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V uverejnenom znení tohto rozhodnutia boli
niektoré informácie vypustené v súlade
s článkami 24 a 25 nariadenia Rady (ES)
č. 659/1999
z 22. marca
1999
ustanovujúceho podrobné pravidlá na
uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, ktoré
sa týkajú nezverejnenia informácií, na ktoré
sa
vzťahuje
povinnosť
zachovania
služobného
tajomstva.
Vypustené
informácie sú označené takto […].

Vec:

VEREJNÉ ZNENIE
Tento dokument sa sprístupňuje len na
informačné účely.

Štátna pomoc SA. 49509 – Slovensko - Daňové zvýhodnenie biopalív

Vážený pán,
1.

POSTUP

(1)

V nadväznosti na kontakty, ktoré sa uskutočnili pred oznámením formou
elektronického oznámenia z 8. novembra 2017 zaevidovaného Komisiou v ten
istý deň, Slovensko oznámilo uvedené opatrenie pomoci. Slovensko predložilo
ďalšie informácie 7., 11. a 12. decembra 2017.

(2)

Dňa 23. novembra 2017 sa slovenské orgány vzdali práva na komunikáciu v
štátnom jazyku a súhlasili s tým, že toto rozhodnutie bude prijaté a oznámené v
angličtine ako autentickom jazyku.

Miroslav LAJČÁK
minister zahraničných vecí
Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Telefón: +32 2
299 1111

2.

PODROBNÝ OPIS POMOCI
2.1. Cieľ, forma a príjemcovia pomoci, právny základ

(3)

Cieľom oznámeného opatrenia pomoci je zlepšiť ochranu životného prostredia
zvýšením výroby energie z obnoviteľných zdrojov, konkrétne výrobou
udržateľných biopalív z biomasy. Nahrádza sa ním existujúca schéma pomoci pre
biopalivá, ktorú schválila Komisia 19. júla 2007 rozhodnutím Komisie K(2007)
35621.

(4)

Pomoc má formu znížení spotrebnej dane uplatňovanej na palivové zmesi, ktoré
spĺňajú kritériá udržateľnosti2 a majú požadovaný minimálny obsah biopaliva.

(5)

Uplatniteľná znížená sadzba spotrebnej dane na zmesi benzínu3 s požadovaným
obsahom biopaliva spĺňajúce kritériá udržateľnosti je 514 EUR/1 000 l na roky
2018 až 2020. Uplatniteľná znížená sadzba spotrebnej dane na zmesi nafty4 s
požadovaným obsahom biopaliva spĺňajúce kritériá udržateľnosti je 368 EUR/1
000 l na roky 2018 až 2020.

(6)

Slovenská republika ešte neurčila výšku zníženej spotrebnej dane od 1. januára
2021. Slovenská republika sa zaväzuje, že výška zníženej sadzby spotrebnej dane
na dané obdobie sa stanoví v súlade s požiadavkami článku 16 smernice Rady
2003/96/ES (ďalej len „smernica o zdaňovaní energie“)5. Slovenská republika sa
preto zaväzuje, že výška zníženej sadzby spotrebnej dane nebude vyššia ako
podiel biogénnej látky v palivovej zmesi. Úroveň zníženej sadzby spotrebnej dane
sa určí v súlade so zásadami uvedenými v odôvodneniach (22) a (23).

(7)

Biopalivá, pre ktoré možno stanoviť zníženie spotrebnej dane, sú zložené z ETBE
alebo zo zmesi ETBE, bioetanolu a bionafty. Ide o biopalivá prvej a druhej
generácie, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
I.

