmien a doplnení, s predpisom
č. 101, prvou sériou zmien a doplnení, a v prípade vozi
diel so vznetovými motormi v súlade s predpisom č. 24
časťou III treťou sériou zmien a doplnení.

j) štandardné pracovné jednotky alebo časové obdobia
na úlohy opravy a údržby, ak sa priamo alebo
prostredníctvom tretej osoby sprístupnia autorizo
vaným predajcom a opravovniam výrobcu.“

V prípade uvedenom v štvrtom pododseku sa uplatňuje
článok 14.“

b) Dopĺňa sa tento odsek 8:
„8.
V prípade, že sa záznamy o opravách a údržbe
vozidiel vedú v centrálnej databáze výrobcu vozidla
alebo v jeho mene, nezávislé opravovne, ktoré sú schvá
lené a autorizované v súlade s oddielom 2.2 prílohy XIV
k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (*), majú takisto
prístup k takýmto záznamom, a to bezplatne a za rovna
kých podmienok ako autorizovaní predajcovia alebo
autorizované opravovne, aby vkladali informácie
o vykonaých opravách a údržbe.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.“

2. V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Výrobcovia sprístupnia informácie o opravách
a údržbe vozidiel vrátane informácií o transakčných službách
ako preprogramovanie alebo technická pomoc a to každú
hodinu, denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za takéto
informácie sa majú líšiť v závislosti od príslušného časového
obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje. Okrem časovo
podmieneného prístupu môžu výrobcovia ponúknúť aj
prístup v závislosti od transakcie, v prípade ktorého sa
poplatky určujú podľa transakcie a nie podľa, času na
ktorý sa poskytne prístup. Ak výrobca ponúka oba systémy
prístupu, nezávislé opravovne si vyberú systém príspupu,
ktorí uprednostňujú, a to podľa času alebo podľa transakcie.“
3. V prílohe I sa v tabuľke 1 vypúšťajú poznámky 1 a 2 a v
tabuľke 2 poznámky 1, 2 a 5.
Článok 2
Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa mení a dopĺňa takto:

3. V článku 10 ods. 1 sa dopĺňa tento tretí a štvrtý pododsek:
„Príslušné požiadavky sa považujú za splnené, ak sú splnené
všetky tieto podmienky:
a) sú splnené požiadavky článku 13;
b) náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania sú schvá
lené v súlade s predpisom EHK OSN č. 103.
V prípade uvedenom v treťom pododseku sa uplatňuje
článok 14.“
4. Článok 13 ods. 9 sa nahrádza takto:
„9.
Týmto sa zakladá Fórum pre prístup k informáciám
o vozidle (ďalej len „fórum“).
Toto fórum posudzuje, či prístup k informáciám ovplyvňuje
pokrok dosiahnutý v oblasti znižovania počtu krádeží vozi
diel, a dáva odporúčania na skvalitnenie požiadaviek týkajú
cich sa prístupu k informáciám. Predovšetkým fórum posky
tuje rady Komisii, pokiaľ ide o zavedenie procesu schvaľo
vania a autorizácie nezávislých prevádzkovateľov akreditova
nými organizáciami, aby mali prístup k informáciám
o bezpečnosti vozidiel.
Komisia môže rozhodnúť, že diskusie a závery fóra majú
dôverný charakter.“
5. Prílohy I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI a XVIII sa menia
a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
6. Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II
k tomuto nariadeniu.
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Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 8. júna 2011
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA I
Zmeny a doplnenia niektorých príloh k nariadeniu (ES) č. 692/2008
1. Príloha I sa mení a dopĺňa takto:
a) Bod 2.3.1 sa nahrádza takto:
„2.3.1. Každé vozidlo s počítačom regulujúcim emisie musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave okrem
prípadov povolených výrobcom. Výrobca povoľuje úpravy, ak sú potrebné na diagnostiku, servis,
kontrolu, dodatočné vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo
prevádzkové parametre musia byť odolné voči neoprávnenému zasahovaniu a musia umožňovať aspoň
takú úroveň ochrany, ako sa uvádza v ustanoveniach normy ISO 15031 – 7 z 15. marca 2001 (SAE
J2186 z októbra 1996). Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy sú zaliate, uzavreté v zapečatenej
schránke alebo chránené elektronickými algoritmami a nemôžu sa vymeniť bez použitia špeciálnych
nástrojov a postupov. Takto môžu byť chránené len prvky priamo spojené s kalibrovaním emisií alebo
s ochranou pred odcudzením vozidla.“
b) Obrázok I.2.4 sa nahrádza takto:
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„Obrázok I.2.4
Uplatňovanie požiadaviek skúšok na typové schvaľovanie a rozšírenia
Vozidlá so vznetovými motormi
vrátane hybridov

Vozidlá so zážihovými motormi vrátane hybridov

Referenčné palivo

Benzín (E5)

LPG

Dvojpalivové (1)

NG/Biometán

Vodík

Flexibilné
palivo (1)

Flexibilné palivo

Jednopalivové

Nafta (B5)

Benzín (E5)

Benzín (E5)

Benzín (E5)

Benzín (E5)

Nafta (B5)

LPG

NG/Biometán

Vodík

Etanol (E85)

Bionafta

Áno

Áno

Áno
(obidve palivá)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba B5) (2)

Áno

Tuhé častice a počet častíc
(skúška typu 1)

Áno

—

—

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba B5) (2)

Áno

Emisie pri voľnobehu
(skúška typu 2)

Áno

Áno

Áno

Áno
(obidve palivá)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(obidve palivá)

—

—

Emisie z kľukovej skrine
(skúška typu 3)

Áno

Áno

Áno

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(benzín)

—

—

Emisie z odparovania
(skúška typu 4)

Áno

—

—

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(benzín)

—

—

Životnosť
(skúška typu 5)

Áno

Áno

Áno

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(benzín)

Áno
(iba B5) (2)

Áno

Emisie pri nízkych teplotách
(skúška typu 6)

Áno

—

—

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(obidve
palivá) (3)

Zhoda v prevádzke

Áno

Áno

Áno

Áno
(obidve palivá)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba benzín) (2)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba B5) (2)

Áno

Palubný diagnostický systém

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno
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Plynné znečisťujúce látky
(skúška typu 1)

SK

Jednopalivové

Jednopalivové

Dvojpalivové (1)

Flexibilné
palivo (1)

Flexibilné palivo

Jednopalivové

Áno

Áno

Áno

Áno
(obidve palivá)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba benzín)

Áno
(obidve palivá)

Áno
(iba B5) (2)

Áno

Opacita dymu

—

—

—

—

—

—

—

Áno
(iba B5) (2)

Áno

SK

Emisie CO2 a spotreba paliva
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Vozidlá so vznetovými motormi
vrátane hybridov

Vozidlá so zážihovými motormi vrátane hybridov

(1) Keď je dvojpalivové vozidlo spojené s vozidlom poháňaným flexibilným palivom, uplatňujú sa obidve požiadavky skúšky.
(2) Toto ustanovenie má dočasný charakter, neskôr sa navrhnú ďalšie požiadavky na bionaftu a vodík.
(3) Skúška na benzín len pred dátumami uvedenými v článku 10 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007. Skúška na obidvoch palivách sa vykoná po týchto dátumoch. Použije sa referenčné palivo E75 pre skúšky emisií podľa prílohy IX
oddielu B.“
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c) V doplnku 3 sa bod 3.4.8 nahrádza takto:
„3.4.8. Dojazd vozidla ........................... km (podľa prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 101)“.
d) Bod 3.2 doplnku 4 sa nahrádza takto:
„3.2. Podmienky prístupu (t. j. trvanie prístupu, cena prístupu na hodinu, deň, mesiac, rok a na transakciu)
k internetovým stránkam uvedeným v bode 3.1): .........................................................“.
e) V doplnku 6 sa v kľúči k tabuľke 1 dopĺňa:
„Emisná norma Euro 5b = úplné požiadavky na emisie Euro 5 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé
častice, normu počtu častíc a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií u vozidiel na flexibilné palivo
s biopalivom.
Emisná norma Euro 6b = úplné požiadavky na emisie Euro 6 vrátane revidovaného postupu merania pre tuhé
častice, normu počtu častíc a skúšok emisií pri nízkych teplotách emisií u vozidiel na flexibilné palivo
s biopalivom.
Normy OBD Euro 5 = základné požiadavky OBD Euro 5 s výnimkou prevádzkového výkonového pomeru (IUPR),
monitorovania NOx pre benzínové vozidlá a sprísnených prahových limitov PM pre naftu.
Normy OBD Euro 6 = úplné požiadavky OBD Euro 6.“
2. Príloha III sa mení a dopĺňa takto:
a) Bod 3.1 sa nahrádza takto:
„3.1. Technické požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 83, s výnimkami
stanovenými v bodoch 3.2 až 3.12. Od dátumov uvedených v druhej vete článku 10 ods. 6 nariadenia
(ES) č. 715/2007 sa hmotnosť tuhých častíc (PM) a množstvo častíc (P) určuje podľa postupu emisných
skúšok uvedeného v oddiele 6 prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83, sérii zmien a doplnení 05, dodatku
07, a to s použitím skúšobného zariadenia podľa oddielu 4.4 prípadne 4.5 uvedeného predpisu.“
b) Bod 3.4 sa dopĺňa takto:
„Pre etanol (E75) (C1 H2.61 O0

329)

d = 0,886 g/l“.

c) Tabuľka v bode 3.8 sa nahrádza takto:
„Palivo

X

Benzín (E5)

13,4

Nafta (B5)

13,5

LPG

11,9

NG/Biometán

9,5

Etanol (E85)

12,5

Etanol (E75)

12,7“

d) Bod 3.10 sa dopĺňa takto:
„QTHC = 0,886 v prípade etanolu (E75)“.
e) Dopĺňa sa tento bod 3.14:
„3.14. Od dátumov stanovených v článku 2 smernice Komisie 2008/89/ES (*) musia byť denné prevádzkové
svetlá vozidla vymedzené v odseku 2 predpisu EHK OSN č. 48 (**) počas skúšobného cyklu zapnuté.
Skúšané vozidlo musí byť vybavené systémom denných prevádzkových svetiel, ktorého najvyššia spotreba
elektrickej energie je najvyššia spomedzi systémov denných prevádzkových svetiel, ktoré výrobca montuje
do vozidiel v rámci skupiny zastúpenej homologizovaným vozidlom. V tejto súvislosti výrobca poskytne
schvaľovaciemu orgánu príslušnú technickú dokumentáciu.

___________
(*) Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2008, s. 14.
(**) Ú. v. EÚ L 135, 23.5.2008, s. 1.“
3. V prílohe IV sa bod 2.2 doplnku 1 nahrádza takto:
„2.2. Atómový pomer uvedený v oddiele 5.3.7.3 sa chápe takto:
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Hcv = atómový pomer vodíka k uhlíku:
— pre benzín (E5) 1,89,
— pre LPG 2,53,
— pre NG/Biometán 4,0,
— pre etanol (E85) 2,74,
— pre etanol (E75) 2,61.
Ocv = atómový pomer kyslíka k uhlíku:
— pre benzín (E5) 0,016,
— pre LPG 0,0,
— pre NG/Biometán 0,0,
— pre etanol (E85) 0,39,
— pre etanol (E75) 0,329.“
4. V prílohe VIII sa bod 2.3 nahrádza takto:
„2.3. Limitné hodnoty uvedené v oddiele 5.3.5.2 predpisu EHK OSN č. 83 sa týkajú limitných hodnôt stanovených
v tabuľke 4 prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 715/2007.“
5. Na konci prílohy IX sa v oddiele B znenie „Špecifikácie referenčného paliva sa vypracujú v predstihu oproti údajom
uvedeným v článku 10 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007“ nahrádza touto tabuľkou:

„Parameter

Jednotka

Limitné hodnoty (1)

Skúšobná metóda (2)

Minimum

Maximum

Oktánové číslo stanovené
výskumnou metódou, RON

95

—

EN-ISO 5164

Oktánové číslo stanovené
motorovou metódou, MON

85

—

EN-ISO 5163

Hustota pri 15 °C
Tlak pary

kg/m3

EN-ISO 12185

protokol

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Obsah síry (3) (4)

mg/kg

—

10

EN-ISO 20846
EN-ISO 20884

Stabilita oxidácie

minúty

360

—

EN-ISO 7536

mg/100ml

—

4

EN-ISO 6246

Obsah živičných látok (rozpúšťadlo
odplavené)

Priezračný a svetlý, viditeľne
bez suspendovaných alebo
zrážaných prímesí

Vzhľad – Určuje sa pri teplote okolia
alebo pri 15 °C, podľa toho, ktorá
hodnota je vyššia
Etanol a vyššie alkoholy (7)

% (V/V)

70

80

Vyššie alkoholy (C3 – C8)

% (V/V)

—

2

—

0,5

Metanol
Benzín (5)
Fosfor
Obsah vody

Vizuálna kontrola

EN 1601
EN 13132
EN 14517

% (V/V)

Zostatok

EN 228

mg/l

0,30 (6)

ASTM D 3231
EN 15487

% (V/V)

—

0,3

ASTM E 1064
EN 15489
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Parameter

Jednotka

Obsah anorganických chloridov

mg/l

pHe
Korózia pásika medi (3 h pri 50 °C)
Acidita (ako
CH3COOH)

kyselina

octová

Klasifikácia

16.6.2011

Limitné hodnoty (1)

Skúšobná metóda (2)

Minimum

Maximum

—

1

ISO 6227 – EN 15492

6,50

9

ASTM D 6423
EN 15490

Trieda 1

EN-ISO 2160

% (m/m)

0,005

mg/l

40

Pomer uhlík/vodík

protokol

Pomer uhlík/vodík

protokol

ASTM D1613
EN 15491

(1) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt boli použité podmienky normy ISO
4259 Ropné produkty – určovanie a uplatňovanie presných údajov vo vzťahu k metódam skúšky. Pri stanovení minimálnej
hodnoty sa zohľadnil minimálny rozdiel 2R nad nulou. Ak sa stanovuje maximálna aj minimálna hodnota, minimálny rozdiel je
4R (R = reprodukovateľnosť). Bez ohľadu na toto opatrenie, ktoré je nevyhnutné z technických dôvodov, výrobcovia palív sa
majú zamerať na nulovú hodnotu, ak predpokladaná maximálna hodnota je 2R, a na strednú hodnotu v prípade uvádzania
maximálnych a minimálnych limitov. Ak je potrebné objasniť otázku, či palivo spĺňa požiadavky špecifikácií, uplatňujú sa
ustanovenia normy ISO 4259.
(2) V prípade sporu sa použijú postupy na urovnanie sporu a interpretáciu výsledkov založené na presnosti skúšobnej metódy
opísanej v norme EN ISO 4259.
(3) V prípade vnútroštátneho sporu ohľadne obsahu síry sa použije buď norma EN ISO 20846, alebo norma EN ISO 20884
podobná odkazu na vnútroštátnu prílohu k norme EN 228.
(4) V správe sa uvádza skutočný obsah síry v palive použitom pre skúšku typu 6.
(5) Obsah bezolovnatého benzínu sa určuje ako 100 mínus súčet percentuálneho obsahu vody a alkoholov.
(6) Do referenčného paliva sa nesmú vedome pridávať žiadne zlúčeniny obsahujúce fosfor, železo, mangán alebo olovo.
(7) Etanol, ktorý spĺňa špecifikácie normy EN 15376, je jediná látka obsahujúca kyslík, ktorá sa vedome pridáva do referenčného
paliva.“

6. Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:
a) Dopĺňa sa tento bod 2.14:
„2.14. Od 1. septembra 2011 a odchylne od bodu 3.3.5 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 83 sa v prípade, že
zachytávač tuhých častíc je namontovaný ako samostatná jednotka alebo je súčasťou kombinovaného
zariadenia na riadenie emisií, vždy monitoruje aspoň to, či nedošlo k jeho celkovej poruche alebo odstrá
neniu, ak sa monitorovaním odstránenia zistilo prekročenie platných emisných limitov. Monitoruje sa aj to,
či došlo k akejkoľvek poruche, ktorej následkom by bolo prekročenie platných prahových hodnôt OBD.“
b) Bod 3.3 sa nahrádza takto:
„3.3. Schvaľovací orgán neakceptuje ani jednu žiadosť súvisiacu s nedostatkami, ktorá zahŕňa úplnú absenciu
požadovaného diagnostického monitorovania alebo nariadeného zaznamenávania a nahlasovania údajov
týkajúcich sa monitorovania.“
c) Doplnok 1 sa mení a dopĺňa takto:
i) Body 3.1.7 a 3.1.8 sa nahrádzajú takto:
„3.1.7. Výrobca musí preukázať schvaľovaciemu orgánu a na požiadanie Komisii, že tieto štatistické
podmienky sú splnené pre všetky monitory, ktoré má hlásiť systém OBD podľa bodu 3.6 tohto
doplnku, najneskôr 18 mesiacov po uvedení prvého typu vozidla s IUPR v rade OBD na trh
a potom každých 18 mesiacov. Na tento účel sa pri radoch OBD pozostávajúcich z viac ako 1 000
registrácií v EÚ, ktoré podliehajú odberu vzoriek v rámci obdobia odberu vzorky, používa proces
opísaný v prílohe II, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 3.1.9 tohto doplnku.
Okrem požiadaviek stanovených v prílohe II a bez ohľadu na výsledky auditu uvedeného v oddiele 2
prílohy II orgán, ktorý vydal povolenie, uplatní pri IUPR uvedenom v doplnku 1 k prílohe II kontrolu
zhody v prevádzke, a to vo vhodnom počte náhodne vybratých prípadov. ‚Vhodný počet náhodne
vybratých prípadov’ znamená, že týmto opatrením sa odrádza od neplnenia požiadaviek oddielu 3
tejto prílohy alebo poskytovania zmanipulovaných, falošných alebo nereprezentatívnych údajov na
účely auditu. Ak neexistujú a schvaľovacie orgány nepreukázali žiadne osobitné okolnosti, považuje
sa náhodná kontrola zhody v prevádzke pri 5 % typovo schválených OBD radov za dostatočnú na
stanovenie súladu s touto požiadavkou. Na tieto účely sa môžu schvaľovacie orgány dohodnúť
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s výrobcom na znížení počtu dvojitých skúšok daného radu OBD, pokiaľ takáto dohoda nenarúša
účinok, ktorým kontrola zhody v prevádzke vykonávaná orgánom odrádza od neplnenia požiadaviek
oddielu 3 tejto prílohy. Údaje zhromaždené členskými štátmi v rámci kontrolných skúšobných
programov sa môžu používať na účely kontrol zhody v prevádzke. Na základe žiadosti schvaľovacie
orgány poskytnú Komisii a ostatným schvaľovacím orgánom údaje o uskutočnených auditoch
a náhodných kontrolách zhody v prevádzke vrátane metodiky použitej na určenie tých prípadov,
ktoré podliehali náhodnej kontrole zhody v prevádzke.
3.1.8. Za celú skúšobnú vzorku vozidiel musí výrobca poskytnúť príslušným orgánom všetky údaje
o prevádzkovej výkonnosti, ktoré má poskytovať systém OBD podľa oddielu 3.6 tohto doplnku
v súčinnosti s určením skúšaného vozidla a metodikou použitou na výber skúšaných vozidiel
z vozového parku. Schvaľovací orgán, ktorý udeľuje povolenie, musí na požiadanie sprístupniť tieto
údaje a výsledky štatistického vyhodnotenia Komisii a ostatným schvaľovacím orgánom.“
ii) Dopĺňa sa bod 3.1.10:
„3.1.10. Neplnenie požiadaviek bodu 3.1.6 ustanovených na základe skúšok podľa bodu 3.1.7 alebo bodu
3.1.9 tohto doplnku sa považuje za porušenie, ktoré podlieha uloženiu sankcií podľa článku 13
nariadenia (ES) č. 715/2007. Týmto ustanovením sa neobmedzuje uloženie týchto sankcií na iné
prípady porušenia ďalších ustanovení nariadenia (ES) č. 715/2007 alebo tohto nariadenia, ktoré sa
výslovne neuvádzajú v článku 13 nariadenia (ES) č. 715/2007.“
iii) V bode 3.3.2 sa dopĺňajú tieto písmená e) a f):
„e) Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na prírastok menovateľov iných monitorov, menovatele moni
torov týchto komponentov sa zvýšia iba v prípade, že jazdný cyklus sa začal studeným štartom:
i) snímače teploty kvapaliny (olej, chladiaca kvapalina motora, benzín, činidlo SCR);
ii) snímače teploty čistého vzduchu (okolitý vzduch, nasávaný vzduch, plniaci vzduch, privádzacie
potrubie);
iii) snímače teploty výfukových plynov (recirkulácia/chladenie výfukových plynov, turbopreplňovanie
výfukovými plynmi, katalyzátor).
f)

