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Az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált 
gyakorlatok kódexe 

Lakossági összefoglaló 
 

Az Európai Bizottság javaslatot tesz az állami támogatások ellenőrzési 
eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexére. 

 
A Bizottság javítani fogja az állami támogatások ellenőrzési eljárásai lefolytatásának 
átláthatóságát, hitelességét és kiszámíthatóságát. 
 
1. MIÉRT KELL JAVÍTANI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI ELJÁRÁSOKAT? 
 
Az állami támogatás valódi segítséget nyújthat a társadalomnak, például a környezet állapotának 
javítása, a kutatás és fejlesztés ösztönzése, illetve az alkalmazottak szélesebb körű képzésének 
lehetővé tétele révén. Az állami támogatásnak azonban káros hatásai is lehetnek; hozzájárulhat 
például a nem eléggé hatékony vállalatok életben maradásához, ami hosszú távon a fogyasztói 
árak emelkedését eredményezheti. Emellett a vállalatok kijátszhatják egymás ellen a 
kormányokat, azzal fenyegetve őket, hogy beruházásaikat a nagyobb támogatást ígérő országba 
helyezik át. Emiatt a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az állami támogatásokat, hogy ily módon 
biztosíthassa azok hozzájárulását a közösen egyeztetett célkitűzésekhez. E célkitűzés eléréséhez 
nagyon fontosak a hatékony, egyszerű és kiszámítható eljárások. 
 
Az állami támogatási intézkedések ellenőrzése során alkalmazott általános eljárás egyes lépéseit 
az 1999. évi eljárási szabályzat1 határozza meg. Ezen eljárás gyakorlati lefolytatása során 
azonban jelentős javulás érhető el időtartam, átláthatóság és kiszámíthatóság tekintetében, ha a 
Bizottság és a tagállamok elkötelezik magukat bizonyos bevált gyakorlatok mellett. Jelenleg 
átlagban öt hónap telik el, mielőtt a Bizottság határozatot fogad el a bejelentett intézkedés 
előzetes vizsgálatát követően, ha pedig hivatalos, részletekbe menő vizsgálatot kell indítania, 
akkor több mint 21 hónap. Ez az időtartam és az egyes ügyekben történő határozathozatal 
kiszámíthatóságának hiánya a modern üzletmenet szükségleteinek szempontjából nem kielégítő. 
 
2. HOGYAN JÁRUL HOZZÁ A BEVÁLT GYAKORLATOK KÓDEXE A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ? 
 
A bevált gyakorlatok kódexe javítja majd a folyamatban részt vevők közti fegyelmet; ösztönzi a 
bejelentést megelőző kapcsolatfelvétel rendszeres alkalmazását, valamint a Bizottság és a 
tagállamok közötti információcsere egyszerűsítését az előzetes vizsgálati szakasz során; 
ezenkívül nagymértékben javítaná a tagállamok bejelentéseinek minőségét, és felgyorsítaná az 
ügyek hivatalos bejelentés utáni kezelését. 
 
A bevált gyakorlatok kódexe az érintett felek érdekében átláthatóbbá is teszi az eljárást. E célból 
közzétennék minden bejelentés összefoglalóját, így téve lehetővé az érdekeltek számára, hogy a 
bizottsági határozathozatal előtt észrevételeket tegyenek a tervezett állami támogatási 
intézkedéssel kapcsolatban. A kódex eredményeképpen szakaszos, azaz kiszámíthatóbb 
panaszkezelési eljárás jönne létre, és a panaszosok jobb információval rendelkeznének az általuk 
tett bejelentés kezelésével kapcsolatban. 
                                                 
1 A Tanács 659/1999/EK rendelete (1999. március 22.) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.). 
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3. KIK AZ ÚJ KÖZLEMÉNY KEDVEZMÉNYEZETTJEI? 
 
A bevált gyakorlatok kódexe valamennyi érdekeltnek hasznára válik: a tagállamoknak és a 
támogatások kedvezményezettjeinek egyaránt, mivel felgyorsul az állami támogatásokkal 
kapcsolatos határozathozatal. A többi érdekelt félnek is származik előnye, mivel lehetőséget 
kapnak kétségeik kifejezésére azelőtt, hogy a Bizottság kialakítaná végleges álláspontját a 
bejelentett állami támogatási intézkedéssel kapcsolatosan. 
 
4. MIKOR LÉP HATÁLYBA AZ ÚJ KÖZLEMÉNY? 
 
A Bizottság 2009. április 29-én elfogadta a közleményt, amely várhatólag még a nyár előtt 
hatályba lép. 