Zmesi benzínu:

číselné znaky KN 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 môžu byť zdanené vo
výške 514 EUR/1 000 l, ak obsahujú:
a) bioetanolovú zložku:
 od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s platnou
technickou normou6;
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Ú. v. EÚ C 213, 12.9.2007.
Uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z
pohonných látok. Vyhláškou sa transponujú kritériá udržateľnosti stanovené v smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a
2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 – 62).
Pozri odôvodnenie 5 časť I aktuálneho rozhodnutia.
Pozri odôvodnenie 5 časť II aktuálneho rozhodnutia.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva
pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).
Všetky technické normy uvedené v odôvodnení 5 sú uvedené v STN EN ISO 4259 „Ropné
výrobky“.
2

 od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s
technickou normou;
 od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s
technickou normou vrátane biogénnej látky7 v objeme 0,5 % a viac s
presnosťou v súlade s technickou normou;
b) biogénnu látku8:
 od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s
technickou normou,
 od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s
technickou normou.
II.

pri naftových zmesiach:

Číselné znaky KN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11,
2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 možno uplatniť daň vo výške 368 EUR/1
000 l, ak obsahujú:
a) od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
 bionaftu v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou
normou, alebo
 bionaftu v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou
normou a biogénnu látku9 v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s
technickou normou;
b) od 1. januára 2021 biogénnu látku10 v objeme 1 % a viac s presnosťou v
súlade s technickou normou.
(8)

Dovážané udržateľné biopalivá, ktoré spĺňajú
odôvodneniach(4)a(7), majú tiež nárok na podporu.

(9)

Slovenské orgány objasnili, že niektoré z palív prvej generácie, na ktoré sa udelí
podpora, sa získavajú z potravín. Podpora na tieto biopalivá na báze potravín
bude obmedzená do 31. decembra 2020. Slovenské orgány ďalej potvrdili, že
biopalivá na báze potravín sa v rámci schémy podporia, iba ak boli vyrobené v
zariadeniach, ktoré začali prevádzku pred 31. decembrom 2013 a nie je ešte úplne
odpísaná ich účtovná hodnota. Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 sa
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Podľa článku 7 ods. 4 zákona č. 268/2017 Z. z. z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a
vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Sú to biopalivá vyrobené z materiálov uvedených v prílohe č. 1a k zákonu
č. 309/2009 Z. z. Prílohou č. 1a k zákonu č. 309/2009 Z. z. sa transponuje príloha č. IX k smernici
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica
98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o
podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Pozri poznámku pod čiarou č. 7.
Pozri poznámku pod čiarou č. 7.
Pozri poznámku pod čiarou č. 7.
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kritériá

uvedené

v

pomoc môže poskytovať iba na biopalivá s obsahom biogénnych látok (biopalivá
nevyrábané z potravín) v súlade s odôvodnením(7).
(10)

Slovensko neuplatňuje systém kvót, povinnosť zmiešavania ani žiaden iný systém
s podobnými účinkami v oblasti biopalivových zmesí.

(11)

Zmesi biopalív, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a neobsahujú požadované
minimálne množstvo biopaliva, budú zdaňované bežnou sadzbou spotrebnej dane.

(12)

Slovensko zmení štandardné sadzby spotrebnej dane na benzín a naftu takto11:
a) na benzín pod číselnými znakmi KN 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
 za rok 2018 vo výške 546 EUR/1 000 l,
 za rok 2019 vo výške 547 EUR/1 000 l,
 za rok 2020 vo výške 555 EUR/1 000 l,
b) na naftu pod číselnými znakmi KN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
 od roku 2018 vo výške 393 EUR/1 000 l.

(13)

Vnútroštátnym právnym základom oznámenej schémy je:
a) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
b) zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
č. 268/2017 Z. z. z 11. októbra 2017;
c) vykonávacie ustanovenia: článok 7 zákona č. 268/2017 Z. z. z 11. októbra
2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z
minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
2.2. Rozpočet, trvanie, kumulácia, financovanie a orgán poskytujúci pomoc

(14)

Oznámené opatrenie pomoci sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov od roku 2018,
počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po schválení
oznámenej schémy Komisiou. Platnosť schémy sa končí 31. decembra 2023.

(15)

Predpokladaný celkový rozpočet sa odhaduje na úrovni cca 607,08 mil. eur.