Menovatele monitorov systému regulácie plniaceho tlaku sa zvýšia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
i) sú splnené všeobecné podmienky menovateľov;
ii) systém regulácie plniaceho tlaku je aktívny najmenej 15 sekúnd.“

iv) Bod 3.6.2 sa nahrádza takto:
„3.6.2. V prípade komponentov a systémov vybavených väčším počtom monitorov, o ktorých sa podľa tohto
bodu musí podávať hlásenie (napr. časť 1 kyslíkového snímača môže mať väčší počet monitorov pre
odozvu a iné charakteristiky snímača), systém OBD samostatne sleduje čitatele a menovatele pre každý
osobitný monitor s výnimkou tých, ktoré monitorujú skraty alebo poruchy otvorených obvodov,
a podáva hlásenie len o príslušnom čitateli a menovateli pre osobitný monitor, ktorý má najnižší
numerický pomer. Ak dva alebo viac osobitných monitorov má rovnaké pomery, o príslušnom čitateli
a menovateli pre osobitný monitor, ktorý má najvyšší menovateľ, sa podáva hlásenie pre osobitný
komponent.“
7. Príloha XII sa mení a dopĺňa takto:
a) Bod 2.3 sa nahrádza takto:
„2.3. Bod 5.2.4 predpisu EHK OSN č. 101 znie:
1. hustota: meraná na skúšobnom palive podľa normy ISO 3675 alebo ekvivalentnou metódou. V prípade
benzínu, nafty, bionafty a etanolu (E85 a E75) sa použije hustota meraná pri teplote 15 °C; v prípade
zemného plynu/biometánu sa použije referenčná hustota takto:
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0,538 kg/liter pre LPG,
0,654 kg/m3 pre NG (3);
2. pomer vodík – uhlík – kyslík: použijú sa pevne stanovené hodnoty, ktoré sú:
C1H1,89O0,016 pre benzín,
C1H1,86O0,005 pre naftu,
C1H2,525 pre LPG (skvapalnený ropný plyn),
CH4 pre NG (zemný plyn) a biometán,
C1H2,74O0,385 pre etanol (E85),
C1 H2,61O0,329 pre etanol (E75).“
b) Dopĺňa sa tento bod 3.5:
„3.5. Počas skúšobného cyklu použitého pri určovaní emisií CO2 a spotreby paliva vozidla sa uplatňuje ustano
venie bodu 3.14 prílohy III.“
8. Príloha XIV sa mení a dopĺňa takto:
a) V bode 2.1 sa dopĺňa tento text:
„Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla
vozidla (VIN) a ďalších kritérií ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla,
a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými zo strany výrobcu vozidla jeho autorizovaným
opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia
v databáze, ktorá je ľahko prístupná nezávislým prevádzkovateľom.
Táto databáza obsahuje čísla VIN, čísla pôvodných častí, pôvodné názvy týchto častí, údaje o platnosti (dátumy
začiatku a skončenia platnosti), údaje o montáži a prípadne usporiadanie.
Informácie v databáze sa pravidelne aktualizujú. Aktualizácie obsahujú najmä akékoľvek úpravy jednotlivých
vozidiel po výrobe v prípade, že tieto informácie sú k dispozícii autorizovaným predajcom.“
b) Body 2.2 a 2.3 sa nahrádzajú takto:
„2.2. Prístup k informáciám o bezpečnosti vozidiel, ktoré používajú autorizovaní predajcovia a opravovne, sa
sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom za podmienok ochrany bezpečnostnej technológie v súlade
s týmito požiadavkami:
i) údaje sa vymieňajú pri zabezpečení ich dôvernosti, celistvosti a ochrany pred kopírovaním;
ii) použije sa štandard https//ssl-tls (RFC4346);
iii) na vzájomné overenie nezávislých prevádzkovateľov a výrobcov sa použijú bezpečnostné certifikáty
v súlade s normou ISO 20828;
iv) súkromný kľúč nezávislého prevádzkovateľa musí byť chránený bezpečným hardvérom.
Fórum pre prístup k informáciám o vozidle uvedené v odseku 9 článku 13 určí konkrétne parametre
plnenia týchto požiadaviek podľa najvyššej úrovne techniky.
Nezávislý prevádzkovateľ musí byť na tento účel schválený a splnomocnený na základe dokumentov
preukazujúcich, že vykonáva zákonnú obchodnú činnosť a nebol odsúdený za súvisiacu trestnú činnosť.
2.3. Preprogramovanie riadiacich jednotiek vozidiel vyrobených neskôr ako 31. augusta 2010 sa musí vykonať
v súlade s normou ISO 22900 alebo SAE J2534, bez ohľadu na dátum typového schválenia. Na účely
overenia kompatibility konkrétneho použitia výrobcom a súladu komunikačných rozhraní vozidla (VCI)
s normami ISO 22900 alebo SAE J2534 výrobca poskytne buď overenie nezávisle vytvorených VCI alebo
informácie a požičia akýkoľvek osobitný hardvér, ktorý výrobca VCI potrebuje na to, aby overenie vykonal
sám. Na poplatky za toto overenie, alebo za informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 7 ods. 1
nariadenia (ES) č. 715/2007.
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V prípade vozidiel vyrobených do 1. septembra 2010 výrobca môže poskytnúť buď úplné preprogramo
vanie v súlade s normou ISO 22900 alebo SAE J2534 alebo preprogramovanie prostredníctvom predaja
alebo prenájmu svojho vlastného aplikačného nástroja. V tomto poslednom prípade musia nezávislí
prevádzkovatelia získať prístup nediskriminačne, okamžite a primeraným spôsobom a uvedený aplikačný
nástroj sa musí poskytovať prijateľnou formou. Na poplatky za prístup k týmto aplikačným nástrojom sa
uplatňujú ustanovenia článku 7 nariadenia (ES) č. 715/2007.“
c) Bod 2.8 sa nahrádza takto:
„2.8. Výrobcovia stanovujú odôvodnené a primerané poplatky za hodinový, denný, mesačný, ročný prístup a za
prístup na transakciu k svojim internetovým stránkam obsahujúcim informácie o opravách a údržbe.“
9. Príloha XVI sa mení a dopĺňa takto:
a) V bode 6.2 sa dopĺňa tento text:
„Na účely tohto bodu tieto situácie nastanú, ak dôjde k prekročeniu platného emisného limitu NOx podľa tabuľky
1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 vynásobeného koeficientom 1,5. Výnimočne v prípade vozidla
schváleného podľa dočasných prahových limitov OBD Euro 6 uvedených v bode 2.3.2 prílohy XI k tomuto
nariadeniu tieto situácie nastanú, ak sa platný emisný limit NOx podľa tabuľky 2 prílohy I k nariadeniu (ES)
č. 715/2007 prekročí o 100 mg alebo viac. Emisie NOx počas skúšky na preukázanie plnenia týchto požiadaviek
nesmú byť o viac ako 20 % vyššie ako hodnoty uvedené v prvej a druhej vete.“
b) Bod 7.1 sa nahrádza takto:
„7.1. V prípade odkazu na tento bod sa ukladajú nevymazateľné identifikátory parametrov (PID) identifikujúce
dôvod pre aktiváciu systému podnecovania vodiča a vzdialenosť prejdenú vozidlom počas aktivácie tohto
systému. Vozidlo uchováva záznam o PID najmenej 800 dní alebo 30 000 km prevádzky vozidla. PID sa
sprístupní prostredníctvom sériového portu štandardného diagnostického konektora na žiadosť generického
snímacieho nástroja v súlade s ustanoveniami bodu 6.5.3.1 doplnku 1 prílohy 11 predpisu EHK OSN č. 83
a bodom 2.5 doplnku 1 prílohy XI k tomuto nariadeniu. Od dátumov uvedených v článku 17 sa informácie
uložené v PID prepoja s obdobím kumulovanej prevádzky vozidla, počas ktorého sa ukladali, a to
s presnosťou najmenej 300 dní alebo 10 000 km.“
10. V prílohe XVIII sa bod 3.4.8 nahrádza takto:
„3.4.8. Dojazd vozidla ........................... km (podľa prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 101)“.
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PRÍLOHA II
„PRÍLOHA II
ZHODA V PREVÁDZKE
1.

ÚVOD

1.1.

Táto príloha stanovuje podmienky zhody v prevádzke so zreteľom na výfukové emisie a OBD (vrátane IUPRM)
pre typ vozidiel schválený podľa tohto nariadenia.

2.

KONTROLA ZHODY V PREVÁDZKE

2.1.

Kontrolu zhody v prevádzke vykonáva schvaľovací orgán na základe relevantných informácií, ktoré má výrobca
k dispozícii, podľa rovnakých postupov, ako sú postupy pre zhodu výroby uvedené v článku 12 ods. 1 a ods. 2
smernice 2007/46/EHS a v bodoch 1 a 2 prílohy X k uvedenej smernici. Informácie od schvaľovacieho orgánu
a kontrolného skúšobného orgánu členského štátu môžu dopĺňať prevádzkové monitorovacie správy dodané
výrobcom.

2.2.

Obrázok uvedený pod bodom 9 doplnku 2 k tejto prílohe a obrázok 4/2 v doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83
(iba pre výfukové emisie) ilustrujú postup pre kontrolu zhody v prevádzke. Proces v rámci zhody v prevádzke je
opísaný v doplnku 3 k tejto prílohe.

2.3.

Spolu s informáciami poskytovanými na kontrolu zhody v prevádzke výrobca, na žiadosť schvaľovacieho orgánu,
podáva orgánu vykonávajúcemu typové schválenie správu o záručných reklamáciách, prácach na záručných
opravách a chybách OBD zaznamenaných pri servisných prácach, v súlade s formátom dohodnutým pri typovom
schvaľovaní. Informácie obsahujú údaje o frekvencii výskytu a podstate porúch komponentov a systémov súvi
siacich s emisiami. Správa sa podáva najmenej raz ročne za každý model vozidla počas obdobia vymedzeného
v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia.

2.4.

Parametre vymedzujúce rad vozidiel v prevádzke vzhľadom na výfukové emisie
Rad vozidiel v prevádzke môže byť vymedzený základnými konštrukčnými parametrami, ktoré musia byť
spoločné pre vozidlá v rámci radu. Typy vozidiel možno preto považovať za patriace do toho istého radu, ak
majú tieto parametre spoločné alebo spadajúce do stanovených tolerancií:

2.4.1.

proces spaľovania (dvojdobý, štvordobý, rotačný);

2.4.2.

počet valcov;

2.4.3.

usporiadanie bloku valcov (v rade, v tvare V, radiálne, horizontálne s protiľahlými valcami, iné; sklon alebo
orientácia valcov nie je kritériom);

2.4.4.

spôsob prívodu paliva do motora (napr. nepriamy alebo priamy vstrek);

2.4.5.

typ chladiaceho systému (vzduch, voda, olej);

2.4.6.

spôsob nasávania (s prirodzeným nasávaním, preplňované);

2.4.7.

palivo, na ktoré je motor konštruovaný (benzín, nafta, NG, LPG atď.); dvojpalivové vozidlá môžu byť v skupine
s vozidlami poháňanými jedným palivom za predpokladu, že jedno palivo je spoločné;

2.4.8.

typ katalyzátora (trojcestný katalyzátor, tenký zachytávač NOx, SCR, tenký NOx katalyzátor alebo iné);

2.4.9.

typ zachytávača tuhých častíc (so zachytávačom alebo bez neho);

2.4.10. recirkulácia výfukových plynov (s ňou alebo bez nej, chladená alebo nechladená) a
2.4.11. zdvihový objem valcov najväčšieho motora v rámci radu vozidiel mínus 30 %.
2.5.

Požiadavky na informácie
Kontrolu zhody v prevádzke vykonáva schvaľovací orgán na základe informácií dodaných výrobcom. Tieto
informácie zahŕňajú najmä:

2.5.1.

názov a adresu výrobcu;

2.5.2.

meno, adresu, telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu jeho oprávneného zástupcu v oblastiach, na ktoré sa
vzťahujú informácie výrobcu;

2.5.3.

názov/názvy modelu vozidiel zahrnutých v informáciách výrobcu;

2.5.4.

podľa potreby zoznam typov vozidiel, na ktoré sa vzťahujú informácie od výrobcu, t. j. vzhľadom na výfukové
emisie rad prevádzkovaných vozidiel v súlade s bodom 2.4 a vzhľadom na OBD a IUPRM rad OBD v súlade
s prílohou XI doplnkom 2;
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2.5.5.

kódy identifikačného čísla vozidla (VIN) uplatniteľné na tieto typy vozidiel v rámci radu vozidiel (predpona VIN);

2.5.6.

čísla typových schválení uplatniteľných na tieto typy vozidiel v rámci radu vozidiel vrátane prípadných čísiel
všetkých rozšírení a dodatočných väčších zmien/zrušení (prerábok);

2.5.7.

podrobné údaje o rozšíreniach, dodatočných väčších zmenách/zrušeniach tých typových schválení vozidiel, na
ktoré sa vzťahujú informácie od výrobcu (ak ich vyžaduje schvaľovací orgán);

2.5.8.

obdobie, počas ktorého sa zhromažďovali informácie výrobcu;

2.5.9.

obdobie výroby vozidla, na ktoré sa vzťahujú informácie výrobcu (napr. vozidlá vyrobené počas kalendárneho
roku 2007);

2.5.10. výrobcov postup pri kontrole zhody v prevádzke vozidiel vrátane:
i) spôsobu zistenia polohy vozidla;
ii) kritérií výberu a odmietnutia vozidla;
iii) typov testov a postupov použitých pre program;
iv) kritérií výrobcu týkajúcich sa schválenia/odmietnutia radu vozidiel;
v) geografických oblastí, v ktorých výrobca realizoval zber informácií;
vi) veľkosti vzorky a použitého plánu odberu vzoriek;
2.5.11. výsledky výrobcovho postupu pri kontrole zhody vozidiel v prevádzke vrátane:
i) identifikácie vozidiel zahrnutých do programu (skúšaných alebo neskúšaných). identifikácia obsahuje:
— názov modelu,
— identifikačné číslo vozidla (VIN),
— registračné číslo vozidla,
— dátum výroby,
— región, v ktorom sa používa (ak je známy),
— pneumatiky, ktorými je vozidlo vybavené (iba pre výfukové emisie);
ii) dôvodu(-ov) odmietnutia vozidiel, ktoré neboli zahrnuté do vzorky;
iii) podrobností o doterajšej údržbe každého vozidla vo vzorke (vrátane všetkých prerábok);
iv) podrobností o doterajších opravách každého vozidla vo vzorke (ak sú známe);
v) údajov o skúške vrátane:
— dátumu skúšky/dátumu stiahnutia,
— miesta skúšky/miesta stiahnutia,
— stavu kilometrov na počítadle;
vi) údajov o skúške výlučne pre výfukové emisie;
— špecifikácií skúšaného paliva (napr. skúšané referenčné palivo alebo palivo bežné na trhu),
— podmienok testu (teplota, vlhkosť, zotrvačná hmotnosť dynamometra),
— nastavenia dynamometra (napr. nastavenie výkonu),
— výsledkov skúšky (aspoň z troch rôznych vozidiel každého radu);
vii) údajov o skúške výlučne pre IUPRM;
— všetkých požadovaných údajov stiahnutých z vozidla,
— pre každý monitor, za ktorý sa podáva správa, prevádzkového výkonového pomeru IUPRM;
2.5.12. záznamy údajov zo systému OBD;
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2.5.13. v prípade odberu vzoriek IUPRM:
— priemerná hodnota prevádzkových výkonových pomerov IUPRM všetkých vybraných vozidiel pre každý
monitor podľa bodov 3.1.4 a 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI,
— percentuálny podiel vybraných vozidiel, pri ktorých hodnota IUPRM je aspoň taká, ako je minimálna hodnota
platná pre monitor podľa bodov 3.1.4 a 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI.
3.

VÝBER VOZIDIEL PRE ZHODU V PREVÁDZKE

3.1.

Informácie, ktoré zhromaždil výrobca, musia byť dostatočne komplexné na zabezpečenie toho, aby sa prevá
dzková výkonnosť mohla hodnotiť pre normálne podmienky používania. Vzorky od výrobcu sa odoberú
najmenej z dvoch členských štátov so značne rozdielnymi prevádzkovými podmienkami vozidla (s výnimkou
prípadov, ak sa predáva iba v jednom členskom štáte). Faktory, ako sú rozdiely v palivách, podmienky okolia,
priemerná rýchlosť jazdy a rozdiely podmienok jazdy v mestách a na diaľnici, sa zohľadnia pri výbere členských
štátov.
Pri skúške OBD IUPRM sa do skúšobnej vzorky zaradia iba vozidlá spĺňajúce kritériá bodu 2.2.1 doplnku 1.

3.2.

Pri výbere členských štátov na odber vzoriek vozidiel môže výrobca vybrať vozidlá z toho členského štátu, ktorý
sa považuje za obzvlášť reprezentatívny. V tomto prípade výrobca preukazuje schvaľovaciemu orgánu, ktorý
udelil typové schválenie, že výber je reprezentatívny (napr. trhom, ktorý má najväčší ročný objem predaja daného
radu vozidiel v rámci Únie). Keď sa pri rade vyžaduje výber viac ako jednej série vzoriek na skúšky ako je
vymedzené v bode 3.5, vozidlá v druhej a tretej sérii vzoriek musia odzrkadľovať prevádzkové podmienky
vozidiel odlišné od podmienok prevádzkovania vozidiel vybraných v prvej vzorke.

3.3.

Emisné skúšky sa môžu vykonať v skúšobnom zariadení, ktoré je situované na trhu alebo v regióne odlišnom od
trhu alebo regiónu, kde bolo vozidlo vybrané.

3.4.

Skúšky zhody v prevádzke vzhľadom na výfukové emisie uskutočňované výrobcom sa vykonávajú nepretržite,
odzrkadľujúc výrobný cyklus použiteľných typov vozidiel v rámci daného prevádzkovaného radu vozidiel.
Maximálne obdobie medzi začatím dvoch kontrol zhody v prevádzke nesmie prekročiť 18 mesiacov.
V prípade vozidiel, na ktoré sa vzťahuje rozšírenie typového schválenia, pri ktorom sa nevyžadovala emisná
skúška, sa môže toto obdobie predĺžiť až na 24 mesiacov.

3.5.

Veľkosť vzorky

3.5.1.

Pri uplatňovaní štatistického postupu vymedzeného v doplnku 2 (t. j. pre výfukové emisie) počet sérií vzoriek
závisí od ročného objemu predaja prevádzkovaného radu vozidiel v Únii tak, ako sa vymedzuje v tejto tabuľke:
Počet registrácií v EÚ
— za kalendárny rok (pre skúšky výfukových emisií)
— týkajúcich sa vozidiel radu OBD s IUPR počas obdobia odberu vzoriek

3.5.2.

Počet sérií vzoriek

do 100 000

1

100 001 až 200 000

2

nad 200 000

3

Pre IUPR je počet odoberaných sérií vzoriek uvedený v tabuľke v bode 3.5.1 a je založený na počte vozidiel radu
OBD, ktoré sú typovo schválené s IUPR (podliehajúcim odberu vzoriek).
Pri prvom období odberu vzoriek v rámci radu OBD sa všetky typy vozidiel v rade, ktoré sú typovo schválené
s IUPR, považujú za podliehajúce odberu vzoriek. Pri následných obdobiach odberu vzoriek sa iba tie typy
vozidiel, ktoré predtým neboli predmetom skúšky alebo sa na nich vzťahujú emisné povolenia s predĺženou
platnosťou od predchádzajúceho obdobia odberu vzoriek, považujú za podliehajúce odberu vzoriek.
Pri radoch pozostávajúcich z menej ako 5 000 registrácií v EÚ, ktoré podliehajú odberu vzoriek v rámci obdobia
odberu vzoriek, je minimálny počet vozidiel v sérii vzoriek šesť. Pri všetkých ostatných radoch je minimálny
počet vozidiel v sérii vzoriek pätnásť.
Každá séria vzoriek primeraným spôsobom reprezentuje štruktúru predaja, t. j. reprezentované sú aspoň typy
vozidiel s vysokým objemom predaja (≥ 20 % celkového počtu vozidiel v rade).