(16)

Oznámené opatrenie pomoci je plne financované zo štátneho rozpočtu v podobe
ušlých daňových príjmov.

(17)

Slovenská republika potvrdila, že toto oznámené opatrenie pomoci sa nebude
kombinovať s inými formami štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy,

11

Ako je uvedené v oznámení, ktoré poskytli slovenské orgány 12. decembra 2017.
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ani s inými formami financovania rovnakých oprávnených nákladov z
prostriedkov Únie.
(18)

Pomoc poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
2.3. Výrobné náklady a miery pomoci

(19)

Slovenské orgány poskytli tieto údaje o porovnaní úrovne výrobných nákladov na
biopalivá prvej generácie a skutočných trhových cien fosílnych palív – pozri
tabuľku 1a a 1b nižšie.
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Tabuľka 1a – Náklady na výrobu zmesí benzínu (2016)
ETBE/1 000 litrov
A) Bioetanol
A) C4
B) Práca
C) Splatenie istiny
D) Spracovanie polotovarov (energie, chemikálie, katalyzátory)
E) Ostatné náklady (údržba a všetky ďalšie náklady)
F) Predajná cena vedľajších produktov (C4raf)
G) Výrobné náklady (súčet A až F)
H) Zisková marža (6 %) = (G x 0,06)
I) Spolu bez dane (G + H)
J) Znížená sadzba spotrebnej dane (1)
K) Energetický koeficient prepočtu (0,462264)

(2)

EUR
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

x (I + J)

L) Cena biopalív bez DPH (I + J + K)
M) Cena fosílneho paliva vrátane spotrebnej dane a bez DPH
N) Rozdiel (L – M)
(1)
(2)

Bioetanol v ETBE je zaťažený spotrebnou daňou na benzín, a teda koeficient = 1
(31.21.2 – 1) x 100 [%] cit. v D. Chiaramonti ETA December 2003

Zdroj: slovenské orgány
Tabuľka 1b – Náklady na výrobu naftových zmesí v EUR (2016)
FAME/1 000 litrov
A) Materiál
B) Pracovná sila
C) Splatenie istiny
D) Spracovanie polotovarov
E) Náklady na dopravu
F) Predajná cena vedľajších produktov
G) Výrobné náklady (súčet A až F)
H) Zisk
I) Spolu bez dane (G + H) v EUR/1 000 l
J) Znížená sadzba spotrebnej dane pre biopalivá (EUR/1 000 l)
K) Energetický koeficient prepočtu
L) Cena biopalív bez DPH na l (I + J + K)

EUR

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

M) Referenčná cena fosílnych palív vrátane spotrebnej dane a
bez DPH na l

[…]

Rozdiel (L – M)

[…]

Zdroj: slovenské orgány
(20)

Úrovne pomoci boli stanovené pri zohľadnení nákladov na výrobu biopalív a
trhových cien biopalív a fosílnych palív.

(21)

Údaje o nákladoch na výrobu biopalív druhej generácie v súčasnosti nie sú k
dispozícii, keďže sa na slovenskom trhu zatiaľ nepredávajú. Berúc však do úvahy,
6

že ide o sofistikovaný produkt, očakáva sa, že takéto výrobné náklady na
pokročilé biopalivá druhej generácie budú omnoho vyššie než pri prvej.
(22)

Slovenské orgány sa zaviazali obmedziť výšku pomoci na všetky druhy biopalív
požívajúce výhody v rámci oznámenej schémy na rozdiel medzi celkovými
priemernými nákladmi na výrobu energie (LCOE) z biopalív a trhovou cenou
danej formy energie, najmä však trhovou cenou fosílnych palív. LCOE môže
zahŕňať návratnosť kapitálu maximálne 6 %.

(23)

Slovenské orgány takisto vyhlásili, že budú pravidelne (aspoň raz ročne)
aktualizovať priemerné náklady na výrobu energie z moderných biopalív a
zverejnia uplatniteľnú pomoc na liter paliva.
2.4. Transparentnosť a ďalšie prvky

(24)

Slovensko sa zaviazalo dodržiavať ustanovenia o transparentnosti uvedené v
usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a
energetiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „EEAG“)12.

(25)

Slovensko sa zaviazalo zabezpečiť, že žiadny podnik v ťažkostiach13 nebude mať
nárok na pomoc v rámci oznámenej schémy.

(26)

Slovenská republika takisto potvrdila, že neposkytne pomoc žiadnemu podniku,
voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie, v ktorom bola pomoc označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

3.

POSÚDENIE POMOCI
3.1. Existencia pomoci

(27)

Štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ predstavuje také opatrenie, ktoré
spĺňa nasledujúce štyri podmienky. Po prvé, pomoc poskytuje členský štát alebo
sa poskytuje zo štátnych prostriedkov. Po druhé, opatrenie predstavuje selektívnu
výhodu pre určité podniky alebo pre výrobu určitých druhov tovaru. Po tretie,
opatrenie musí byť schopné ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Po štvrté,
opatrenie musí narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo hroziť
narušením hospodárskej súťaže.

(28)

Zníženie spotrebnej dane sa poskytuje zo štátnych prostriedkov (ušlé daňové
príjmy štátu) a možno ho prisúdiť Slovenskej republike. Pomoc štátu pre
výrobcov biopalív im priznáva výhodu, keďže im vykompenzuje časť nákladov. S
biopalivami sa medzi členskými štátmi obchoduje a konkurujú aj iným druhom
palív (napr. fosílnym). Opatrenie by preto mohlo nepriaznivo ovplyvniť obchod
medzi členskými štátmi a narušiť hospodársku súťaž. Platí teda, že oznámené
opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

12

Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.
Pozri bod 20 oznámenia Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu
nefinančných podnikov v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1 – 28).
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3.2. Zákonnosť pomoci
(29)

Slovensko si splnilo povinnosť podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ, keďže schému
pomoci oznámilo pred jej uplatnením. Legislatívne akty (pozri odôvodnenie(13)),
ktoré slúžia ako právny základ schémy pomoci, už boli v čase prijatia súčasného
rozhodnutia prijaté. Ako je zrejmé z odôvodnenia(14), Slovensko začne
vykonávať právne ustanovenia týkajúce sa schémy pomoci, a to hneď, ako bude
formálne schválená Komisiou.
3.3. Zlučiteľnosť pomoci

(30)

Oznámená schéma pomoci sa týka prevádzkovej pomoci na zariadenia výroby
energie z obnoviteľných zdrojov (výrobcovia biopalív) a ako taká patrí do
rozsahu pôsobnosti EEAG.

(31)

Komisia teda posúdila zlučiteľnosť schémy pomoci podľa článku 107 ods. 3
písm. c) v zmysle usmernenia EEAG – najmä oddielov 3.2 a 3.3.
3.3.1.

Cieľ spoločného záujmu

(32)

Podľa bodu 31 EEAG musia členské štáty presne určiť cieľ spoločného záujmu a
vysvetliť očakávaný príspevok schémy k dosiahnutiu tohto cieľa.

(33)

Zámerom oznámenej schémy je posilniť podporu ochrany životného prostredia
zvýšením výroby energie z obnoviteľných zdrojov, konkrétne výroby biopalív.

(34)

Komisia zastáva názor, že oznámená zmena je zameraná na cieľ spoločného
záujmu v súlade s článkom 107 ods. 3 zmluvy.
3.3.2.