4.

Na základe kontroly uvedenej v bode 2 schvaľovací orgán prijíma jedno z týchto rozhodnutí a opatrení:
a) rozhodne, že zhoda v prevádzke typu vozidla, prevádzkovaného radu vozidiel alebo vozidiel radu OBD je
dostatočná a nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie;
b) rozhodne, že údaje, ktoré poskytol výrobca, nestačia na prijatie rozhodnutia a požiada výrobcu o doplňujúce
informácie alebo údaje o skúškach;
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c) rozhodne na základe údajov od schvaľovacieho orgánu alebo z kontrolných skúšobných programov členského
štátu, že informácie, ktoré poskytol výrobca, nestačia na prijatie rozhodnutia, a požiada výrobcu o doplňujúce
informácie alebo údaje o skúškach;
d) rozhodne, že zhoda v prevádzke typu vozidla, ktoré je súčasťou prevádzkovaného radu alebo radu OBD, je
nevyhovujúca, a prikročí k tomu, aby sa taký typ vozidla alebo rad OBD podrobil skúškam v súlade
s doplnkom 1.
Ak sú podľa kontroly IUPRM v prípade vozidiel v sérii vzoriek splnené skúšobné kritériá bodu 6.1.2 písm. a)
alebo b) doplnku 1, schvaľovací orgán musí prijať ďalšie opatrenie v súlade s písmenom d).
4.1.

Ak sa skúšky typu 1 považujú za nevyhnutné pre kontrolu zhody zariadení na reguláciu emisií s požiadavkami
na ich výkon v prevádzke, také skúšky sa vykonajú s použitím skúšobného postupu spĺňajúceho štatistické
kritériá vymedzené v doplnku 2.

4.2.

Schvaľovací orgán v spolupráci s výrobcom vyberá vzorku vozidiel s dostatočným počtom najazdených kilome
trov, ktorých používanie za normálnych podmienok sa môže primerane zabezpečiť. S výrobcom sa konzultuje
výber vozidiel vo vzorke a umožňuje sa mu účasť na potvrdzujúcich kontrolách vozidiel.

4.3.

Výrobca je splnomocnený, aby pod dohľadom schvaľovacieho orgánu vykonal kontroly, a to aj deštruktívneho
charakteru, na vozidlách, u ktorých hladiny emisií prekračujú limitné hodnoty, s cieľom zistiť možné príčiny
zhoršenia, ktoré nemožno pripísať výrobcovi (napr. používanie olovnatého benzínu pred dátumom skúšky). Ak
výsledky kontrol potvrdia tieto príčiny, tieto výsledky skúšky sa vylúčia z kontroly zhody.
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Doplnok 1
Kontrola zhody vozidiel v prevádzke
1.

ÚVOD

1.1.

Tento doplnok stanovuje kritériá uvedené v oddiele 4 týkajúcom sa výberu vozidiel na skúšanie a postupov
kontroly zhody v prevádzke.

2.

KRITÉRIÁ VÝBERU
Kritériá uznania vybraného vozidla sú pre výfukové emisie vymedzené v bodoch 2.1 až 2.8 a pre IUPRM
v bodoch 2.1 až 2.5.

2.1.

Vozidlo musí patriť k typu vozidiel, ktorý je typovo schválený na základe tohto nariadenia a musí sa naň
vzťahovať osvedčenie o zhode v súlade so smernicou 2007/46/ES. Na účely kontroly IUPRM musí byť vozidlo
schválené podľa noriem OBD Euro 5+, Euro 6- plus IUPR alebo neskoršie. Vozidlo musí byť zaregistrované
a musí sa používať v Únii.

2.2.

Vozidlo musí mať najazdených aspoň 15 000 km alebo byť v prevádzke aspoň 6 mesiacov, podľa toho, čo
nastane neskôr, a maximálne 100 000 km alebo 5 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.1.

Na účely kontroly IUPRM obsahuje skúšobná vzorka iba tie vozidlá, pri ktorých:
a) sa nazhromaždilo dostatočné množstvo údajov o prevádzke vozidla pre monitor na účely skúšky.
V prípade monitorov, od ktorých sa vyžaduje plnenie prevádzkového výkonového pomeru monitora
a sledovať a nahlasovať údaje o pomere v súlade s bodom 3.6.1 doplnku 1 prílohy XI, dostatočný počet
údajov o prevádzke znamená, že menovateľ spĺňa ďalej uvedené kritériá. Aby mohol byť monitor podrobený
skúške, musí byť hodnota menovateľa vymedzeného v bodoch 3.3 a 3.5 doplnku 1 prílohy XI rovnaká alebo
väčšia ako jedna z týchto hodnôt:
i) 75 v prípade monitorov odparovacieho systému, monitorov systému sekundárneho vzduchu a monitorov
používajúcich menovateľ zvýšený v súlade s bodom 3.3.2 písm. a), b) alebo c) doplnku 1 prílohy XI (napr.
monitory studeného štartu, monitory klimatizačného systému atď.) alebo
ii) 25 v prípade monitorov filtrov tuhých častíc a monitorov oxidačných katalyzátorov používajúcich meno
vateľ zvýšený v súlade s bodom 3.3.2 písm. d) doplnku 1 prílohy XI, alebo
iii) 150 v prípade monitorov katalyzátora, kyslíkového snímača, EGR, VVT a monitorov všetkých ostatných
komponentov;
b) nedochádzalo k neoprávnenému zasahovaniu ani neboli vybavené doplnkovými alebo upravenými dielmi,
ktoré by mali za následok nesúlad systému OBD s požiadavkami prílohy XI.

2.3.

Musí existovať záznam o správnej údržbe vozidla (napr. vozidlo bolo podľa pokynov výrobcu pravidelne
servisované).

2.4.

Vozidlo nesmie vykazovať žiadne známky zlého zaobchádzania (napr. pretekanie, preťaženie, nesprávne tanko
vanie alebo iné nesprávne použitie) ani iné faktory (napr. neoprávnené zasahovanie), ktoré by mohli ovplyvniť
emisné charakteristiky. Zohľadňuje sa aj poruchový kód a informácie o počte najazdených kilometrov uložené
v počítači. Vozidlo sa nesmie vybrať na skúšky, ak informácie uložené v počítači ukazujú, že vozidlo bolo
v prevádzke po tom, ako bol uložený poruchový kód a nevykonala sa relatívne rýchla oprava.

2.5.

Na motore alebo vozidle sa nesmeli vykonať žiadne väčšie nepovolené opravy.

2.6.

Obsah olova a síry vo vzorke paliva z nádrže vozidla spĺňa príslušné normy stanovené v smernici Európskeho
parlamentu a Rady 98/70/ES (1) a vozidlo nevykazuje žiadne znaky nesprávneho tankovania. Môžu sa vykonať
kontroly vo výfukovom potrubí.

2.7.

Nesmú existovať žiadne náznaky problémov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť personálu skúšobného labora
tória.

2.8.

Všetky komponenty systému proti znečisťovaniu životného prostredia na vozidle musia byť v súlade s platným
typovým schválením.

(1) Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.
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DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA
Na vozidlách prijatých na skúšanie sa pred meraním výfukových emisií vykonáva, v súlade s postupom stano
veným v bodoch 3.1 až 3.7, diagnostika a všetky potrebné úlohy údržby.

3.1.

Musia sa vykonať tieto kontroly: kontroly neporušenosti vzduchových filtrov, všetkých hnacích remeňov, hladiny
všetkých kvapalín, uzáveru chladiča, všetkých podtlakových hadíc a elektrického vedenia, ktoré súvisia so
systémom proti znečisťovaniu životného prostredia; kontroly nesprávneho nastavenia a/alebo neoprávneného
zásahu do komponentov zapaľovania, dávkovania paliva a zariadenia na reguláciu znečisťujúcich látok. Všetky
odchýlky sa musia zaznamenať.

3.2.

Systém OBD sa kontroluje z hľadiska správneho fungovania. Každý údaj o poruche v pamäti systému OBD sa
zaznamenáva a musí sa vykonať potrebná oprava. Ak indikátor funkčnej poruchy OBD zaregistruje funkčnú
poruchu v priebehu prekondiciovacieho cyklu, porucha sa môže zistiť a opraviť. Skúška sa môže zopakovať
a výsledky tohto opraveného vozidla sa môžu použiť.

3.3.

Musí sa skontrolovať systém zapaľovania a chybné komponenty sa musia vymeniť, napr. zapaľovacie sviečky,
káble atď.

3.4.

Musí sa skontrolovať kompresia. Ak je výsledok neuspokojivý, vozidlo sa musí vylúčiť.

3.5.

Musia sa skontrolovať parametre motora podľa špecifikácií výrobcu a musia sa prípadne nastaviť.

3.6.

Ak je počet najazdených kilometrov vozidla v rozsahu 800 km (viac alebo menej) ako je určený počet kilometrov
na vykonanie plánovanej servisnej údržby, tento servis sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Bez ohľadu na
údaj na počítadle kilometrov sa na žiadosť výrobcu môže vymeniť olejový a vzduchový filter.

3.7.

Po akceptovaní vozidla sa palivo musí nahradiť príslušným referenčným palivom používaným na skúšanie emisií
s výnimkou prípadov, keď výrobca pripúšťa použitie paliva, ktoré je na trhu bežne dostupné.

4.

SKÚŠANIE V PREVÁDZKE

4.1.

Keď sa kontrola na vozidle považuje za potrebnú, emisné skúšky sa v súlade s prílohou III vykonávajú na vopred
pripravených vozidlách vybraných v súlade s požiadavkami oddielov 2 a 3 tohto doplnku. Táto skúška zahŕňa len
meranie emisií množstva častíc pre vozidlá schválené podľa emisných noriem Euro 6 v kategóriách W, X a Y ako
sa vymedzuje v tabuľke 1 doplnku 6 prílohy I k tomuto nariadeniu. Dodatočné prekondiciovacie cykly okrem
cyklov uvedených v oddiele 5.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83 budú povolené len v prípade, že sú
reprezentatívne pre bežnú jazdu.

4.2.

Vozidlá vybavené systémom OBD sa môžu kontrolovať z hľadiska správneho prevádzkového fungovania indi
kácie funkčných porúch atď. v súvislosti s hladinami emisií (napr. limitné hodnoty indikácie funkčných porúch
vymedzené v prílohe XI) z hľadiska typovo schválených špecifikácií.

4.3.

Systém OBD sa môže kontrolovať napríklad z hľadiska prekročenia platných limitných hodnôt emisií bez
indikácie funkčnej poruchy, systematického chybného aktivovania indikátora funkčnej poruchy
a identifikovanej poruchy alebo zhoršenia stavu komponentov systému OBD.

4.4.

Ak komponent alebo systém pracuje spôsobom, ktorý nie je v súlade s náležitosťami v osvedčení o typovom
schválení a/alebo s informačným balíkom pre takéto typy vozidiel, a takáto odchýlka nebola oprávnená na
základe článku 13 ods. 1 alebo 2 smernice 2007/46/ES, bez indikácie funkčnej poruchy systémom OBD,
komponent alebo systém sa pred emisnou skúškou nesmie vymeniť, pokiaľ sa nezistilo, že do komponentu
alebo systému sa nedovolene zasahovalo, alebo že boli nenáležite použité takým spôsobom, že OBD nezisťuje
výslednú funkčnú poruchu.

5.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV EMISNÝCH SKÚŠOK

5.1.

Výsledky skúšok sa podrobujú hodnotiacemu postupu v súlade s doplnkom 2.

5.2.

Výsledky skúšok sa nenásobia faktormi zhoršenia.

6.

PLÁN NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

6.1.

Schvaľovací orgán požiada výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení na odstránenie nesúladu, keď:

6.1.1.

v prípade výfukových emisií sa zistí, že viac ako jedno vozidlo je zdrojom nadmerných emisií, ktorý spĺňa jednu
z týchto podmienok:
a) podmienky ustanovené v bode 3.2.3 doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83 a ak sa schvaľovací orgán
a výrobca zhodnú na tom, že nadmerné emisie majú tú istú príčinu, alebo
b) podmienky ustanovené v bode 3.2.4 doplnku 4 k predpisu EHK OSN č. 83, ak schvaľovací orgán zistí, že
nadmerné emisie majú tú istú príčinu;
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sú v prípade IUPRM konkrétneho monitora M splnené tieto štatistické podmienky v skúšobnej vzorke, ktorej
veľkosť sa určuje podľa oddielu 3.5 tejto prílohy:
a) v prípade vozidiel s osvedčením na pomer v hodnote 0,1 v súlade s bodom 3.1.5 doplnku 1 prílohy XI
z údajov zhromaždených z vozidiel aspoň pre jeden monitor M v skúšobnej vzorke vyplýva, že priemerný
prevádzkový výkonový pomer je buď nižší ako 0,1, alebo 66 percent alebo viac vozidiel v skúšobnej vzorke
má prevádzkový výkonový pomer monitora nižší ako 0,1.
b) v prípade vozidiel s osvedčením na úplné pomery v súlade s bodom 3.1.4 doplnku 1 prílohy XI z údajov
zhromaždených z vozidiel aspoň pre jeden monitor M v skúšobnej vzorke vyplýva, že priemerný prevádzkový
výkonový pomer v skúšobnej vzorke je buď nižší ako hodnota Testmin(M), alebo že 66 percent alebo viac
vozidiel v skúšobnej vzorke má prevádzkový výkonový pomer nižší ako Testmin(M).
Hodnota Testmin(M) je:
i) 0,230 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,26;
ii) 0,460 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,52;
iii) 0,297 ak sa vyžaduje, aby mal monitor M prevádzkový pomer vo výške 0,336,
podľa bodu 3.1.4 doplnku 1 prílohy XI.

6.2.

Plán nápravných opatrení musí byť predložený orgánu vykonávajúcemu typové schvaľovanie najneskôr 60
pracovných dní odo dňa oznámenia uvedeného v oddiele 6.1. Orgán vykonávajúci typové schvaľovanie do 30
pracovných dní deklaruje svoj súhlas alebo nesúhlas s plánom nápravných opatrení. No ak výrobca môže ku
spokojnosti príslušného schvaľovacieho orgánu preukázať, že na vyšetrenie nesúladu s cieľom predložiť plán
nápravných opatrení je potrebný dlhší čas, povoľuje sa predĺženie.

6.3.

Nápravné opatrenia musia platiť pre všetky vozidlá, ktoré pravdepodobne majú rovnaký nedostatok. Musí sa
posúdiť, či je potrebné zmeniť a doplniť dokumenty typového schválenia.

6.4.

Výrobca poskytne kópiu všetkých oznámení týkajúcich sa plánu nápravných opatrení a tiež vedie záznamy
o akciách zvolávania vozidiel a pravidelne predkladá schvaľovaciemu orgánu správy o stave opatrení.

6.5.

Plán nápravných opatrení musí zahŕňať požiadavky uvedené v bodoch 6.5.1 až 6.5.11. Výrobca musí označiť
plán nápravných opatrení osobitným identifikačným názvom alebo číslom.

6.5.1.

Opis každého typu vozidla musí byť zahrnutý do plánu nápravných opatrení.

6.5.2.

Opis osobitných úprav, zmien, opráv, náprav, korekcií, nastavení alebo iných zmien, ktoré sa majú urobiť
s cieľom zosúladiť vozidlá vrátane stručného prehľadu údajov a technických štúdií, ktoré podporujú rozhodnutie
výrobcu, pokiaľ ide o príslušné opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme odstránenia nesúladu.

6.5.3.

Opis metódy, ktorou výrobca informuje majiteľov vozidiel.

6.5.4.

Opis riadnej údržby alebo používania, ak existuje, ktoré výrobca ustanovuje ako podmienku oprávnenosti na
opravu podľa plánu nápravných opatrení, a vysvetlenie dôvodov výrobcu na uloženie ľubovoľnej takejto
podmienky. Nesmú sa uložiť žiadne podmienky údržby alebo používania, kým preukázateľne nesúvisia
s nesúladom a nápravnými opatreniami.

6.5.5.

Opis postupu, ktorý majú majitelia vozidiel použiť, aby sa korigoval nesúlad. Tento opis zahŕňa dátum, po
ktorom sa môžu vykonať nápravné opatrenia, odhadovaný čas, ktorý potrebuje dielňa na vykonanie opráv, a údaj
o mieste, kde sa môžu vykonať. Oprava sa vykoná účelne, v primeranej dobe po predvedení vozidla.

6.5.6.

Kópia informácií predložených vlastníkovi vozidla.

6.5.7.

Stručný opis systému, ktorý výrobca používa na zaistenie dostatočnej zásoby komponentov alebo systémov na
vykonanie opravných opatrení. Musí sa uviesť, kedy sa uskutoční príslušná dodávka komponentov alebo
systémov, aby sa opatrenie začalo realizovať.

6.5.8.

Kópia všetkých pokynov, ktoré majú byť zaslané osobám, ktoré vykonávajú opravu.

6.5.9.

Opis vplyvu navrhovaných nápravných opatrení na emisie, spotrebu paliva, jazdnú spôsobilosť a bezpečnosť
každého typu vozidla, na ktoré sa vzťahuje plán nápravných opatrení, s údajmi, technickými štúdiami atď., ktoré
podporujú tieto závery.

6.5.10. Akékoľvek iné informácie, správy alebo údaje, o ktorých môže orgán vykonávajúci typové schvaľovanie odôvod
nene rozhodnúť, že sú nevyhnutné na ohodnotenie plánu nápravných opatrení.
6.5.11. Ak plán nápravných opatrení zahŕňa zvolávaciu akciu, musí sa orgánu vykonávajúcemu typové schvaľovanie
predložiť opis metódy záznamu opravy. Ak sa použije značka, musí sa predložiť jej vzor.
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6.6.

Výrobca môže byť požiadaný, aby vykonal náležite koncipované a potrebné skúšky komponentov a vozidiel,
ktoré budú zahŕňať navrhovanú zmenu, opravu alebo úpravu, a tak preukázal efektívnosť zmeny, opravy alebo
úpravy.

6.7.

Výrobca je zodpovedný za uchovávanie záznamov o každom zvolanom alebo opravenom vozidle a o dielni,
v ktorej sa vykonali opravy. Orgán vykonávajúci typové schvaľovanie má na požiadanie prístup k záznamom za
obdobie 5 rokov od uskutočnenia plánu nápravných opatrení.

6.8.

Oprava a úprava alebo doplnenie nového vybavenia sa zaznamenáva do osvedčenia, ktoré výrobca odovzdáva
majiteľovi vozidla.