Potreba štátnej pomoci a primeraná voľba nástroja

(35)

Podľa bodu 36 EEAG je pomoc potrebná, ak členský štát preukáže, že pomoc je
účinne zameraná na (zvyškové) zlyhanie trhu, ktoré neriešia iné politické
opatrenia. Pokiaľ ide o zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, v bode 115
EEAG sa počíta s tým, že zvyškové zlyhanie trhu naďalej pretrváva, čo možno
riešiť poskytnutím pomoci pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

(36)

Podľa bodu 116 EEAG, s cieľom umožniť členským štátom, aby dosiahli svoje
vnútroštátne ciele týkajúce sa energií a zmeny klímy, Komisia považuje pomoc
pre energiu z obnoviteľných zdrojov za primeranú a majúcu obmedzené
narúšajúce účinky, za predpokladu, že všetky ostatné podmienky zlučiteľnosti sú
splnené.

(37)

Vzhľadom na vyššie náklady na výrobu a používanie biopalív je pravdepodobné,
že nebude existovať dostatočný stimul na výrobu týchto palív v množstvách
potrebných na dosiahnutie príslušného cieľa 0,5 % energetickej hodnoty
moderných biopalív na slovenskom trhu. Pomoc je preto potrebná.

(38)

Podľa bodu 113 EEAG možno prevádzkovú pomoc na biopalivá na báze potravín
poskytovať iba do roku 2020. Takúto pomoc možno navyše poskytnúť iba
zariadeniam, ktoré začali svoju činnosť pred 31. decembrom 2013, a to dovtedy,
kým nie je hodnota zariadenia úplne odpísaná. Oznámená schéma pomoci
pomáha biopalivám získaným z potravín, keďže ich výrobcom poskytuje
prevádzkovú pomoc. Ako sa uvádza v odôvodnení(9), Slovensko obmedzilo
8

poskytovanie pomoci na biopalivá na báze potravín do 31. decembra 2020. Na
pomoc sú oprávnené iba zariadenia, ktoré začali činnosť pred 31. decembrom
2013, a to dovtedy, kým nebudú plne odpísané. Vzhľadom na túto skutočnosť sú
splnené podmienky uvedené v bode 113 EEAG. Od 1. januára 2021 do skončenia
platnosti schémy 31. decembra 2023 sa pomoc bude poskytovať iba na biopalivá s
obsahom biogénnych látok (biopalivá nevyrábané z potravín) v súlade s
odôvodnením (7).
(39)

Slovenské orgány potvrdili, že biopalivá podporované v rámci oznámeného
daňového režimu nebudú počas poskytovania pomoci podliehať systému kvót,
povinnosti primiešavania alebo iným systémom s podobným účinkom. Bod 114
EEAG je preto dodržaný.
3.3.3.

Stimulačný účinok

(40)

V súlade s bodom 49 EEAG stimulačný účinok nastáva, ak pomoc motivuje
príjemcu k zmene správania smerom k dosiahnutiu cieľa spoločného záujmu, k
čomu by nedošlo bez uvedenej pomoci.

(41)

Platí to najmä v prípade, keď náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
prevyšujú trhovú cenu a pomoc môže pomôcť tieto dodatočné environmentálne
náklady znížiť. Ako vidno z tabuliek 1a a 1b, náklady na výrobu zmiešaných
biopalív sú vyššie než trhová cena rovnocenných fosílnych palív. Keďže zníženie
dane podnieti využívanie biopalív prvej a druhej generácie, bude zároveň
stimulovať ich výrobu. Pomoc preto bude mať stimulačný účinok podľa bodu 49
EEAG.
3.3.4.

Primeranosť pomoci

(42)

Podľa bodu 69 EEAG sa pomoc v oblasti životného prostredia považuje za
primeranú, ak sa výška pomoci na jedného príjemcu obmedzuje na minimum
potrebné na dosiahnutie požadovaného cieľa ochrany životného prostredia.