L 158/21

L 158/22

SK

Úradný vestník Európskej únie

Doplnok 2
Štatistický postup na skúšanie zhody v prevádzke
1. Tento postup sa používa na overovanie požiadaviek na zhodu v prevádzke pre skúšku typu 1. Používa sa uplatniteľná
štatistická metóda stanovená v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 83 s výnimkami opísanými v bodoch 2 až 9 tohto
doplnku.
2. Poznámka 1 sa neuplatňuje.
3. Bod 3.2 sa rozumie takto:
Vozidlo sa považuje za zdroj nadmerných emisií, ak sú splnené podmienky uvedené v bode 3.2.2.
4. Bod 3.2.1 sa neuplatňuje.
5. V bode 3.2.2 sa odkaz na riadok B tabuľky v bode 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES)
č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.
6. V bodoch 3.2.3.2.1 a 3.2.4.2 sa odkaz na odsek 6 doplnku 3 rozumie ako odkaz na oddiel 6 doplnku 1 prílohy II
k tomuto nariadeniu.
7. V poznámkach 2 a 3 sa odkaz na riadok A tabuľky v bode 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k
nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá
Euro 6.
8. V bode 4.2. sa odkaz na bod 5.3.1.4 rozumie ako odkaz na tabuľku 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre
vozidlá Euro 5 a na tabuľku 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 pre vozidlá Euro 6.
9. Obrázok 4/1 sa nahrádza takto:
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‚Obrázok 4/1
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Doplnok 3
Zodpovednosť za zhodu v prevádzke
1. Proces kontroly zhody v prevádzke je ilustrovaný na obrázku 1.
2. Výrobca zhromažďuje všetky informácie potrebné na splnenie požiadaviek tejto prílohy. Schvaľovací orgán môže
zohľadniť aj informácie z kontrolných programov.
3. Schvaľovací orgán vykonáva všetky postupy a skúšky potrebné na to, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek, ktoré sa
týkajú zhody v prevádzke (fázy 2 až 4).
4. V prípade rozporov alebo nezrovnalostí v posudzovaní dodaných informácií schvaľovací orgán žiada o vysvetlenie
technickú službu, ktorá vykonala skúšku typového schválenia.
5. Výrobca stanovuje a realizuje plán nápravných opatrení. Tento plán schvaľuje pred jeho realizáciou schvaľovací orgán
(fáza 5).
Obrázok 1
Ilustrácia procesu zhody v prevádzke
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 567/2011
zo 14. júna 2011,
ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje
názov [Porchetta di Ariccia (CHZO)]
EURÓPSKA KOMISIA,

(2)

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca
2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho
článok 7 ods. 4 prvý pododsek,
keďže:
(1)

V súlade s
denia (ES)
„Porchetta
Taliansko,
únie (2).

článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom naria
č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu
di Ariccia“ do registra, ktorú predložilo
uverejnená v Úradnom vestníku Európskej

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES)
č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov
sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do
registra.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 14. júna 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
Dacian CIOLOȘ

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) Ú. v. EÚ C 256, 23.9.2010, s. 10.
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PRÍLOHA
Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:
Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)
TALIANSKO
Porchetta di Ariccia (CHZO)

16.6.2011
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2011
zo 14. júna 2011,
ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje
názov [Miód drahimski (CHZO)]
EURÓPSKA KOMISIA,

(2)

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.
z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných
a
označení
pôvodu
poľnohospodárskych
a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý

510/2006
označení
výrobkov
pododsek,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do
registra.

keďže:
(1)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES)
č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov
sa preto musí zapísať do registra,

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom naria
denia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Miód
drahimski“ do registra, ktorú predložilo Poľsko, uverej
nená v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 14. júna 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
Dacian CIOLOȘ

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) Ú. v. EÚ C 248, 15.9.2010, s. 8.
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PRÍLOHA
Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:
Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)
POĽSKO
Miód drahimski (CHZO)

16.6.2011
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 569/2011
z 15. júna 2011,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
keďže:

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96
a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na
jeho článok 138 ods. 1,

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Urugu
ajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú
kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty
na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia
uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia
(ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 15. júna 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny

(1 )

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

90,3
31,8
93,0
71,7

0707 00 05

TR
ZZ

112,2
112,2

0709 90 70

TR
ZZ

117,4
117,4

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

74,7
79,9
63,4
98,2
79,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

107,8
74,6
95,6
99,6
114,6
178,7
57,7
99,5
103,5

0809 10 00

TR
ZZ

166,5
166,5

0809 20 95

TR
XS
ZZ

409,3
175,4
292,4

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 570/2011
z 15. júna 2011,
ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré
produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011
sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila
v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny
a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím naria
dením Komisie (EÚ) č. 565/2011 (4).

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú
k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade
s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými
v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna
2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie
nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie
s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok
36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,
keďže:
(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatni
teľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých

Článok 1
Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz
produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES)
č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na
hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú
sa v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 15. júna 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 156, 15.6.2011, s. 3.
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PRÍLOHA
Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty
patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 16. júna 2011
(EUR)
Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg
netto daného produktu

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

(1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

48,59

2,89

1701 99 10 (2)

48,59

0,00

(2)

48,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 11 90

1701 99 90

Výška dodatočného cla na 100 kg netto
daného produktu

(1) Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.
(2) Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.
(3) Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 571/2011
z 15. júna 2011,
ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júna 2011
EURÓPSKA KOMISIA,

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa
ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvede
ného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné
produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné
ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010
sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace
pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90
použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa
denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5
uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. júna 2011 by sa mali stanoviť
dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú
platiť novo stanovené clá,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla
2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor
obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na
jeho článok 2 ods. 1,
keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa
ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod
číselné
znaky
KN
1001 10 00,
1001 90 91,
ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002,
ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem
hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena
platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 %
a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú
zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu
uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

Článok 1
Od 16. júna 2011 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené
v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené
v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvede
ných v prílohe II.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 15. júna 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.
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PRÍLOHA I
Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od
16. júna 2011
Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

P Š E N I C A mäkká, na siatie

0,00

P Š E N I C A mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

K U K U R I C A na siatie, iná ako hybrid

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

K U K U R I C A, iná ako na siatie

( 2)

C I R O K zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00
0,00
0,00

V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4
nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:
— 3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,
— 2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku
alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2) Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.

16.6.2011
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PRÍLOHA II
Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I
31.5.2011-14.6.2011
1. Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:
(EUR/t)
Pšenica tvrdá,
Pšenica tvrdá,
stredná
nízka kvalita (3)
kvalita (2)

Pšenica
mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá,
vysoká kvalita

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

270,51

205,35

—

—

—

—

Cena FOB USA

—

—

338,30

328,30

308,30

172,34

Prémia – Záliv

—

16,15

—

—

—

—

92,13

—

—

—

—

—

Burza
Kvotácia

Prémia – Veľké jazerá

(1) Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].
(2) Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].
(3) Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

2. Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:
Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

17,78 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

47,92 EUR/t

Jačmeň
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/2/2011
z 15. júna 2011
o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania
od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich
potláčania (Atalanta)
(2011/341/SZBP)
POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej
článok 38,
so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP
z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na
podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených
lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potlá
čania (1) (Atalanta), a najmä jej článok 6,
keďže:
(1)

(2)

a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Dánsko sa nezú
častňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí
a opatrení Únie s obrannými dôsledkami,
PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Viceadmirál Duncan POTTS sa týmto vymenúva za veliteľa
operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu
odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri
somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

Podľa článku 6 jednotnej akcie 2008/851/SZBP Rada
poverila Politický a bezpečnostný výbor prijímať rozhod
nutia o vymenovaní veliteľa operácie EÚ.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Spojené kráľovstvo navrhlo, aby viceadmirál Duncan
POTTS nahradil generálmajora Bustera HOWESA
v pozícii veliteľa operácie EÚ.

V Bruseli 15. júna 2011

(3)

Vojenský výbor EÚ podporuje tento návrh.

(4)

V súlade s článkom 5 Protokolu (č. 22) o postavení
Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii

(1) Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

Článok 2

Za Politický a bezpečnostný výbor
predseda
O. SKOOG

16.6.2011
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 9. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej
centrálnej banky
(ECB/2011/6)
(2011/342/EÚ)
alebo rozhodnutí podľa článku 127 ods. 5 a 6 zmluvy
v oblasti finančnej stability, vrátane tých dokumentov,
ktoré sa týkajú jej podpory ESRB, ak by sa ich uverej
nením porušila ochrana verejného záujmu v oblasti stabi
lity finančného systému v Únii.

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004,
ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej
banky (1), a najmä na jeho článok 23,
keďže:

(1)

(2)

(3)

(4)

Mali by sa vykonať tiež zmeny a doplnenia rozhodnutia
ECB/2004/3
potrebné
na
zohľadnenie
zmien
v terminológii a prečíslovania článkov dôsledku nado
budnutia platnosti Lisabonskej zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Podľa článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie môže Rada poveriť Európsku centrálnu banku (ECB)
osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky obozret
ného dohľadu nad úverovými inštitúciami a ďalšími
finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovní. Rada
využila túto možnosť a na základe článku 2 nariadenia
Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým
sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy
týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové
riziká (2), poverila ECB úlohou zabezpečovať sekretariát
Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB), a tým
poskytovať ESRB analytickú, štatistickú, logistickú
a administratívnu podporu. V tejto súvislosti bude ECB
tiež vypracovávať a uchovávať dokumenty, ktoré sa
týkajú jej činností, politík alebo rozhodnutí súvisiacich
s ESRB a ktoré sa budú považovať za dokumenty ECB
v zmysle rozhodnutia ECB/2004/3 zo 4. marca 2004
o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej
banky (3).
Keďže podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ)
č. 1096/2010 sekretariát ESRB zabezpečuje, aby sa uplat
ňovalo rozhodnutie ECB/2004/3, ktoré vymedzuje
podmienky a obmedzenia, v súlade s ktorými ESRB
musí umožniť prístup k dokumentom ESRB, ECB by
mala prispôsobiť rozhodnutie ECB/2004/3 skutočnosti,
že ECB bude vypracovávať a uchovávať dokumenty,
ktoré sa týkajú jej činností, politík alebo rozhodnutí súvi
siacich s ESRB a ktoré sa budú považovať za dokumenty
ECB v zmysle rozhodnutia ECB/2004/3.
Je potrebné zabezpečiť, aby mala ECB možnosť
odmietnuť prístup k dokumentom, ktoré vypracovala
alebo uchováva a ktoré sa týkajú jej činností a politík

(1) Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.
(3) Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42.

Článok 1
Rozhodnutie ECB/2004/3 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 4 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:
a) V písmene a) sa dopĺňa táto zarážka:
„— stability finančného systému v Únii alebo v členskom
štáte,“;
b) slovo „spoločenstva“ sa nahrádza slovom „Únie“.
2. V článku 4 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:
„Na žiadosti o prístup k dokumentom Európskeho výboru
pre systémové riziká sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho
výboru pre systémové riziká ESRB/2011/5 z 3. júna 2011
o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho výboru pre
systémové riziká (*), ktoré bolo prijaté na základe článku 7
nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010,
ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné
úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systé
mové riziká (**).
___________
(*) Ú. v. EÚ C 176, 16.6.2011, s. 3.
(**) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.“

3. V článku 8 sa odkazy na článok 230 nahrádzajú odkazmi na
článok 263 a odkazy na článok 195 sa nahrádzajú odkazmi
na článok 228 zmluvy.
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Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. júna 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. mája 2011
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

16.6.2011

16.6.2011
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IV
(Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome)

ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO
č. 341/09/COL
z 23. júla 2009
o notifikovanom systéme daňových výhod pre určité družstvá (Nórsko)
SO ZRETEĽOM na rozhodnutie č. 719/07/COL z 19. decembra
2007 začať konanie uvedené v časti I článku 1 ods. 2 protokolu
3 k Dohode o dozore a súde so zreteľom na notifikovaný
systém daňových výhod pre družstvá,

DOZORNÝ ÚRAD EZVO (1),

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom prie
store (2), a najmä na jej články 61 až 63 a jej protokol 26,
PO VYZVANÍ zainteresovaných strán, aby predložili svoje pripo
mienky (7), a so zreteľom na tieto pripomienky,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozor
ného úradu a Súdneho dvora (3), a najmä na jej článok 24,

SO ZRETEĽOM na časť I článok 1 ods. 2, časť II článok 4 ods. 4

a článok 7 (ods. 5) protokolu 3 k Dohode o dozore a súde

(4),

SO ZRETEĽOM na usmernenia dozorného úradu o uplatňovaní
a výklade článkov 61 a 62 Dohody o EHP (5), a najmä na
kapitolu o zdaňovaní podnikov,

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie č. 195/04/COL zo 14. júla 2004
o vykonávacích ustanoveniach uvedených v časti II článku 27
protokolu 3 (6),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Ďalej len „dozorný úrad“.
Ďalej len „Dohoda o EHP“.
Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.
Ďalej len „protokol 3“.
Usmernenia o uplatňovaní a výklade článkov 61 a 62 Dohody
o EHP a článku 1 protokolu 3 k Dohode o dozore a súde prijaté
a vydané Dozorným úradom EZVO 19. januára 1994, uverejnené
v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994, s. 1, a v dodatku EHP č. 32 z 3.9.1994.
Ďalej len „usmernenia o štátnej pomoci“.
(6) Rozhodnutie 195/04/COL zo 14. júla 2004 uverejnené v Ú. v. EÚ
L 139, 25.5.2006, s. 37, a v dodatku EHP č. 26, 25.5.2006 s. 1,
v znení zmien a doplnkov. Aktualizované znenie usmernení
o štátnej pomoci je uverejnené na webovej stránke dozorného úradu:
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

keďže:

I. SKUTOČNOSTI
1. POSTUP
Listom z 28. júna 2007 od nórskeho ministerstva verejnej
správy a reforiem, ktorý dozorný úrad prijal a zaevidoval
29. júna 2007 (dokument č. 427327), a listom z ministerstva
financií z 22. júna 2007, ktorý dozorný úrad prijal a zaevidoval
4. júla 2007 (dokument č. 428135), nórske úrady notifikovali
navrhované zmeny a doplnenia pravidiel o zdaňovaní družstev
ných podnikov uvedených v oddiele 10-50 daňového zákona
podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore
a súde.

Po viacerých výmenách korešpondencie (8) dozorný úrad infor
moval listom z 19. decembra 2007 nórske úrady, že sa
rozhodol začať konanie ustanovené v článku 1 ods. 2 v časti
I protokolu 3 v súvislosti s notifikovaným systémom daňových
výhod pre určité družstvá. Listom z 20. februára 2008 (doku
ment č. 465882) nórske úrady predložili svoje pripomienky
k rozhodnutiu č. 719/07/COL začať konanie vo veci formál
neho zisťovania.
(7) Uverejnené v Ú. v. EÚ C 96, 17.4.2008, s. 27, a v dodatku EHP
č. 20, 17.4.2008 s. 44.
(8) Podrobnejšie informácie o korešpondencii medzi úradom
a nórskymi úradmi sa uvádzajú v rozhodnutí úradu začať konanie
vo veci formálneho zisťovania, rozhodnutie č. 719/07COL, uverej
nené v Ú. v. EÚ C 96, 17.4.2008 s. 27, a v dodatku EHP č. 20,
17.4.2008 s. 44.
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Rozhodnutie č. 719/07COL bolo uverejnené v Úradnom vestníku
Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej
únie. (9). Dozorný úrad vyzval zainteresované strany, aby pred
ložili svoje pripomienky.

Dozornému úradu boli doručené pripomienky od niekoľkých
zainteresovaných strán (10). Tieto pripomienky poslal dozorný
úrad listom z 23. mája 2008 (dokument č. 478026) nórskym
úradom, ktoré mali možnosť vyjadriť sa, rozhodli sa však
nepredložiť ďalšie pripomienky.

16.6.2011

2.3. NAVRHOVANÉ OPATRENIE
Navrhované opatrenie je uvedené v novom oddiele 10-50 daňo
vého zákona, podľa ktorého družstvá môžu mať nárok na
daňový odpočet. Text znie takto:

„[…] odpočet sa môže priznať na príspevky do kolektívneho
kapitálu až do 15 % príjmu. Odpočet sa prizná len
v súvislosti s príjmom pochádzajúcim z obchodu s členmi.
Obchod s členmi a rovnocenný obchod sa musí uvádzať
v účtovných záznamoch a musí byť odôvodnený.“ (13)

2. OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA
2.1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
V roku 1992 nórske úrady zaviedli systém osobitných daňo
vých odpočtov pre určité družstvá. Podľa tohto systému mali
určité družstvá v sektoroch poľnohospodárstva, lesného
a rybného hospodárstva, ako aj spotrebiteľské družstvá nárok
na odpočty z dane z príjmu právnických osôb na základe
príspevkov do vlastného kapitálu. Na iné formy družstiev sa
systém nevzťahoval. Odpočet bol obmedzený na maximálne
15 % ročného čistého príjmu a uplatňoval sa výlučne z časti
príjmu, ktorá pochádza z obchodu s členmi družstva. Odpočet
zodpovedajúci povolenému maximu by znamenal zníženie
bežnej sadzby dane z príjmu právnických osôb z 28 % na
23,8 %. Cieľom systému je poskytnúť družstvám daňovú
výhodu na základe toho, že družstvá sa považujú za subjekty,
ktoré majú ťažší prístup k vlastnému kapitálu ako iné
podniky. (11).

Systém bol zrušený od rozpočtového roku 2005. V súvislosti so
štátnym rozpočtom na rok 2007 však nórske úrady navrhli
opätovne zaviesť tento systém pre družstvá v trochu zmenenej
podobe. (12). Z tohto dôvodu bol systém notifikovaný dozor
nému úradu.

2.2. CIEĽ SYSTÉMU
Podľa notifikácie je potrebné podporovať družstvá z dôvodu
verejného záujmu na zachovaní podnikov založených na zása
dách ako demokracia, svojpomoc, zodpovednosť, rovnosť, sluš
nosť a solidarita predstavujúcich alternatívu k spoločnostiam
s ručením obmedzeným. Na zabezpečenie verejného nehmot
ného záujmu na zachovaní družstiev ako alternatívy
k spoločnostiam s ručením obmedzeným je teda potrebné druž
stvá kompenzovať za znevýhodnenie, ktorému sú vystavené
v porovnaní s inými podnikmi. Podľa notifikácie cieľom notifi
kovaného systému je vyrovnať niektoré tieto znevýhodnenia
v súvislosti so zabezpečením kapitálu.
(9) Pozri poznámku pod čiarou č. 8.
(10) Oddiel I-5 nižšie.
(11) Oddiel 12.2 návrhu nórskej vlády z 29. septembra 2006 [Ot.prp. nr.
1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer].
(12) Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - loven
dringer.

Podľa nórskych úradov výraz „kolektívny kapitál“ sa nevzťahuje
na súvahovú položku družstiev, ale je čisto finančným výrazom.
Z toho vyplýva, že kolektívny kapitál môže pozostávať zo
zadržaného kapitálu, bonusových finančných prostriedkov,
ktoré sú bonusmi členov ponechanými v družstve ako „rezerva
na nasledujúce platby“ (14) a z individuálnych finančných
prostriedkov vo forme bonusu, ktorý bol prenesený na kapitá
lové účty členov v družstve (15).

„Rovnocenný obchod“ je vymedzený v odseku 3 oddielu 10-50
daňového zákona ako predajné organizácie rybárov kupujúce
od členov inej predajnej organizácie rybárov pod podmienkou
splnenia určitých podmienok, nákup poľnohospodárskym druž
stvom od zodpovedajúceho družstva s cieľom regulovať trh
a nákupy uložené štátnym úradom (16).

Z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že daňový odpočet sa vo
všeobecnosti priznáva len v prípade príjmu pochádzajúceho
z obchodu s členmi družstva. Odpočet sa teda nepriznáva pri
príjme z obchodu s inými stranami. Ako bolo uvedené v návrhu
oddielu 10-50 daňového zákona, z účtovných záznamov druž
stva sa musí dať zistiť obchod s členmi družstva a rovnocenný
obchod. Je teda potrebné samostatné vedenie účtovných
záznamov pre obchod s členmi a obchod s tretími stranami.
Družstvo musí byť schopné preukázať obchod s členmi
a rovnocenný obchod.
(13) Neoficiálny preklad zabezpečený dozorným úradom. Originálny
nórsky text znie takto: „[…] I tillegg kan det gis fradrag for avset
ning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten.
Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omset
ning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regn
skapet og kunne legitimeres.“
(14) Oddiel 28 zákona o družstvách.
(15) Oddiel 29 zákona o družstvách.
(16) Nórske úrady uviedli, že toto ustanovenie sa týka len družstiev,
ktorých aktivity nepatria do pôsobnosti Dohody o EHP, pozri list
od nórskych úradov zo 6. júla 2009 (dokument č. 523765), s. 3.
Na základe toho dozorný úrad nebude analyzovať výraz „rovno
cenný obchod“.
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V oznámení nórske úrady uviedli odhad, že zavedením systému
sa dosiahne strata na príjmoch z daní za rozpočtový rok 2007
od 35 mil. do 40 mil. NOK (približne 4 – 5 mil. EUR).

2.4. PRÍJEMCOVIA
Systém sa bude uplatňovať na družstvá uvedené v odsekoch 2
a 4 až 6 navrhovaného oddielu 10-50 daňového zákona.
Z týchto ustanovení vyplýva, že notifikovaný systém zahŕňa
hlavne určité spotrebiteľské družstvá a družstvá činné
v sektoroch poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodár
stva.

Pokiaľ ide o spotrebiteľské družstvá, z odseku 2a navrhovaného
oddielu 10-50 daňového zákona vyplýva, že notifikovaný
systém budú využívať len tie spotrebiteľské družstvá, ktorých
viac ako 50 % bežného obratu pochádza z obchodu s členmi.

Okrem toho aj stavebné družstvá, na ktoré sa vzťahuje zákon
o stavebných družstvách (17), môžu uplatňovať odpočet dane.
Týmto sa systém v porovnaní so zákonom platným do roku
2005 rozšíril, pozri vyššie uvedený oddiel I-2.1.

Na iné družstvá než tie, ktoré sú výslovne uvedené v oddiele
10-50 daňového zákona, sa systém nevzťahuje. Podľa nórskych
úradov sa výber oprávnených družstiev zakladá na predpoklade,
že družstvá je rozhodne potrebné kompenzovať za dodatočné
náklady v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje notifikovaný systém.
Podľa nórskych úradov družstvá v sektoroch, na ktoré sa systém
nebude vzťahovať, sú vo všeobecnosti menšie podniky vykoná
vajúce obmedzenú hospodársku činnosť alebo činnosť nehospo
dárskeho charakteru.

2.5. VYMEDZENIE DRUŽSTIEV V NÓRSKOM ZÁKONE
Družstvo je vymedzené v
o družstvách (18) ako podnik:

oddiele

1

ods.

2

zákona

„…ktorého hlavným cieľom je podporiť hospodárske záujmy
jeho členov členmi konajúcimi v spoločnosti ako nákupcovia,
dodávatelia alebo iným podobným spôsobom, pričom:

1. výnos, okrem bežného výnosu z investovaného kapitálu,
sa buď ponecháva v spoločnosti, alebo sa delí medzi
členov na základe ich podielu na obchode so skupinou, a
(17) Lov 6. juni 2003 No 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelag
slova).
(18) Lov 29. juni 2007 No 8l Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).
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2. žiadny z členov nie je osobne zodpovedný za dlhy
skupiny, ani za celkové alebo čiastkové dlhy, z ktorých
pozostávajú celkové dlhy.“ (19)

Okrem toho z oddielu 3 ods. 2 zákona o družstvách vyplýva,
že členovia družstva nie sú povinní kapitálovo prispievať do
družstva, pokiaľ sa individuálny člen takto nedohodol písomne,
keď sa prihlásil za člena alebo v samostatnej zmluve. Táto
požiadavka neplatí iba v prípade, keď povinnosť zaplatiť členský
príspevok je ustanovená v stanovách družstva. Ďalej z toho
istého ustanovenia vyplýva, že každá povinnosť prispieť do
kapitálu sa musí obmedziť buď na určitú sumu, alebo iným
spôsobom.

2.6. DRUŽSTEVNÉ HNUTIE V NÓRSKU (20)
V Nórsku sa nachádza okolo 4 000 družstiev s celkovo 2 mili
ónmi členov. Družstvá sú činné hlavne v sektore poľnohospo
dárstva, rybného hospodárstva, bývania a v spotrebiteľskom
sektore, ale aj v iných zložkách hospodárstva, ako napríklad
poistenie, doprava, zásobovanie energiou, zdravotná starostli
vosť, médiá a pod.

Federácia nórskych poľnohospodárskych družstiev (FNAC)
zahŕňa 14 celonárodných organizácií zapojených do činností
ako spracovanie, predaj a nákup poľnohospodárskych
produktov a tovaru používaného na poľnohospodársku výrobu
(hnojivá, stroje a pod.), chov, úvery a poistenie. Poľnohospo
dárske družstvá majú viac ako 50 000 individuálnych členov
(poľnohospodárov), okolo 19 000 zamestnancov a ročný
obrat je vyšší ako 58 mld. NOK (približne 6 mld. EUR). Poľno
hospodárske družstvá sú vlastníkmi niektorých najznámejších
nórskych obchodných značiek ako TINE (mliekarenské
výrobky), Gilde (červené mäso) a Prior (vajcia a hydina).
Hlavným cieľom poľnohospodárskych družstiev je vytvoriť
cesty pre spracovanie a odbyt poľnohospodárskej produkcie
a zabezpečiť dobré podmienky pre prístup ku kapitálu
a vstupným položkám do výroby na každej farme.

Podľa nórskeho zákona o surových rybách (21) nórske druž
stevné predajné organizácie majú výlučné právo na zabezpe
čenie priameho predaja rýb a mäkkýšov okrem rýb chovaných
na farmách. V tomto sektore je šesť družstevných predajných
organizácií. Oblasť pôsobenia každej organizácie sa vzťahuje
buď na geografickú oblasť a/alebo druhy. Družstevné predajné
organizácie vlastnia samotní rybári. Okrem úloh súvisiacich
s odbytom zastávajú predajné organizácie aj kontrolné funkcie
v oblasti ochrany morských zdrojov. Hodnota priameho predaja
rýb a mäkkýšov je približne 6 mld. NOK (približne 620 mil.
EUR), 90 % všetkých rýb a mäkkýšov sa vyváža.
(19) Preklad z webovej stránky nórskeho družstevného strediska, www.
samvirke.org.
(20) Informácie v tomto oddiele sa zväčša zakladajú na informáciách
z webovej stránky nórskeho družstevného strediska, strediska infor
mácií, dokumentácie a poradenstva týkajúceho sa družstiev, ktoré
vlastnia hlavné družstevné organizácie v Nórsku, www.samvirke.
org.
(21) Lov 14. desember 1951 No 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven),
pozri najmä oddiel 3.
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Coop NKL BA je ústredná organizácia nórskych spotrebiteľ
ských družstiev. Coop je reťazec obchodov s potravinami,
ktorý má okolo 1,1 milióna individuálnych členov organizova
ných v 140 družstvách. Prevádzkuje viac ako 1 350 obchodov
s ročným obratom okolo 34 mld. NOK (približne 3,6 mld.
EUR) a zamestnáva okolo 22 000 ľudí. Dosahuje 24 % podiel
na trhu potravinových obchodov. Coop sa podieľa aj na spra
covaní potravín a spolupracuje s inými škandinávskymi maloob
chodnými organizáciami pri nákupe a spracovaní. Hlavnými
cieľmi spotrebiteľských družstiev je poskytovať členom zdravé
a užitočné tovary a služby za konkurenčné ceny a zároveň
slúžiť
svojim
členom
ako
záujmová
organizácia
v spotrebiteľských záležitostiach.
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a vlastné zásadám družstevníctva. Nórske úrady preto usudzujú,
že zrušením týchto obmedzení by sa porušili základné zásady
družstiev. Nórske úrady zdôrazňujú, že nórsky zákon
o družstvách môže byť prísnejší v tomto bode ako právne
predpisy o družstvách v iných európskych štátoch. Ako príklad
nórske úrady uviedli článok 64 nariadenia ES o stanovách
Európskeho družstva (23), podľa ktorých družstvo môže zabez
pečiť vydávanie cenných papierov iných ako akcie, ktoré si
môžu upísať členovia i nečlenovia. Napriek tomu sa nórske
úrady domnievajú, že obmedzenia uložené družstvám
v Nórsku sú potrebné.

3. DÔVODY ZAČATIA KONANIA
Nórska federácia družstevných bytových asociácií (NBBL) je
združenie s domácou členskou základňou zastupujúce 86 druž
stevných bytových asociácií a má 772 000 individuálnych
členov a 378 000 bytových jednotiek v takmer 5 100 pridru
žených bytových družstvách. Družstevné bytové asociácie sa
odlišujú veľkosťou a počet ich individuálnych členov sa pohy
buje od 100 do 190 000. Bytové družstvá dosahujú významný
trhový podiel na bytovom trhu v mestách. V Oslo je to takmer
40 %, pričom celoštátny priemer je 15 %. Hlavnými cieľmi je
zabezpečiť vhodné a primerané byty pre členov a pracovať na
dobrých a stabilných podmienkach pre družstevnú bytovú
výstavbu.

2.7. NÓRSKE PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA ZDAŇOVANIA PRÍJMU
PRÁVNICKÝCH OSÔB A POSTAVENIA DRUŽSTIEV V TEJTO
SÚVISLOSTI

Všeobecná daň z príjmu právnických osôb v Nórsku je
v súčasnosti 28 %. Daň sa uplatňuje na čistý zdaniteľný príjem
podnikateľských subjektov. Uplatňuje sa aj vtedy, keď sa príjem
pridáva do vlastného kapitálu podniku. Nórsky najvyšší súd
však rozhodol, že podielové vklady nie sú zdaniteľným príjmom
pre podnik, ktorý je príjemcom (22). Dôvodom je, že príspevky
sa už považujú za zdanené ako príjem prispievateľa. Keďže
podnik musí platiť 28 % daň na vlastný kapitál financovaný
prostredníctvom vlastného príjmu podniku, neplatí sa teda
žiadna daň, pokiaľ ide o vklady akcionárov alebo verejnosti.
Z toho vyplýva, že podniky zriadené ako spoločnosti
s ručením obmedzeným atď. môžu zvýšiť svoj vlastný kapitál
získaním nezdaniteľných podielových vkladov od svojich akcio
nárov alebo od verejnosti.

Družstvá však nemajú takúto možnosť. Podľa nórskeho zákona
o družstvách nemôžu vydávať akcie pre verejnosť alebo vydávať
iné kapitálové certifikáty alebo cenné papiere. Okrem toho sa
predpokladá, že zásada otvoreného členstva obmedzuje veľkosť
kapitálových príspevkov, ktoré môžu družstvá žiadať od svojich
členov.

Ako bolo uvedené v notifikácii, nórske úrady pokladajú povin
nosti a obmedzenia, ktoré zákon ukladá družstvám, za zásadné
(22) Rt. 1917 s. 627 a Rt. 1927 s. 869.

Rozhodnutím č. 719/07/COL sa dozorný úrad rozhodol začať
konanie vo veci formálneho zisťovania, pokiaľ ide
o notifikovaný systém. Podľa predbežného názoru dozorného
úradu v rozhodnutí o začatí zisťovania systém predstavoval
štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP.

Po prvé, dozorný úrad usúdil, že navrhovanou daňovou
výhodou sa zvýhodňujú družstvá. Po druhé, dozorný úrad
usúdil, že daňová výhoda pre družstvá je selektívna a mal
pochybnosti o tom, či opatrenie je odôvodnené charakterom
alebo všeobecnou schémou nórskeho daňového systému. Na
základe toho, že systémom by sa znížila daň z príjmu právnic
kých osôb, ktorú majú zaplatiť príslušné družstvá, dozorný úrad
vyslovil pochybnosti v súvislosti s tým, či by systém nemohol
narušovať alebo či nehrozí, že by mohol narušovať hospodársku
súťaž. Napokon dozorný úrad vyslovil pochybnosti o tom, či sa
notifikované opatrenie môže považovať za opatrenie, ktoré je
v súlade s niektorou z výnimiek ustanovených v článku 61
Dohody o EHP, a teda v súlade so štátnymi pravidlami Dohody
o EHP.

4. PRIPOMIENKY NÓRSKYCH ÚRADOV
Nórske úrady tvrdia, že navrhovaným daňovým odpočtom
nedochádza k zvýhodneniu družstiev. Na jednej strane nórske
úrady zastávajú názor, že daňový odpočet by sa mal považovať
za „súčasť dohody, v rámci ktorej systém daní predstavuje
platby od štátu družstevným podnikom na prispôsobenie sa
súčasnému právnemu rámcu pre družstvá“ (24). Štát tým chráni
družstevnú formu ako alternatívu k spoločnostiam s ručením
obmedzeným, čo sa považuje za nehmotnú výhodu vo
verejnom záujme. Na druhej strane nórske úrady tvrdia, že
daňový odpočet by sa mal považovať za kompenzáciu za
náklady navyše, ktoré družstvá vynakladajú na základe obme
dzení, ktoré sa na ne vzťahujú v súvislosti s prístupom ku
vlastnému kapitálu, čo sa považuje za štrukturálne znevýhod
nenie družstva. Nórske úrady uvádzajú, že podľa ich názoru
slúži dané opatrenie iba na kompenzáciu a vyrovnanie základ
ného znevýhodnenia, ktorému sú vystavené družstvá, pokiaľ ide
o prístup k vlastnému kapitálu.
(23) Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách
Európskeho družstva (SCE) (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003 s. 1).
(24) List od nórskych úradov z 20. februára 2008 (dokument
č. 465882), s. 2.
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Vzhľadom na obe tvrdenia nórske úrady uvádzajú, že systém je
v súlade so zásadou investora v trhovom hospodárstve. Toto
tvrdenie podľa všetkého vychádza z názoru, že pomoc udelená
na základe systému neprekročí dodatočné náklady vynaložené
v rámci činnosti vo forme družstva, ani verejný úžitok súvisiaci
so zachovaním družstevnej formy.
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Nakoniec, pokiaľ ide o narušenie hospodárskej súťaže, nórske
úrady tvrdia, že systém len vyrovnáva existujúce narušenie na
úkor družstiev, a teda pravdepodobne zlepšuje účinnosť ovplyv
nených trhov.

5. PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN
Okrem toho nórske úrady tvrdia, že uplatňovanie daňového
opatrenia nebráni uplatňovaniu zásady investora v trhovom
hospodárstve, keďže forma pomoci, ktorú si štát zvolí, by
mala byť irelevantná.

Z praxe európskych súdov a Európskej komisie vyplýva, že
skutočnosť, že opatrenie kompenzuje znevýhodnenie, ktorému
je podnik vystavený, neznamená, že opatrenie sa nemôže pova
žovať za opatrenie zvýhodňujúce podnik. Podľa nórskych
úradov sa tento postup netýka tejto veci. Všetky spoločnosti
s ručením obmedzeným majú možnosť zvyšovať svoj vlastný
kapitál z vkladov, ktoré sú nezdaniteľným príjmom spoločnosti.
Systém len kompenzuje toto znevýhodnenie a stavia družstvá
na rovnakú úroveň s inými spoločnosťami. Nórske úrady okrem
toho tvrdia, že túto vec je možné odlíšiť od rozhodnutia Európ
skej komisie vo veci OTE (25), pretože k daňovej výhode
a dodatočným nákladom vyplývajúcim z povinnosti v tomto
prípade dochádza súčasne. Nórske úrady odsek 101 vo veci
OTE interpretujú tak, že naznačuje, že by toto mohlo mať
význam pre kvalifikovanie ako štátna pomoc.

Pokiaľ ide o selektivitu systému, nórske úrady uvádzajú, že
systém pôsobí takým spôsobom, že sa s družstvami zaobchádza
tak, ako keby bol vlastný kapitál financovaný akcionármi.
Daňová výhoda umožňuje družstvu, ktorého sa týka, vyčleniť
rovnakú sumu ako vlastný kapitál bez potreby zaplatiť daň, ako
keby získalo podobnú sumu ako podielové vklady. Podľa stano
viska nórskych úradov sa teda všeobecné pravidlo týkajúce sa
majetkových vkladov sprístupnilo aj v prípade družstiev.

Okrem toho nórske úrady tvrdia, že notifikovaný systém je
v súlade s pravidlami o štátnej pomoci Dohody o EHP
a zásadami uvedenými v oznámení Komisie o družstvách (26).
Nórske úrady konkrétne uvádzajú odkaz na oddiel 3.2.6 ozná
menia Komisie, podľa ktorého osobitné daňové zaobchádzanie
s družstvami môže byť vítané.
(25) Rozhodnutie Európskej komisie vo veci C 2/2006 OTE.
(26) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov
o podpore družstevných spoločností v Európe KOM(2004)18
z 23. februára 2004, ďalej len „oznámenie Komisie o družstvách“
alebo „oznámenie Komisie“.

Po uverejnení rozhodnutia č. 719/07/COL o začatí konania vo
veci formálneho zisťovania, v súvislosti s notifikovanou
pomocou určitým družstvám boli dozornému úradu EZVO
doručené pripomienky od viacerých tretích strán.

Pripomienky francúzskej vlády sa týkajú v podstate osobitného
charakteru družstiev a zdôrazňujú, že notifikovaný systém je
určený len na kompenzáciu družstiev za ich štrukturálne znevý
hodnenia.

Organizácia Cooperatives Europe zastupuje družstvá v celej
Európe a je zameraná na podporu a rozvoj družstevných
podnikov. Na začiatku organizácia poukazuje na osobitosť druž
stva uznanú úradmi Spoločenstva. Organizácia Cooperatives
Europe sa domnieva, že špecifické systémy, z ktorých majú
družstvá výhody, by sa nemali porovnávať so systémami,
ktoré sa uplatňujú na iné formy podnikov, pretože tieto systémy
predstavujú uplatnenie zásad družstevníctva v praxi. Okrem
toho organizácia Cooperatives Europe tvrdí, že cieľom
a účelom osobitných daňových opatrení pre družstvá nie je
nekalá hospodárska súťaž, ale skôr sú určené na to, aby sa
primeraným spôsobom zohľadnili a kompenzovali obmedzenia,
ktoré sú vlastné družstevnej forme. Podľa organizácie Coopera
tives Europe systém je odôvodnený zásadou rovnosti, keďže
družstvá sú vystavené určitým znevýhodneniam, okrem iného
v súvislosti s prístupom ku kapitálu. Organizácia Cooperatives
Europe sa domnieva, že družstvá podliehajú samostatnému
právnemu systému, ktorý zohľadňuje ich špecifiká. Tvrdia, že
ak daňový systém špecifický k družstvám v súlade s logikou
právneho systému v členskom štáte je výsledkom spôsobov
operačného fungovania družstva súvisiacich so zásadami
a hodnotami družstevníctva a je úmerný obmedzeniam
uloženým týmito spôsobmi fungovania družstva, nemožno to
považovať za štátnu pomoc alebo výhodu, ale jednoducho za
systém, ktorý vychádza z logiky fungovania, ktorá je odlišná od
ostatných foriem podnikov a je odôvodnená rovnocennosťou
zaobchádzania medzi rôznymi formami podnikov. Organizácia
Cooperatives Europe na záver tvrdí, že systémom sa kompen
zujú znevýhodnenia, ktorým sú družstvá vystavené, a tým
uznáva všeobecné zásady družstevného systému a jeho práva
zúčastňovať sa na hospodárskej súťaži na rovnakom základe.

Kooperativa Förbundet, organizácia spotrebných družstiev vo
Švédsku, podporuje argumenty predložené organizáciou Coope
ratives Europe.
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Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane – je
organizáciou talianskych družstiev. Organizácia poukazuje na
vzájomný cieľ družstiev a v konštatovaní, že nórske právne
predpisy sú v súlade s právnymi predpismi iných členských
štátov, ktoré sa snažia obmedziť znevýhodnenia, ktorým čelia
družstvá, najmä vzhľadom na zvyšovanie kapitálu, zdôrazňuje,
že každý ďalší vklad do družstva členmi zostáva majetkom
člena, a teda sa nemôže zdaniť v mene družstva.

Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – je
organizáciou talianskych družstiev vo všetkých odvetviach.
Legacoop v súvislosti s rezervou družstiev uvádza, že ide
o dočasné vzdanie sa bonusu zo strany členov. Organizácia
usudzuje, že systém je v súlade s občianskymi a daňovými
právnymi predpismi týkajúcimi sa európskych družstiev a že
systém pomôže obmedziť znevýhodnenie družstiev, pokiaľ ide
o zabezpečenie kapitálu.