(43)

V bode 131 EEAG sa stanovujú ďalšie podmienky zlučiteľnosti, pokiaľ ide o
pomoc pre energiu z obnoviteľných zdrojov inú ako elektrická energia, a to:






(44)

pomoc na jednotku energie nie je vyššia ako rozdiel medzi celkovými
priemernými nákladmi na výrobu energie (LCOE) pri použití predmetnej
technológie a trhovou cenou príslušnej formy energie [bod 131 písm. a)
EEAG];
priemerné náklady na výrobu energie môžu zahŕňať bežnú návratnosť
kapitálu. pri výpočte LCOE sa investičná pomoc odpočíta z celkovej sumy
investície [bod 131 písm. b) EEAG];
výrobné náklady sa pravidelne aktualizujú, a to aspoň každý rok [bod 131
písm. c) EEAG];
pomoc sa poskytuje iba dovtedy, kým nie je zariadenie úplne odpísané
podľa bežných zásad účtovníctva [bod 131 písm. d) EEAG].

Ako je vysvetlené v odôvodneniach (22)a (23), Slovensko sa zaviazalo obmedziť
pomoc na rozdiel medzi nákladmi na výrobu biopalív vrátane 6 % miery
návratnosti a cenou minerálnych palív. Z tabuľky 1a a 1b vyplýva, že pomoc
skutočne nepresiahne rozdiel medzi nákladmi na príslušné biopalivá a trhovou
cenou zodpovedajúcich fosílnych palív. Slovenské orgány sa ďalej zaviazali
9

aktualizovať aspoň raz ročne hodnotu LCOE biopalív, aby sa zabránilo nadmernej
kompenzácii. Tým sa zaručí, že pomoc bude obmedzená na minimum a že bude
splnená podmienka uvedená v bode 131 písm. a) EEAG.
(45)

Ako je vysvetlené v odôvodnení(17), výrobcom biopalív sa neposkytne žiadny
iný druh pomoci na pokrytie tých istých oprávnených nákladov.

(46)

Pomoc zaručuje výrobcom biopalív mieru návratnosti 6 %, čo možno považovať
za bežnú mieru návratnosti, keďže sa nachádza v rozsahu kapitálových nákladov
bežne pozorovaných v prípade zariadení na výrobu energie z obnoviteľných
zdrojov v Európe14.

(47)

Zo skutočností opísaných v odôvodneniach (45)a(46) vyplýva, že pomoc v rámci
oznámenej zmeny je v súlade s bodom 131 písm. b) EEAG.

(48)

Ako sa uvádza v odôvodnení(23), Slovensko sa zaviazalo aktualizovať výrobné
náklady raz ročne a poskytovať pomoc len na biopalivá získané zo zariadení na
bioplyn, ktoré neboli úplne odpísané podľa bežných účtovných štandardov.
Požiadavky uvedené v bode 131 písm. c) a d) sú teda dodržané.

(49)

Tým, že Slovensko potvrdilo, že nebude kombinovať opatrenia pomoci s inými
formami štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy alebo s inými
formami financovania Únie v prípade tých istých oprávnených nákladov (pozri
odôvodnenie(17)), dodržalo požiadavky na kumuláciou podľa oddielu 3.2.5.2
EEAG.

(50)

Na základe uvedeného Komisia dospela k záveru, že pomoc v rámci oznámenej
schémy na podporu biopalív je primeraná.
3.3.5.

Súlad s daňovými predpismi Únie

(51)

Keďže oznámené opatrenie sa týka zníženia spotrebnej dane, Komisia posúdila aj
jeho súlad so smernicou o zdaňovaní energie15.

(52)

V článku 16 ods. 1 smernice o zdaňovaní energie sa členským štátom umožňuje
uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na biopalivá. V článku 16 ods. 2 sa zníženie
zdaňovania obmedzuje na tú časť výrobku, ktorá skutočne pochádza z biomasy.
Na základe informácií od slovenských orgánov a uvedených v odôvodneniach (5),
(6), (7), (11), (12)a (19) je to tak aj v prípade posudzovaného opatrenia, keďže
výška zníženia dane nebude vyššia ako podiel zmiešaného paliva, ktorý pochádza
z biomasy.