Coop de France je organizáciou francúzskych družstiev
v sektore poľnohospodárstva. Organizácia poukazuje na
európsky právny rámec, ktorý uznáva osobitnú úlohu družstiev
bez ohľadu na sektor hospodárstva, v ktorom pôsobia
a prostredníctvom ktorého boli vytvorené nástroje, ktoré im
poskytujú právnu istotu. Organizácia ďalej tvrdí, že systém
nepredstavuje pomoc, ale jednoducho kompenzuje družstvá za
štrukturálne znevýhodnenie obsiahnuté v ich právnej forme.
Okrem toho uvádza, že systém je v súlade s logikou právneho
systému, a preto nie je selektívny. To sa zakladá hlavne na
tvrdení, že kapitál družstiev je nedeliteľný a pozostáva
z nerozdeleného zisku členov. Coop de France tiež poukazuje
na ťažkosti družstiev, pokiaľ ide o prístup k vlastnému kapitálu
na základe toho, že nemajú možnosť vydávať akcie, že majú
menší počet potenciálnych členov vzhľadom na cieľ družstva
a nemôžu využívať finančné nástroje.

Landbrugsrådet je organizácia družstiev v sektore poľnohospo
dárstva v Dánsku. Organizácia tvrdí, že systém vytvára rovné
a spravodlivé podmienky medzi rôznymi typmi podnikov
rešpektovaním charakteru a zásad družstevníctva. Systém nezvý
hodňuje družstvá, ale upravuje štrukturálne znevýhodnenie.

CECOP-CICOPA-Europe zastupuje družstvá v oblasti priemyslu
a služieb. Táto organizácia tvrdí, že osobitné systémy pre druž
stvá by sa nemali porovnávať so systémami, ktoré sa uplatňujú
na iné formy podnikov, pretože sa zakladajú na zásadách,
ktorými sa riadia družstvá. Okrem toho tvrdí, že keď dozorný
úrad porovnáva situáciu družstiev s inými podnikmi, zdá sa, že
medzi jednotlivými právnymi formami vytvára hierarchiu,
pričom družstevný systém sa vníma ako výnimka. To nie je
v súlade so Zmluvou o ES alebo nariadením o stanovách európ
skej spoločnosti. Organizácia poukazuje na oznámenie Komisie
o družstvách a tvrdí, že notifikovaný systém primerane zohľad
ňuje a kompenzuje obmedzenia, ktoré súvisia s družstevnou
formou.
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Všeobecná konfederácia poľnohospodárskych družstiev v EÚ
(COGECA) zastupuje celkový hospodársky záujem družstiev
v oblasti poľnohospodárstva, agropotravinárstva, lesníctva
a rybného hospodárstva v Európe. Táto organizácia poukazuje
na základnú úlohu družstiev v týchto sektoroch, ktorú uznali
mnohé členské štáty EÚ, a na skutočnosť, že družstvá zakotvili
záujem o komunitu (trvalo udržateľný vývoj) vo svojich stano
vách. Organizácia vyjadruje znepokojenie, že jednotné daňové
zaobchádzanie s družstvami a inými podnikmi môže spôsobiť,
že družstvá nadobudnú iné právne formy organizácie a tým sa
poľnohospodárom sťaží prístup k trhu.

CCAE Confederación de Cooperativas Agrarias de España, orga
nizácia pre poľnohospodárske družstvá podporuje argumenty,
ktoré predložili organizácie COGECA, Coop de France
a Cooperatives Europe.

Groupement National de la Coopération je organizácia druž
stevného hnutia vo Francúzsku. Tvrdí, že zvýhodnené daňové
zaobchádzanie s družstvami vo Francúzsku a iných európskych
krajinách má zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi
družstvami a inými podnikmi a nenarušuje hospodársku súťaž.
Organizácia poukazuje na odlišné charakteristiky družstiev
a zdôrazňuje, že na to, aby družstvá mohli existovať
a rozvíjať sa, potrebujú určitý právny a daňový rámec, ktorý
zohľadňuje ich osobitosti a podmienky, za ktorých vykonávajú
svoje aktivity. Podporuje stanovisko nórskych úradov, že systém
nezvýhodňuje družstvá a tvrdí, že systém nenaruší hospodársku
súťaž, keďže nie je možné mať rovnaké pravidlá pre rôzne
formy podnikov s rôznymi charakteristikami. Na základe toho
organizácia zdôrazňuje, že pomoc nie je neprimeraná.

Nórsky stály výbor pre družstevné záležitosti (ďalej len „NSCC“)
je organizácia nórskych družstiev. NSCC na začiatku uvádza, že
medzi družstvami a inými právnymi formami podnikov je
základný rozdiel, a to v tom, že vzťah medzi družstvom
a jeho členmi je odlišný od vzťahu medzi spoločnosťou
s ručením obmedzeným a akcionárom. Toto vplýva aj na
daňové opatrenia, ktoré sa vzťahujú na družstvá.

NSCC po prvé tvrdí, že opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc,
lebo je odôvodnená charakterom alebo všeobecnou schémou
daňového systému. NSCC v tejto súvislosti argumentuje, že
družstvá svoj vlastný kapitál zvyšujú nevyplácaním bonusov
svojim členom. Takýto prebytok sa obvykle musí vyplatiť
členom družstva, keďže v skutočnosti predstavuje odloženú
cenovú korekciu, ktorá nepatrí družstvu, ale jeho členom. Ak
sa uskutoční vyplácanie, bude mať družstvo nárok na daňový
odpočet. Ak sa nadbytok nevyplatí, bude v skutočnosti pred
stavovať príspevok k vlastnému kapitálu od členov družstva.
Vtedy by mal byť podľa logiky systému nadbytok oslobodený
od dane bez ohľadu na to, či je odložený ako vlastný kapitál
alebo vyplatený späť členom. Okrem toho základným dôvodom
je zabrániť dvojitému zdaneniu sumy. Práve tak ako sú
súkromné vklady oslobodené od dane v prípade spoločnosti
s ručením obmedzeným, pretože už boli zdanené u akcionára,
vklad do vlastného kapitálu od člena družstva by mal byť oslo
bodený od dane v prípade družstva, pretože už bol zdanený
v rukách člena. Na základe toho sa NSCC domnieva, že miesto

16.6.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

porovnávania systému s pravidlami o dani z príjmu by právny
rámec mali skôr tvoriť pravidlá týkajúce sa vkladu akcionárov
do vlastného kapitálu.
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2. EXISTENCIA ŠTÁTNEJ POMOCI
2.1. ÚVOD
Článok 61 ods. 1 Dohody o EHP znie takto:

Po druhé, NSCC tvrdí, že opatrenie nepredstavuje výhodu,
pretože len kompenzuje štrukturálne znevýhodnenie, ktoré
súvisí s právnou štruktúrou družstiev. NSCC poukazuje na
rozhodnutie o začatí konania a tvrdí, že nie je dôležité, či
štrukturálne znevýhodnenia sú kompenzované inými prvkami
v systéme družstiev v Nórsku, právne posúdenie by sa však
malo zamerať na to, či konkrétne znevýhodnenie, na ktoré sa
opatrenie pri vyvažovaní zameriava, je vyrovnané inými opat
reniami.

Po tretie, NSCC tvrdí, že opatrenie nie je selektívne, pretože
odlišné daňové zaobchádzanie s družstvami a inými podnikmi
odráža rozdiely týkajúce sa práva obchodných spoločností.
Keďže sa skúmané daňové opatrenie týka iba subjektov zriade
ných ako družstvá, týka sa teda len právnej formy podniku,
ktorý je otvorený každému. Opatrenie teda nie je selektívne.

II. POSÚDENIE
1. ROZSAH PÔSOBNOSTI ROZHODNUTIA
Ako bolo uvedené vyššie v oddiele I-2.4, potenciálni príjem
covia v rámci systému sú hlavne družstvá činné v sektoroch
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesníctva, určité
spotrebiteľské družstvá a družstevné stavebné spoločnosti.

Článok 8 Dohody o EHP definuje rozsah pôsobnosti tejto
dohody. Z odseku 3 článku 8 vyplýva, že:

„Pokiaľ nie je inak uvedené, ustanovenia tejto dohody sa
uplatnia iba na:

a) výrobky, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 25 až 97 Harmo
nizovaného systému opisu a číselného označovania
tovarov, s výnimkou výrobkov uvedených v protokole 2;

b) výrobky uvedené v protokole 3, ktoré podliehajú špeci
fickým dojednaniam uvedeným v tomto protokole.“

Na základe toho sektory poľnohospodárstva a rybného hospo
dárstva zväčša nespadajú do rozsahu pôsobnosti pravidiel
o štátnej pomoci ustanovených v Dohode o EHP.

Toto rozhodnutie sa teda uplatňuje na navrhovanú daňovú
úľavu pre družstvá, nezaoberá sa však družstvami činnými
v sektoroch poľnohospodárstva a rybného hospodárstva,
pretože aktivity týchto družstiev nespadajú do rozsahu pôsob
nosti pravidiel o štátnej pomoci ustanovených v Dohode o EHP.

„Ak nie je touto dohodou ustanovené inak, pomoc poskyto
vaná členskými štátmi ES, štátmi EZVO alebo akoukoľvek
formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku
súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že
zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov
tovaru, je nezlučiteľná s fungovaním tejto dohody, pokiaľ
ovplyvňuje obchod medzi zmluvnými stranami.“
Dozorný úrad pripomína, že vo všeobecnosti sa Dohoda o EHP
nevzťahuje na samotný daňový systém štátu EZVO. Tvorba
a uplatňovanie daňového systému podľa zvolenej vlastnej poli
tiky je záležitosťou každého štátu EZVO. Uplatňovanie daňo
vého opatrenia, akým je odpočet dane z príjmu právnických
osôb pre určité družstvá, však môže mať dôsledky, na základe
ktorých sa daňové opatrenie môže zahrnúť do rozsahu pôsob
nosti článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Podľa judikatúry (27)
článok 61 ods. 1 Dohody o EHP nerozlišuje medzi opatreniami
štátneho zasahovania na základe ich dôvodov alebo cieľov, ale
vymedzuje ich na základe vplyvov.
2.2. EXISTENCIA ŠTÁTNYCH ZDROJOV
Pomoc musí poskytovať štát alebo sa musí poskytovať zo štát
nych zdrojov, aby predstavovala štátnu pomoc v zmysle článku
61 ods. 1 Dohody o EHP.
Dozorný úrad pripomína, že podľa ustálenej judikatúry je vyme
dzenie pomoci všeobecnejšie než vymedzenie dotácie, pretože
zahŕňa nielen pozitívne výhody, ako napríklad samotné dotácie,
ale aj štátne opatrenia, ktorými sa rôznymi formami znižujú
poplatky, ktoré sú bežne zahrnuté do rozpočtu podniku
a ktoré takto bez toho, aby boli dotáciami v prísnom slova
zmysle, majú podobný charakter a rovnaký účinok (28).
Podľa notifikovaného systému budú mať družstvá uvedené
v oddiele 10-50 daňového zákona nárok na osobitnú formu
daňového odpočtu. Tieto družstvá môžu teda odpočítať
príspevky do vlastného kapitálu zo svojho príjmu. Daňový
odpočet znamená, že daň, ktorú majú zaplatiť družstvá, na
ktoré sa vzťahuje systém, je znížená. Opatrenie znamená stratu
daňových príjmov pre nórsky štát, ktorá je podľa odhadov
nórskych úradov vo výške približne 35 až 40 mil. NOK
(približne 4 – 5 mil. EUR) za rozpočtový rok 2007. Podľa
ustálenej judikatúry predstavuje opatrenie, ktorým verejné
úrady priznajú určitým podnikom oslobodenie od dane, ktoré
síce nie je spojené s prevodom štátnych prostriedkov, ale stavia
(27) Vec E-6/98 Nórsko/Dozorný úrad EZVO, Zb. 1999, správa súdu
EZVO s. 76, odsek 34; spojené veci E-5/04, E-6/04 a E-7/04 Fesil
a Finnfjord, PIL a iní. a Nórsko/Dozorný úrad EZVO, Zb. 2005,
správa súdu EZVO s. 121, odsek 76; vec 173/73 Taliansko/
Komisia, Zb. 1974, s. 709, odsek 13, a vec C-241/94 Francúzsko/
Komisia, Zb. 1996, s. I-4551, odsek 20.
(28) Pozri najmä vec C-143/99 Adria-Wien Pipeline a Wietersdorfer
& Peggauer Zementwerke, Zb. 2001, s. I-8365, odsek 38; vec
C-501/00 Španielsko/Komisia, Zb. 2004, s. I-6717, odsek 90, a
vec C-66/02 Taliansko/Komisia, Zb. 2005, s. I-10901, odsek 77.
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príjemcu do lepšej finančnej situácie v porovnaní s ostatnými
daňovými poplatníkmi, štátnu pomoc v zmysle článku (29). Na
základe toho sa dozorný úrad domnieva, že v notifikovanom
systéme sú zahrnuté štátne zdroje.

2.3. ZVÝHODNENIE URČITÝCH PODNIKOV ALEBO VÝROBY URČI
TÉHO TOVARU
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oddielu 10-50 daňového zákona určité spotrebiteľské družstvá,
družstvá činné v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodár
stva a lesného hospodárstva a družstevné stavebné spoločnosti
sú oprávnené na odpočet až do výšky 15 % svojho príjmu
pochádzajúceho z obchodu s ich členmi. Daňový základ týchto
podnikov je teda znížený a tým aj ich daň z príjmu právnických
osôb. Toto daňové pravidlo sa odchyľuje od bežných pravidiel
o dani z príjmu právnických osôb, ktorú platia podniky
v Nórsku.

2.3.1. Selektívnosť
Po prvé, opatrenie pomoci musí byť selektívne v tom, že
zvýhodňuje „určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru“.

Družstvá oprávnené podľa tohto systému sú podnikmi v zmysle
pravidiel o štátnej pomoci ustanovených v Dohode o EHP.
Podľa ustálenej judikatúry pojem „podnik“ zahŕňa každý subjekt
vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho
statusu a spôsobu financovania (30).

Na účely posúdenia selektívnosti určitého opatrenia je potrebné
overiť, či v rámci daného právneho systému predstavuje toto
opatrenie zvýhodnenie určitých podnikov v porovnaní s inými,
ktoré sa nachádzajú v porovnateľnej skutkovej a právnej
situácii (31).

Dozorný úrad bude ďalej v texte skúmať tieto prvky v súvislosti
s daňovým odpočtom v prospech určitých družstiev ustanove
ných v oddiele 10-50 daňového zákona.

Referenčný rámec
Aby dozorný úrad mohol kvalifikovať daňové opatrenia ako
selektívne, musí najprv určiť a preskúmať spoločný alebo
„bežný“ režim v rámci platného daňového systému, ktorý pred
stavuje príslušný referenčný rámec (32).

V Nórsku družstvá podliehajú všeobecne platnej dani z príjmu
právnických osôb. Cieľom dane z príjmu právnických osôb je
zdaniť zisky (čistý príjem) spoločností. Podľa navrhovaného
(29) Pozri v tejto súvislosti vec C-387/92 Banco Exterior de España, Zb.
1994, s. I-877, odsek 14, a vec C-222/04 Cassa di Risparmio di
Firenze a iní, Zb. 2006, s. I-289, odsek 132.
(30) Vec C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze a iní, Zb. 2006, s.
I-289, odseky 107 a nasl., a citovaná judikatúra.
(31) Vec C-487/06 P, British Aggregates Association/Komisia, odseky 82
a nasl.; vec C-409/00 Španielsko/Komisia, Zb. 2003, s. I-1487,
odsek 47; spojené veci C-428/06 až C-434/06 UGT-Rioja a iní,
zatiaľ neuverejnené, odsek 46.
(32) Veci T-211/04 a T-215/04 Government of Gibraltar/Komisia, zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku, odsek 143.

V oznámení nórske úrady uviedli, že relevantným referenčným
systémom v tomto prípade je všeobecný rámec pre zabezpe
čenie kapitálu. Dozorný úrad má odlišný názor. Keďže oslobo
denie od dane pre určité družstvá predstavuje výnimku zo všeo
becne uplatniteľnej dane z príjmu právnických osôb, dozorný
úrad sa domnieva, že príslušným referenčným rámcom pre
posúdenie notifikovaného opatrenia je systém dane z príjmov
právnických osôb. Daň z príjmov právnických osôb je teda
príslušným referenčným rámcom pre posúdenie výnimky.

Skutková a právna situácia
Dozorný úrad musí ďalej posúdiť, či v rámci daného právneho
systému (v tomto prípade daň z príjmu právnických osôb)
môže štátne opatrenie zvýhodniť určitých podnikateľov alebo
výrobu určitých druhov tovaru v zmysle článku 61 ods. 1
Dohody o EHP oproti iným podnikom, ktoré sa z hľadiska
cieľa dotknutého opatrenia nachádzajú v porovnateľnej faktickej
a právnej situácii (33).

Dozorný úrad teda musí posúdiť a stanoviť prípadnú selektívnu
povahu výhody poskytnutej dotknutým daňovým opatrením
tak, že preukáže, že toto opatrenie sa odchyľuje od uvedeného
bežného režimu v rozsahu, v ktorom zavádza rozlišovania
medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sa nachádzajú,
vzhľadom na cieľ sledovaný daňovým systémom dotknutého
členského štátu, v porovnateľnej skutkovej a právnej situácii (34).

V súlade s uvedenou judikatúrou dozorný úrad teda musí
posúdiť, či v rámci dane z príjmu právnických osôb zvýhodňuje
15 % odpočet z príjmu družstiev pochádzajúceho z obchodu
s ich členmi určité družstvá v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody
o EHP v porovnaní s inými podnikmi, ktorých právna
a skutková situácia je porovnateľná, pokiaľ ide o cieľ sledovaný
daňou z príjmu právnických osôb.
(33) Vec C-75/97 Belgicko/Komisia, Zb. 1999, s. I-3671, odseky 28 –
31.
(34) Veci T-211/04 a T-215/04 Government of Gibraltar/Komisia, zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku, odsek 143 s ďalšími odkazmi.
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Ako už bolo uvedené, cieľ sledovaný daňou z príjmu právnic
kých osôb je zdaniť zisky podnikov.

V tejto súvislosti si dozorný úrad uvedomuje osobitosti druž
stiev. Konkrétne dozorný úrad uvádza, že podľa oznámenia
Komisie o družstvách „družstvá konajú v záujme svojich členov,
ktorí sú zároveň aj užívatelia a nie sú riadené tak, aby konali
v záujme externých investorov. Zisky sa rozdeľujú členom
pomerne na základe ich obchodných transakcií s družstvom
a zdroje a aktíva sa držia spoločne, nerozdeľujú sa a venujú
sa na spoločné záujmy členov. Keďže osobné väzby medzi
členmi sú v zásade silné a dôležité, noví členovia sa schvaľujú,
pričom hlasovacie práva nie sú pomerné k počtu podielov
(každý človek má jeden hlas). Pri vystúpení z družstva má
člen nárok na vyplatenie jeho časti, čo znamená zníženie kapi
tálu“ (35).

Na základe uvedeného je úplne vzájomné družstvo vymedzené
po prvé osobitným vzťahom medzi členmi družstva, čo
znamená, že členovia sa aktívne zapájajú do vedenia činnosti
družstva a že medzi členmi a družstvom panuje veľká miera
vzájomných interakcií, ktorá ide nad rámec obchodného vzťahu.
Po druhé, majetok družstva je spoločným vlastníctvom členov
a zisky sa rozdeľujú výlučne medzi členov družstva na základe
obchodných transakcií členov s družstvom.

Na základe vyššie uvedených zásad dozorný úrad nevylučuje, že
úplne vzájomné družstvá a iné podniky sa môžu považovať za
také, ktorých právna a skutková situácia nie je porovnateľná,
pokiaľ ide o cieľ dane z príjmov právnických osôb.

V tomto prípade sa však ukazuje, že úplne vzájomný charakter
niektorých družstiev, na ktoré sa vzťahuje notifikovaný systém,
je otázny. Veľká časť obchodnej činnosti určitých družstiev, na
ktoré sa vzťahuje systém, sa netýka obchodu s členmi, ale
obchodu s inými klientmi. V tejto súvislosti dozorný úrad
poukazuje na obmedzenia ustanovené v oddiele 10-50 daňo
vého zákona, na základe ktorých notifikovaný systém budú
využívať len tie spotrebiteľské družstvá, ktorých viac ako
50 % bežného obratu pochádza z obchodu s členmi. Podľa
stanoviska dozorného úradu sa takéto prevažne vzájomné druž
stvá dosť odlišujú od úplne vzájomného družstevného modelu
opísaného v oznámení Komisie o družstvách.
(35) Oddiel 1.1 oznámenia Komisie o družstvách.
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Okrem toho systém sa vzťahuje len na tie družstvá, ktoré sú
uvedené v návrhu oddielu 10-50 daňového zákona, a to určité
spotrebiteľské družstvá, družstvá činné v oblasti poľnohospo
dárstva, rybného hospodárstva a lesného hospodárstva
a družstevné stavebné spoločnosti. Len tieto družstvá sú opráv
nené na odpočet až do výšky 15 % časti ich príjmu pochádza
júceho z obchodu s ich členmi. Príslušná daňová výhoda sa teda
prizná na základe právnej formy podniku ako družstva a tiež na
základe sektorov, v ktorých podnik vykonáva svoje činnosti.
Z tohto dôvodu je jasné, že opatrenie je selektívne vo vzťahu
k iným porovnateľným hospodárskym subjektom.

Na základe uplatňovania rozdielneho zdaňovania ziskov druž
stiev z obchodu s ich členmi v závislosti od ich sektora činnosti
dozorný úrad usudzuje, že v oddiele 10-50 nórskeho daňového
zákona sa rozlišuje medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú
z hľadiska cieľa systému dane z príjmu právnických osôb,
ktorým je zdaňovanie ziskov, v porovnateľnej právnej
a skutkovej situácii.

Odôvodnenie na základe povahy a logiky systému
Podľa ustálenej judikatúry pojem štátna pomoc nezahŕňa štátne
opatrenia zavádzajúce rozlišovanie medzi podnikmi, ktoré sú
v dôsledku toho a priori selektívne, pokiaľ toto rozlišovanie
vyplýva z povahy alebo celkovej štruktúry systému, do ktorého
tieto opatrenia patria (36). Podľa judikatúry Súdneho dvora
EZVO a súdov Spoločenstva môže byť konkrétne daňové opat
renie určené na čiastočné alebo celkové oslobodenie podnikov
v konkrétnom sektore od daní vyplývajúcich z bežného uplat
ňovania všeobecného systému odôvodnené vnútornou logikou
daňového systému, ak je s týmto systémom v súlade (37).

Z tohto dôvodu dozorný úrad musí určiť, či rozlišovanie medzi
určitými družstvami a inými podnikmi nie je selektívne, pretože
to vyplýva z povahy alebo usporiadania systému poplatkov, do
ktorého je začlenené. Musí teda určiť, či sú rozlišovania priamo
odvodené od základných alebo riadiacich zásad daňového
systému (38).
(36) Vec 173/73 Taliansko/Komisia, Zb. 1974, s. 709, odsek 33; vec C143/99 Adria-Wien Pipeline a Wietersdorfer & Peggauer Zement
werke, Zb. 2001, s. I-8365, odsek 42.
(37) Vec E-6/98 Nórsko/Dozorný úrad EZVO, uvedené vyššie, odsek 38;
spojené veci E-5/04, E-6/04 a E-7/04 Fesil a Finnfjord, PIL a iní
a Nórsko/Dozorný úrad EZVO, uvedené vyššie, odseky 84 – 85;
spojené veci T-127/99, T-129/99 a T-148/99 Territorio Histórico
de Alava et a/Komisia, Zb. 2002, s. II-1275, odsek 163; vec
C-143/99 Adria-Wien Pipeline, Zb. 2001, s. I-8365, odsek 42; vec
T-308/00 Salzgitter/Komisia, Zb. 2004, s. II-1933, odsek 42; vec
C-172/03 Wolfgang Heiser, Zb. 2005, s. I-1627, odsek 43.
(38) Veci T-211/04 a T-215/04 Government of Gibraltar/Komisia, zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku, odsek 144 s ďalšími odkazmi.
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Z judikatúry vyplýva, že je na členskom štáte EHP, ktorý
zaviedol takéto rozlišovanie, aby preukázal, že je odôvodnené
povahou alebo všeobecnou schémou daného systému (39).
Nórske úrady tvrdia, že daňový odpočet, ktorý sa uplatňuje
na určité družstvá, je odôvodnený povahou alebo všeobecnou
schémou, keďže sa prostredníctvom neho zabezpečuje, že
nórsky systém financovania vlastného kapitálu v prípade
podnikov prijímaním nezdaniteľných vkladov sa uplatňuje aj
na družstvá. Inými slovami, systém by sa zameral na vyváženie
znevýhodnenia družstiev, ktoré vyplýva z ich právnej formy.

Podľa stanoviska dozorného úradu nie je možné posudzovať
odôvodnenie, ktoré poskytli nórske úrady v danom prípade,
a síce že odpočet dane z príjmu právnických osôb by sa mal
považovať za kompenzáciu dodatočných nákladov vynalože
ných družstvami v dôsledku ich zložitého prístupu ku kapitálu
tak, že spadá do logiky systému dane z príjmu právnických
osôb. Daň z príjmu právnických osôb je daň uložená na príjem
podniku plynúci z bežného predaja, pričom podielové vklady
a iné majetkové vklady sa podľa nórskeho daňového zákona
neposudzujú ako príjem. (40) A tak, aj keď cieľ, ktorý sledujú
nórske úrady je chvályhodný, nezdá sa, že je odvodený priamo
od základných alebo riadiacich zásad systému, v ktorom je
opatrenie zakotvené, a to daňového systému. Dozorný úrad
pripomína, že podľa ustálenej judikatúry cieľ sledovaný štát
nymi opatreniami ako taký nepostačuje na úplné vylúčenie
týchto opatrení z klasifikácie ako pomoc na účely článku 61
ods. 1 Dohody o EHP (41).

Okrem toho dozorný úrad v tomto prípade poznamenáva, že
notifikovaný systém nie je určený na to, aby sa uplatňoval na
všetky družstvá, ktoré by v podstate mali byť vystavené rovna
kému štrukturálnemu znevýhodneniu, na aký poukázali nórske
úrady. Naopak, systém sa vzťahuje len na družstvá v tých sekto
roch, ktoré sú výslovne uvedené v návrhu oddielu 10-50 daňo
vého zákona. Nórske úrady nepredložili žiadne argumenty,
ktorými by preukázali, že vymedzenie systému na tieto družstvá
je v súlade s povahou a všeobecnou schémou daňového
systému. Prípravné dokumenty k oddielu 10-50 daňového
zákona sa jednoducho vzťahujú na družstvá, na ktoré sa vzťa
huje systém, ako na predstaviteľov tradičných družstevných
sektorov (42), čo je aspekt, ktorý v rámci zdaňovania príjmu
právnických osôb nie je podstatný. Okrem toho je podľa
nórskych úradov toto vymedzenie založené na predpoklade,
že družstvá, na ktoré sa má vzťahovať systém, potrebujú
pomoc viac ako družstvá v iných sektoroch. Nórske úrady
však nepredložili žiadne objektívne informácie podporujúce
tento predpoklad a ani žiadne iné objektívne odôvodnenie
tohto rozlišovania.
(39) Vec C-159/01 Holandsko/Komisia, Zb. 2004, s. I-4461, odseky 43
– 47.
(40) Pozri vyššie oddiel I-2.3.
(41) Vec C-241/94 Francúzsko/Komisia, Zb. 1996, s. I-4551, odsek 21,
vec C-342/96 Španielsko/Komisia, Zb. 1999, s. I-2459, odsek 23.
(42) Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 lovendringer.
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V súlade s judikatúrou (43) sa dozorný úrad domnieva, že
potreba zohľadniť určité požiadavky (v tomto prípade osobitosti
družstiev ako organizácií), hoci je oprávnená, nemôže
odôvodniť vylúčenie selektívnych opatrení v tomto prípade
z rozsahu pôsobnosti článku 61 ods. 1 Dohody o EHP,
keďže uvedené ciele je možné zohľadniť pri posudzovaní zluči
teľnosti opatrenia štátnej pomoci podľa článku 61 ods. 3
Dohody o EHP.

Dozorný úrad okrem toho poukazuje na pripomienky
Nórskeho stáleho výboru pre družstevné záležitosti
a poznámku, že daňová úľava v prípade družstiev je odôvod
nená na základe argumentov o dvojitom zdanení a v súlade
s uvedeným spadá do logiky systému dane z príjmu právnic
kých osôb. Na základe informácií, ktoré má dozorný úrad
k dispozícii, však nie je možné vylúčiť, že môžu nastať prípady,
v ktorých by sa kapitál nezdaňoval ani u družstva, ani u členov.

Okrem toho v súvislosti s týmto prípadom a pri chýbajúcich
akýchkoľvek presvedčivých argumentoch dokazujúcich opak je
dozorný úrad toho názoru, že zavedenie priaznivého daňového
zaobchádzania uplatniteľného len na niektoré družstvá bez
toho, aby sa poskytlo objektívne odôvodenie pre toto rozlišo
vanie, nemožno považovať za také, ktoré je v súlade s logikou
daňového systému (44). Aj keď rozsah pôsobnosti dotknutého
daňového opatrenia je určený na základe objektívnych kritérií,
faktom zostáva, že je svojou povahou selektívne (45).

Na základe uvedeného sa dozorný úrad domnieva, že daňový
odpočet uplatniteľný na určité družstvá, ktorý sa odchyľuje od
obvyklého režimu dane z príjmu právnických osôb, nie je
možné odôvodniť na základe povahy alebo všeobecnej schémy
systému a je preto nutné ho považovať za selektívny (46).
(43) Vec C-487/06 P, British Aggregates Association/Komisia, odsek 92.
(44) V tejto súvislosti úrad poukazuje na rozhodnutie Európskej komisie
vo veci týkajúcej sa dánskeho systému kompenzácie za poplatky za
CO2, pozri vec C 41/2006 (ex N 318/2004), zatiaľ neuverejnené.
V odseku 44 rozhodnutia Komisia uvádza, že daný systém sa týka
iba niektorých podnikov, ktoré sú vo faktickej situácii, ktorú sa
podľa dánskych úradov systém usiluje napraviť. Komisia to pova
žuje za odchýlenie od všeobecnej logiky, ktorá by sa podľa tvrdenia
dánskych úradov mala uplatňovať, a usudzuje, že preto systém nie
je v súlade s touto logikou.
(45) Spojené veci T-92/00 a T-103/00, Territorio Histórico de Álava Diputación Foral de Álava a iní/Komisia, Zb. 2002, s. II-1385,
odsek 58.
(46) Vec C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Zb. 2006, s. I-289,
odseky 134 – 138, vec C-148/04 Unicredito Italiano, Zb. 2005, s.
I-11137, odseky 48 – 49.
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2.3.2. Zvýhodnenie
Po druhé, s cieľom zistiť, či bola družstvám, na ktoré sa vzťa
huje systém, poskytnutá hospodárska výhoda, dozorný úrad
musí posúdiť, či sú na základe opatrenia príjemcovia oslobodení
od poplatkov, ktoré obvykle znášajú v rámci svojej podnikateľ
skej činnosti. Dozorný úrad zastáva názor, že otázka, či systém
zvýhodňuje družstvá, na ktoré sa vzťahuje, sa musí posudzovať
z hľadiska systému dane z príjmu právnických osôb, ktorý sa
uplatňuje tak na zisk prinášajúce podniky, ako aj na družstvá,
vrátane tých, na ktoré sa tento systém nevzťahuje.

Podľa notifikovaného systému určité družstvá sú oprávnené na
odpočet až do 15 % z časti ich príjmu pochádzajúceho
z obchodu s členmi. Daňový základ týchto podnikov je teda
znížený, a tým aj ich daň z príjmu právnických osôb. Opatrenie
ich teda oslobodzuje od poplatkov, ktoré by obvykle museli
hradiť zo svojich rozpočtov. Toto daňové pravidlo sa odchyľuje
od bežných pravidiel o dani z príjmu právnických osôb, ktorú
platia podniky v Nórsku.

Nórske úrady a niekoľko tretích strán, ktoré predložili pripo
mienky k rozhodnutiu o začatí konania, tvrdia, že navrhovaný
daňový odpočet družstvá nezvýhodňuje. Po prvé, podľa
nórskych úradov je systém v súlade so zásadou investora
v trhovom hospodárstve a mal by sa posudzovať ako platba
družstvám za zachovanie ich právnej formy, ktorá je vo
verejnom záujme. Po druhé, daňový odpočet je kompenzáciou
za dodatočné náklady, ktoré družstvá vynakladajú v dôsledku
uložených obmedzení, najmä v súvislosti s prístupom
k vlastnému kapitálu a nezahŕňa žiadnu nadmernú kompen
záciu.

Po prvé, pokiaľ ide o zásadu investora v trhovom hospodárstve,
toto tvrdenie podľa všetkého vychádza z názoru, že pomoc
poskytnutá na základe tohto systému nepresiahne dodatočné
náklady podniku fungujúceho ako družstvo (nadmerná
kompenzácia), ani verejný úžitok zo zachovania družstiev.
Nórske úrady tvrdia, že zásada investora v trhovom hospodár
stve sa uplatňuje v prípade, keď štát získava nehmotné výhody
vo verejnom záujme za trhovú cenu, minimálne ak nehmotné
výhody pre štát vôbec nesúvisia so záujmami príslušného
podniku (47).
(47) Nórske úrady poukazujú na stanovisko generálneho advokáta
Fennellyho vo veci 251/97 Francúzska republika/Komisia na
odôvodnenie svojej argumentácie. Podľa argumentácie predloženej
francúzskymi úradmi v tejto veci v podstate je možné tvrdiť, že ak
štát nakupuje tovar alebo služby, alebo nehmotnejšie výhody vo
verejnom záujme za trhovú cenu, neexistuje vôbec žiadny prvok
pomoci, alebo že je tam pomoc, ktorá je aspoň potenciálne zluči
teľná, pozri odsek 20 stanoviska. Generálny advokát sa však v tejto
veci neriadil argumentáciou francúzskych úradov.
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Dozorný úrad sa domnieva, že je niekoľko dôvodov, prečo
v tomto prípade nie je možné uplatniť zásadu investora
v trhovom hospodárstve. Po prvé, dozorný úrad nesúhlasí so
stanoviskom nórskych úradov, že činnosť vo forme družstva
neprináša podniku žiadne výhody. V tejto súvislosti dozorný
úrad poukazuje na oznámenie Komisie o družstvách,
v ktorom Európska komisia okrem iného uvádza, že družstevný
model môže byť „prostriedkom na budovanie alebo zvyšovanie
hospodárskej sily malých a stredných podnikov“ (48).

Dozorný úrad sa ďalej domnieva, že nehmotná výhoda, ktorú
má štát v úmysle „získať“ v tomto prípade, je zachovanie druž
stevného sektora v Nórsku za súčasných podmienok, pokiaľ ide
o obmedzenie prístupu k vlastnému kapitálu. Dozorný úrad sa
domnieva, že nie je možné uplatniť zásadu investora v trhovom
hospodárstve na tento prípad z jednoduchého dôvodu, že
žiadny trhový investor by nikdy neurobil podobnú transakciu,
ako navrhujú nórske úrady. V tomto prípade štát nekoná ako
trhový investor alebo podnik. Naopak, štát vykonáva svoje
nezávislé a administratívne funkcie a ukladanie daní je jednou
z hlavných zložiek týchto funkcií. Dozorný úrad sa preto
domnieva, že nie je možné uplatňovať zásadu investora
v trhovom hospodárstve.

Nórske úrady tiež tvrdili, že systém nezahŕňa nadmernú
kompenzáciu a že poskytovaná pomoc nepresahuje verejný
úžitok zo zachovania družstiev. Dozorný úrad poukazuje na
to, že nórske úrady v tejto súvislosti nepredložili žiadne číselné
údaje alebo iné informácie, uviedli len, že usudzujú, že je tomu
tak. Dozorný úrad preto nemôže uznať tento argument.

Po druhé, dozorný úrad preskúma, či je možné dôjsť k záveru,
že systém nezahŕňa výhodu pre družstvá, na ktoré sa vzťahuje,
na základe toho, že pomoc sa priznáva s cieľom kompenzovať
družstvá za štrukturálne znevýhodnenia. Pripúšťa sa, že štruk
turálne znevýhodnenia sa môžu v určitých špecifických situá
ciách kompenzovať opatreniami pomoci (49). Kompenzácia
znevýhodnenia sa v niektorých situáciách nepovažuje za
výhodu, konkrétne pri reštrukturalizácii bývalých monopolných
podnikov vo vlastníctve štátu a ich premene na trhové subjekty.
Tieto precedensy sa týkajú skutkovej situácie, ktorá je odlišná od
situácie tohto prípadu. Okrem toho ani z judikatúry európskych
súdov, ani z praxe Európskej komisie nevyplýva podpora
(48) Oddiel 2.1.1 oznámenia Komisie o družstvách.
(49) Vec T-157/04 Danske Busvognmænd/Komisia, Zb. 2004, s. II-917.
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pre tvrdenie, že podobné opatrenie, ako tento notifikovaný
systém, nezvýhodňuje daný podnik len preto, že kompenzuje
„znevýhodnenie“, ktorému je podnik vystavený (50).

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel
k záveru, že navrhovaná daňová úľava zvýhodňuje družstvá,
na ktoré sa daný systém vzťahuje.

2.4. NARUŠENIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VPLYV NA OBCHOD
MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Pokiaľ ide o kritériá v článku 61 ods. 1 Dohody o EHP týkajúce
sa pomoci, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí naru
šením hospodárskej súťaže, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi
zmluvnými stranami, z judikatúry vyplýva, že nie je potrebné
zistiť, či pomoc má skutočný vplyv na obchod medzi zmluv
nými stranami a či skutočne narušuje hospodársku súťaž, ale len
preskúmať, či by pomoc mohla ovplyvniť odchod a narušiť
hospodársku súťaž (51).

Nórske úrady tvrdia, že cieľom systému je vykompenzovať
existujúce konkurenčné znevýhodnenia družstiev, pokiaľ ide
o prístup k vlastnému kapitálu. Na základe toho tvrdia, že
systém nenarušuje ani nehrozí narušením hospodárskej súťaže.
Dozorný úrad uvádza, že systém má slúžiť na zníženie dane
z príjmu družstiev, na ktoré sa tento systém vzťahuje,
v porovnaní s ostatnými podnikmi. Tým sa posilňuje konku
renčné postavenie týchto družstiev. V tomto prípade nemôže
byť rozhodujúca skutočnosť, že družstvá podliehajú podľa
nórskeho zákona určitým obmedzeniam, ktoré sa nevzťahujú
okrem iného na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Okrem toho, ak pomoc poskytnutá štátom posilní postavenie
určitého podniku v porovnaní s inými konkurenčnými
podnikmi pôsobiacimi v obchode v rámci EHP, je nutné tento
obchod považovať za ovplyvnený pomocou. Na druhej strane
nie je potrebné, aby sa podnik, ktorý je príjemcom pomoci, sám
podieľal na tomto obchode (52). Navrhovaný daňový odpočet
posilňuje postavenie družstiev vo vzťahu k ich konkurentom,
ktorí sú inak organizovaní. Daňový odpočet sa uplatňuje na
všetky hlavné formy družstiev a prinajmenšom niektoré
z nich sú aktívne aj na trhoch v EHP. V tejto súvislosti dozorný
úrad uvádza, že trhový podiel spotrebiteľského družstva Coop
(50) Vec 30/59 Gezamenlijke Steenkolenmijnen, Zb. 1961, s. 3, 29-30;
vec C-173/73 Taliansko/Komisia, Zb. 1974, s. 709, odseky 12 –
13; vec C-241/94 Francúzsko/Komisia, Zb. 1996, s. I-4551, odseky
25 a 35; vec C-251/97 Francúzsko/Komisia, Zb. 1999, s. I-6639,
odseky 41, 46 – 47, a rozhodnutie Komisie vo veci C 2/2006 OTE,
odsek 92.
(51) Vec C-372/97 Taliansko/Komisia, Zb. 2004, s. I-3679, odsek 44;
vec C-66/02 Taliansko/Komisia, odsek 111, a vec C-148/04 Unicre
dito Italiano, Zb. 2005, s. I-11137, odsek 54.
(52) Vec C-66/02 Taliansko/Komisia, uvedené vyššie, odseky 115 a 117,
a vec C-148/04 Unicredito Italiano, uvedené vyššie, odseky 56 a 58.
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NKL BA na trhu potravinových obchodov v Nórsku dosahuje
24 %. Družstvo Coop NKL BA okrem toho spolupracuje s inými
škandinávskymi družstevnými maloobchodnými organizáciami
v oblasti nákupu a spracovania.