(53)

V prípade benzínu toto zníženie dosiahne hodnotu 5,86 % v roku 2018 (podiel
biopalív musí dosiahnuť aspoň 5,9 %), 6,03 % v roku 2019 (podiel biopalív musí
dosiahnuť aspoň 6,2 %) a 7,39 % v roku 2020 (podiel biopalív musí dosiahnuť
aspoň 7,4 %). V prípade nafty toto zníženie dosiahne hodnotu 6,36 % (podiel
biopalív musí dosiahnuť aspoň 6,4 %). Slovenská republika ešte nestanovila
štandardné sadzby spotrebnej dane a zníženia spotrebnej dane na obdobie po 1.
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Rozhodnutie C(2016) 250 final z 25.1.2016 vo veci SA.33313 – Litva – zníženie spotrebnej dane
pre biopalivá; Komisia schválila mieru návratnosti vo výške 5 %. Miera návratnosti až do výšky
5 % bola tiež schválená v rozhodnutí C(2017) 6169 final zo 14.9.2017 vo veci SA.48069 (2017/N)
– Švédsko – Daňové úľavy pre čisté a kvapalné biopalivá s vysokým podielom zmesí.
Pozri poznámku pod čiarou č. 5.

15
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januári 2021. Slovenská republika sa však, ako sa uvádza v odôvodnení(6),
zaviazala stanoviť výšku daňového zvýhodnenia na dané obdobie v súlade s
požiadavkami článku 16 smernice o zdaňovaní energie.
(54)

Oznámené opatrenie, ktoré je predmetom posúdenia, je okrem toho v súlade s
článkom 16 ods. 3 smernice o zdaňovaní energie. V zmysle záveru uvedeného v
odôvodnení (44) pomoc nepovedie k nadmernej kompenzácii výrobcov biopalív.
Slovenské orgány sa navyše zaviazali obmedziť výšku pomoci na rozdiel medzi
LCOE biopalív a trhovou cenou fosílnych palív, ako aj sledovať vývoj LCOE
biopalív prinajmenšom raz ročne.

(55)

Ako sa uvádza v odôvodnení(8), znížená sadzba spotrebnej dane je uplatniteľná
bez ohľadu na pôvod biopalív.

(56)

Oznámené opatrenie je preto v súlade so smernicou o zdaňovaní energie.
3.3.6.

Narušenie hospodárskej súťaže a test vyváženosti

(57)

Podľa bodu 116 EEAG Komisia predpokladá, že pomoc pre energiu z
obnoviteľných zdrojov má iba obmedzené narúšajúce účinky, za predpokladu, že
sú splnené príslušné podmienky. Ako už bolo uvedené, Komisia považuje tieto
podmienky za splnené.

(58)

Komisia preto dospela k záveru, že narušenie hospodárskej súťaže spôsobené
poskytnutím pomoci v rámci oznámenej schémy je vyvážené pozitívnym
prínosom k spoločným politickým cieľom.
3.3.7.

Transparentnosť

(59)

Podľa bodu 104 EEAG sú členské štáty povinné zabezpečiť transparentnosť
poskytovanej pomoci zverejňovaním určitých informácií na všeobecnej webovej
stránke štátnej pomoci. V súlade s bodom 106 EEAG sa od členských štátov
požaduje, aby túto povinnosť dodržiavali od 1. júla 2016.

(60)

V zmysle odôvodnenia(24) sa Slovensko zaviazalo dodržiavať požiadavky
transparentnosti uvedené v oddiele 3.2.7 EEAG.
3.3.8.

Záver vo vzťahu k zlučiteľnosti oznámeného opatrenia

(61)

Na základe uvedeného posúdenia Komisia dospela k záveru, že oznámená schéma
pomoci pre biopalivá na Slovensku je zlučiteľná s vnútorným trhom na základe
EEAG.

4.

ZÁVER

(62)

Komisia sa preto rozhodla nevzniesť námietky proti tejto pomoci vzhľadom na to,
že je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie.

S úctou
Za Komisiu
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Margrethe VESTAGER
členka Komisie
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