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad usudzuje, že
notifikovaný systém môže narušiť hospodársku súťaž
a ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP.

2.5 OZNÁMENIE KOMISIE O DRUŽSTVÁCH
Zdá sa, že nórske úrady tvrdia, že notifikovaný systém nepred
stavuje štátnu pomoc, pretože je v súlade so zásadami uvede
nými v oznámení Komisie o družstvách. Nórske úrady pouka
zujú konkrétne na oddiel 3.2.6 oznámenia Komisie, kde
Európska komisia okrem iného uvádza, že v prípade družstiev
je možné prijať osobitné daňové zaobchádzanie. Tento oddiel
znie takto:

„Niektoré členské štáty (napríklad Belgicko, Portugalsko
a Taliansko) usudzujú, že obmedzenia súvisiace s osobitnou
povahou družstevného kapitálu opodstatňujú osobitné
daňové zaobchádzanie: napríklad skutočnosť, že podiely
družstiev nie sú kótované na burze, a preto nie sú široko
dostupné pre nákup, spôsobuje, že je takmer nemožné zvýšiť
kapitál; skutočnosť, že podiely sú preplácané v ich nomi
nálnej hodnote (nemajú špekulatívnu hodnotu) a každý
výnos (dividenda) je obvykle obmedzený, môže nových
členov odrádzať. Okrem toho je potrebné uviesť, že družstvá
často podliehajú prísnym pravidlám, pokiaľ ide o finančné
príspevky na rezervy. Osobitné daňové zaobchádzanie môže
byť vítané, ale vo všetkých aspektoch regulácie družstiev by
sa mala dodržať zásada, že každá ochrana alebo výhody
poskytované určitému typu subjektu by mali byť úmerné
akýmkoľvek právnym obmedzeniam, sociálnej pridanej
hodnote alebo obmedzeniam vlastným tejto forme a nemali
by viesť k nekalej hospodárskej súťaži. Okrem toho by sa na
základe žiadnych iných ‚zvýhodnení‘ nemalo povoliť nežia
duce využívanie družstevnej formy inými družstvami bona
fide ako prostriedku, ako sa vyhnúť sprístupneniu informácií
a príslušným požiadavkám na riadenie spoločnosti. Komisia
vyzýva členské štáty, aby pri posudzovaní vhodného
a primeraného daňového zaobchádzania v prípade vlastného
kapitálu a rezerv družstiev venovali náležitú pozornosť tomu,
aby tieto opatrenia neviedli k narušeniu hospodárskej súťaže
(…)“.

Dozorný úrad však pripomína, že v oddiele 3.2.7 oznámenia
Komisie sa uvádza, že „družstvá, ktoré vykonávajú hospodárske
činnosti, sa považujú za ‚podniky‘ v zmysle článkov 81, 82 a 86
až 88 Zmluvy o Európskom spoločenstve (ES). Z tohto dôvodu
plne podliehajú európskym pravidlám o hospodárskej súťaži
a štátnej pomoci, ako aj jednotlivým výnimkám, prahom
a pravidlám de minimis“.
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Na základe toho dozorný úrad zastáva názor, že aj keď sa
osobitosti družstiev musia zohľadniť pri skúmaní tohto prípadu,
nie je možné oznámenie Komisie ako celok interpretovať tak, že
štátna pomoc priznaná družstvám je mimo rozsahu pôsobnosti
pravidiel o štátnej pomoci ustanovených v Dohode o EHP.

Dozorný úrad sa preto domnieva, že na základe oznámenia
Komisie o družstvách ako celku nie je potrebné meniť záver,
že navrhované daňové zvýhodnenie zvýhodňuje družstvá, na
ktoré sa vzťahuje uvedený systém.

2.6. ZÁVER TÝKAJÚCI SA EXISTENCIE ŠTÁTNEJ POMOCI
Na základe uvedených úvah dozorný úrad dospel k záveru, že
notifikovaný systém týkajúci sa daňových úľav pre určité
podniky predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1
Dohody o EHP.

3. PROCESNÉ POŽIADAVKY
Podľa článku 1 ods. 3 v časti I protokolu 3 „Dozorný úrad
EZVO bude včas informovaný o všetkých plánoch na poskyt
nutie alebo zmenu pomoci, aby mohol predložiť pripomienky
(…). Príslušný štát nezavedie navrhované opatrenia, kým nebude
v rámci konania prijaté konečné rozhodnutie“.

Nórske úrady notifikovali navrhovaný systém týkajúci sa daňo
vých výhod pre určité družstvá listami z 28. júna 2007
a 16. októbra 2007 a systém nezaviedli, kým nebude prijaté
konečné rozhodnutie dozorného úradu.

Dozorný úrad teda môže vyhlásiť, že nórske úrady dodržali
svoje povinnosti podľa článku 1 ods. 3 v časti I protokolu 3.

4. ZLUČITEĽNOSŤ POMOCI
Dozorný úrad uvádza, že nórske úrady nepredložili ani
v notifikácii systému, ani vo svojich pripomienkach
k rozhodnutiu dozorného úradu o začatí konania žiadne argu
menty týkajúce sa zlučiteľnosti pomoci. Dozorný úrad napriek
tomu posúdil zlučiteľnosť notifikovaného opatrenia s článkom
61 Dohody o EHP na základe informácií, ktoré mal k dispozícii.
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zamestnanosti. Zároveň sa nezdá, že systém má podporiť vyko
návanie dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu,
alebo napraviť vážnu poruchu fungovania v hospodárstve
nórskeho štátu, ako by bolo potrebné pre zlučiteľnosť na
základe článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP.

Pokiaľ ide o článok 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP, pomoc
sa považuje za zlučiteľnú s Dohodou o EHP, ak umožňuje
rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospo
dárskych oblastí bez toho, aby nepriaznivo vplývala na
obchodné podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so
spoločným záujmom. Dozorný úrad uvádza, že opatrenie nie
je obmedzené na regióny, na ktoré sa vzťahuje nórska mapa
regionálnej pomoci, ani nespadá do rozsahu pôsobnosti existu
júcich usmernení o štátnej pomoci týkajúcich sa zlučiteľnosti
s Dohodou o EHP na základe jej článku 61 ods. 3) písm. c).

Keďže na notifikovaný systém sa nevzťahujú priamo žiadne
usmernenia, dozorný úrad posúdi zlučiteľnosť systému priamo
podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP (53). Výnimky
v zmysle článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP sa musia
vykladať striktne (54) a môžu sa povoliť iba v prípade, že je
možné dokázať, že pomoc prispeje k dosiahnutiu cieľa spoloč
ného záujmu, ktorý by nebolo možné splniť za bežných trho
vých podmienok. Súdny dvor Európskych spoločenstiev potvrdil
tzv. „zásadu kompenzačného odôvodnenia“ vo veci Philip
Morris (55).

Posudzovanie zlučiteľnosti štátnej pomoci je hlavne
o rovnováhe nepriaznivých účinkov pomoci na hospodársku
súťaž a jej kladných účinkov z hľadiska spoločného záujmu (56).
Aby sa štátna pomoc mohla vyhlásiť za zlučiteľnú podľa článku
61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP:

— musí byť zameraná na dobre vymedzený cieľ spoločného
záujmu,

— musí byť dobre navrhnutá na dosiahnutie cieľa spoločného
záujmu a v tejto súvislosti musí byť vhodným nástrojom,
mať stimulujúci účinok a byť primeraná,

Dozorný úrad zastáva názor, že v tomto prípade nemožno
uplatniť žiadnu z výnimiek uvedených v článku 61 ods. 2
Dohody o EHP.

— nesmie nenarušovať hospodársku súťaž a obchod v EHP
v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným
záujmom (57).

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 61 ods. 3 Dohody o EHP,
daňovú výhodu pre družstvá nemožno posudzovať tak, že
patrí do rozsahu pôsobnosti článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody
o EHP, keďže žiadny z nórskych regiónov nebol oprávnený na
prijatie pomoci na základe tohto ustanovenia, ktoré si vyžaduje
mimoriadne nízku životnú úroveň alebo veľmi nízku úroveň

(53) Vec T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Komisia,
Zb. 2001, s. II-1169, odsek 72.
(54) Vec C-301/96 Nemecko/Komisia, Zb. 2003, s. I-9919, odseky 66
a 105.
(55) Veci 730/79 Philip Morris/Komisia, Zb. 1980, s. I-2671.
(56) Pozri Akčný plán štátnej pomoci predložený Komisiou zo 7. júna
2005, KOM (2005) 107, odsek 11.
(57) Pozri oznámenie Komisie z 24. januára 2007 K (2006) 6630 vo
veci N 270/06, odsek 67.
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Dozorný úrad musí posúdiť, či cieľ sledovaný opatrením je
potrebný v súlade s cieľmi spoločného záujmu a ak je, či ide
o spôsob dosiahnutia tohto cieľa, ktorý najmenej narúša hospo
dársku súťaž.

Vhodne stanovený cieľ spoločného záujmu
Nórske úrady uviedli, že hlavným cieľom notifikovaného
systému je zabezpečiť zachovanie družstevnej formy. Nórske
úrady tvrdia, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné
uľahčiť družstvám prístup k vlastnému kapitálu.

Dozorný úrad uznáva, že družstvá majú určité osobitné charak
teristiky, ako je uvedené v oznámení Komisie o družstvách.
V oznámení Komisie sa uvádza, že podpora družstevného
modelu v zásade vedie k účinnejšiemu fungovaniu hospodárstva
a má pozitívne sociálne dôsledky. Zdá sa, že z oznámenia
Komisie vyplýva, že vzhľadom na rozsiahle prínosy z hľadiska
spravodlivosti, sociálnych aspektov a koordinácie, ktoré druž
stevný model podľa všetkého poskytuje a ktoré by inak neboli
na trhu dostupné, je možné považovať zachovanie družstev
ného modelu za cieľ spoločného záujmu. Okrem toho sa
zdôrazňuje možná úloha družstevného modelu ako prostriedku
rozvoja alebo zvyšovania hospodárskej sily malých a stredných
podnikov, poskytovania služieb, ktoré by zisk prinášajúce
podniky neposkytovali a príspevku k rozvoju znalostnej spoloč
nosti (58). Malo by sa však pamätať na to, že definícia družstva
v oznámení Komisie sa javí ako pomerne striktná, keďže ozná
menie Komisie sa zrejme vo všeobecnosti týka iba úplne
vzájomných družstiev (59).

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad zastáva názor,
že systém je zameraný na jasne definovaný cieľ spoločného
záujmu, keďže je zameraný na úplne vzájomné družstvá.
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zisk prinášajúcich podnikov. Cieľ spoločného záujmu zacho
vania družstiev definovaný v oznámení Komisie o družstvách
je preto možné najlepšie dosiahnuť poskytnutím pomoci druž
stvám, ktoré sú skutočne vzájomné.

Pokiaľ ide o koncept vzájomných družstiev, dozorný úrad má
pochybnosti o tom, či stačí kvalifikovať vzájomné družstvo
v zmysle oznámenia Komisie o družstvách ako družstvo,
ktoré obchoduje hlavne so svojimi členmi. Dozorný úrad sa
domnieva, že kvalifikácia družstva ako skutočne vzájomného
družstva závisí aj od viacerých iných faktorov, ako je frekvencia
kontaktov medzi družstvom a členmi, aktívna účasť členov na
prevádzke družstva, aktívna účasť členov na riadení
a rozhodovaní družstva, nie automatické členstvo v družstve,
ale aktívna žiadosť a schválenie zo strany existujúcich členov,
veľká časť bonusov vyplácaná členom úmerne k ziskom, väčšie
výhody vyhradené členom v porovnaní s výhodami pre
klientov, ktorí nie sú členmi a pod. Podľa názoru dozorného
úradu sa pri hodnotení, či je družstvo skutočne vzájomné,
musia zohľadniť tieto a podobné kritériá.

Dozorný úrad uvádza, že niektoré družstvá, na ktoré sa vzťa
huje tento systém, sú úplne vzájomnými družstvami, zatiaľ čo
ostatné sú prevažne vzájomnými družstvami. Pokiaľ ide
o spotrebiteľské družstvá, v návrhu oddielu 10-50 daňového
zákona sa uvádza, že tento systém sa vzťahuje len na prevažne
vzájomné spotrebiteľské družstvá (60). V tomto prípade sa teda
javí, že charakter úplnej vzájomnosti niektorých družstiev, na
ktoré sa vzťahuje notifikovaný systém, je otázny. Napríklad
veľká časť obchodnej činnosti určitých družstiev, najmä spotre
biteľských družstiev, na ktoré sa vzťahuje systém, sa netýka
obchodu s členmi, ale obchodu s inými klientmi. Okrem
toho, vzhľadom na veľkosť niektorých družstiev, na ktoré sa
vzťahuje systém, aktívna účasť členov na prevádzke a riadení
družstva bude obmedzená. A navyše sa zdá, že členstvo je vo
veľkej miere automatické, aspoň pokiaľ ide o spotrebiteľské
a bytové družstvá. Dozorný úrad preto zastáva názor, že systém
nie je navrhnutý tak, aby sa vzťahoval iba na družstvá
s osobitne silnou vzájomnosťou.

Vhodne navrhnutý systém
Ďalším krokom je posúdiť, či je pomoc vhodne navrhnutá, aby
zabezpečila dosiahnutie cieľa spoločného záujmu, v tomto
prípade zabezpečenie, aby sa umožnením prístupu družstiev
k vlastnému kapitálu zachovala družstevná forma.

Je možné rozlišovať medzi úplne vzájomnými a nie úplne
vzájomnými družstvami, pričom vzájomnosť je kľúčovým
znakom družstiev. Čím viac družstvo charakterizuje vzájom
nosť, tým viac je možné družstvo považovať za odlišné od
(58) Oddiel 2.1.1 oznámenia Komisie o družstvách.
(59) Vyššie uvedený oddiel II-2.3.1.

Okrem toho je potrebné v súvislosti s hodnotením, či systém je
vhodne navrhnutý na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu,
posúdiť, či cieľová činnosť zahŕňa nejaké dodatočné náklady,
ktoré sú kompenzované pomocou. Dozorný úrad uvádza, že
nórske úrady nepredložili žiadne údaje umožňujúce dozornému
úradu priamo alebo nepriamo vyčísliť náklady pre podnik
spojené s nadobudnutím formy družstva. Z tohto dôvodu
dozorný úrad nemôže posúdiť, či je pomoc potrebná
a primeraná s ohľadom na sledovaný cieľ.
(60) Táto podmienka sa neuplatňuje na iné družstvá a dozorný úrad
nemá informácie, či sa systém vzťahuje na nejaké iné ako prevažne
vzájomné družstvá v iných sektoroch.
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Na druhej strane dozorný úrad pozitívne hodnotí skutočnosť, že
navrhovaný daňový odpočet bude podľa oznámenia povolený
iba v prípade príjmu pochádzajúceho z obchodu s členmi
a rovnocenného obchodu. Okrem toho si notifikovaný systém
vyžaduje vedenie samostatného účtovníctva pre obchod
s členmi a obchod s iným stranami, aby družstvá mohli dostať
pomoc poskytovanú na základe systému.
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Na základe uvedených skutočností dozorný úrad konštatuje, že
aj keď cieľ systému možno posudzovať ako jasne definovaný
cieľ spoločného záujmu, nórske úrady nepreukázali, že pozi
tívny vplyv pomoci preváži jeho negatívne vplyv. Z tohto
dôvodu systém nie je možné posudzovať ako zlučiteľný
s článkom 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP.
5. ZÁVER

Na základe uvedených dôvodov má však dozorný úrad pochyb
nosti o tom, či je notifikovaný systém vhodne navrhnutý, pokiaľ
ide o dosiahnutie cieľa spoločného záujmu, ktorým je zacho
vanie družstevnej formy a najmä úplne vzájomných družstiev,
a to najmä uľahčením prístupu družstiev k vlastnému kapitálu.
Žiadne narušenie hospodárskej súťaže a obchodu v EHP
v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom
Na záver je potrebné posúdiť, či je možnosť narušenia hospo
dárskej súťaže a obchodu v Európskom hospodárskom priestore
v rozpore so spoločným záujmom.

Na základe uvedeného dozorný úrad zastáva názor, že notifi
kované oslobodenie od dane pre určité družstvá je štátnou
pomocou nezlučiteľnou s pravidlami o štátnej pomoci Dohody
o EHP.
Dozorný úrad zdôrazňuje, že toto rozhodnutie, ako je uvedené
vyššie v oddiele II-1, sa nevzťahuje na družstvá činné
v sektoroch poľnohospodárstva a rybného hospodárstva,
keďže činnosti týchto družstiev nespadajú do rozsahu pôsob
nosti pravidiel o štátnej pomoci Dohody o EHP,
PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Pokiaľ ide o možné narušenie hospodárskej súťaže a obchodu,
dozorný úrad uvádza, že systém je potrebné klasifikovať ako
prevádzkovú pomoc, pretože oslobodzuje príjemcov od zaťa
ženia, ktoré by podniky museli znášať pri bežnom výkone
svojich obchodných aktivít, v tomto prípade od dane
z príjmu právnických osôb.
Prevádzková pomoc sa môže len výnimočne považovať za
zlučiteľnú s Dohodou o EHP, ak umožňuje podporovanie
cieľa spoločného záujmu, ktorý nie je možné inak dosiahnuť.
Dozorný úrad má pochybnosti, či cieľ sledovaný nórskymi
úradmi, ktorý spočíva v zachovaní podnikovej formy družstiev
uľahčením prístupu k vlastnému kapitálu, nie je možné
dosiahnuť inými primeranejšími opatreniami. Dozorný úrad
zdôrazňuje predovšetkým skutočnosť, že niektoré družstvá, na
ktoré sa systém vzťahuje, sú veľké podniky, ktoré pôsobia na
vysoko konkurenčnom trhu v rámci EHP.
Záver
Na základe uvedeného dozorný úrad zastáva názor, že systém
by sa mal zamerať na jasne definovaný cieľ spoločného záujmu
minimálne v rozsahu, ktorý je zameraný na úplne vzájomné
družstvá. Zdá sa však, že úplne vzájomný charakter niektorých
družstiev, na ktoré sa vzťahuje systém, nie je stanovený. Z tohto
dôvodu dozorný úrad zastáva stanovisko, že pomoc nie je
možné považovať za vhodne zameranú. Okrem toho dozorný
úrad nemôže posúdiť, či je pomoc potrebná a primeraná
vzhľadom na sledovaný cieľ.

Článok 1
Plánovaný systém týkajúci sa oslobodenia od dane pre určité
družstvá predstavuje štátnu pomoc, ktorá je nezlučiteľná
s vykonávaním Dohody o EHP v zmysle článku 61 tejto
dohody.
Článok 2
Notifikovaný systém nie je možné uplatňovať.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené Nórskemu kráľovstvu.
Článok 4
Iba anglické znenie je autentické.
V Bruseli 23. júla 2009

Za Dozorný úrad EZVO
Per SANDERUD

Kristján A. STEFÁNSSON

predseda

člen kolégia
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KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 446/2011 z 10. mája 2011, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové
clo na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii
(Úradný vestník Európskej únie L 122 z 11. mája 2011)
Na strane 61 v článku 1 ods. 2 v druhom stĺpci tabuľky:
namiesto:

„VVF Limited, Bombaj“

má byť:

„VVF Ltd., Taloja, Maharashtra“.

16.6.2011

Predplatné na rok 2011 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 100 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD

22 úradných jazykov EÚ

1 200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

770 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD

22 úradných jazykov EÚ

400 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

300 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať rôzne prílohy k úradnému vestníku, ktoré sa budú
zasielať na základe jednoduchej žiadosti. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznámení pre
čitateľov, ktoré sa vkladajú do Úradného vestníka Európskej únie.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na
stránke si možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy,
judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu
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