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1. BEVEZETÉS 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások az európai társadalmi modell kulcsfontosságú 
elemei. Fontos szerepet játszanak Unió-szerte a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
biztosításában, és döntő jelentőséggel bírnak az EU fenntartható fejlődésére nézve a 
foglalkoztatás növelése, a társadalmi befogadás, a gazdasági növekedés és a környezet 
minősége tekintetében. A Lisszaboni Szerződésben az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások jelentősége a módosított 14. cikkel és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) új, 26. jegyzőkönyvével nyert hangsúlyt. 

A köz- vagy magánszereplők által működtetett általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
gyakran nem biztosíthatók gazdaságilag elfogadható feltételek mellett közszolgáltatási 
ellentételezés nélkül. Az ilyen ellentételezésre az EUMSZ állami támogatási szabályai 
vonatkoznak, amennyiben ezek az általános érdekű szolgáltatások gazdasági tevékenységnek 
minősülnek. A Bíróság 2003-ban megállapította, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetéséért nyújtott ellentételezés állami támogatásnak minősül, kivéve, ha 
szigorúan arra az összegre korlátozódik, amely a hatékony szolgáltató ellentételezéséhez 
volna szükséges. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása meglehetősen különbözik az egyes 
tagállamokban. Ágazatonként is jelentős eltéréseket mutat, amit befolyásol a technológiai és 
gazdasági haladás, valamint a kulturális és a társadalmi hagyományok. Ezért az idővel lépést 
tartva alakul. 

Abból a célból, hogy a nemzeti hatóságok és a piaci szereplők számára jogbiztonságot 
nyújtson az állami támogatási szabályok ezen a területen történő alkalmazása tekintetében, a 
Bizottság 2005-ben jogi eszközök egész sorát fogadta el, amelyek az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag (a továbbiakban: a csomag) néven váltak ismertté. 
A csomag egyértelművé teszi, hogy mely körülmények között egyeztethető össze az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás finanszírozásához nyújtott állami támogatás a Szerződéssel. A 
Bizottság azóta számos határozatot fogadott el konkrét ügyekben, továbbá iránymutatást 
nyújtott az Interaktív Információs Szolgálaton1 keresztül, és összegyűjtötte a „Gyakran 
ismételt kérdéseket”2, melyeket nemrég aktualizált és útmutatóba3 foglalt. 

E jelentés a jelenlegi jogi keret főbb elemeinek ismertetése (2. szakasz) után összefoglalja a 
Bizottság azon tapasztalatait, amelyeket 2005 óta az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó csomag különböző ágazatokban történő alkalmazása során 
szerzett (3. szakasz). Végezetül, a jelentés ismerteti azokat a kulcsfontosságú kérdéseket, 
amelyek a széles körű konzultáció során rajzolódtak ki: ez magában foglalta a tagállamok 

                                                 
1 Elérhető a következő honlapon: http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html 
2 A „Gyakran ismételt kérdések az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés 
formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról, valamint a közszolgáltatással járó 
ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály alkalmazásáról 
szóló 2005. november 28-i bizottsági határozattal kapcsolatban” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentum SEC(2007) 1516., 2007. november 20. 

3 A 2010. december 7-i SEC(2010) 1545 bizottsági szolgálati munkadokumentum, Iránymutatás az 
állami támogatásra, a közbeszerzésre és a belső piacra vonatkozó uniós szabályok általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokra, különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő 
alkalmazásához. 
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által 2008-ban és 2009-ben benyújtott jelentéseket és a 2010-ben az érdekeltekkel lefolytatott 
általános konzultációt (4. szakasz). 

2. AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZERZŐDÉS ÁLLAMI 
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI 

2.1. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásért nyújtott ellentételezés állami 
támogatásnak minősülése 

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése általában tiltja az állami támogatást: 

Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a 
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely 
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja 
a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

Az állami támogatás tiltása elvileg alkalmazandó az általános érdekű szolgáltatásokra is, 
amennyiben azok keretében vállalkozás végez gazdasági tevékenységeket4. Ugyanakkor a 
Bíróság 2003. évi, az Altmark-ügyben5 hozott ítéletéig nem volt teljesen világos, hogy a 
nemzeti hatóság által az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetéséért nyújtott 
ellentételezés a 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik-e, ami így állami támogatást 
képezne. 

A Bíróság az Altmark-ügyben megállapította, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások terén az ellentételezés nem minősül állami támogatásnak, amennyiben az 
csupán az ilyen közszolgáltatási kötelezettségek ellátásához kapcsolódó nettó költségek 
fedezését szolgálja. Ugyanakkor szigorú feltételeket határozott meg, amelyek célja az azon 
költségekre nyújtott ellentételezés korlátozása, amelyek egy hatékony szolgáltatónál a 
kötelezettségek teljesítése során keletkeznének. Ahhoz, hogy bizonyítható legyen, hogy az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás ellentételezése nem képez állami támogatást, 
egyszerre kell teljesülnie a „négy Altmark-kritériumnak”. Ezek a következők: 

• Először is, a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséget kell 
teljesítenie, és e kötelezettségeket világosan meg kell határozni. 

• Másodszor, az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket objektív és átlátható 
módon előre meg kell határozni, hogy ne jöjjön létre olyan gazdasági előny, amely a 
kedvezményezett vállalkozásnak kedvez a konkurens vállalkozásokkal szemben. 

• Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek 
ellátása közben felmerült költségek részben vagy egészben történő fedezéséhez szükséges 
összeget, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és az ésszerű nyereséget. 

                                                 
4 A „gazdasági tevékenység” fogalmát az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata határozza meg. 

A versenyjog területén, összefoglalva, az ítélkezési gyakorlat szerint a gazdasági tevékenység áruk vagy 
szolgáltatások kínálása a piacon, függetlenül az érintett jogalany jogi formájától. Lásd a C-205/03 P sz. 
FENIN kontra Bizottság ügyet (EBHT 2006., I-06295. o., 25. pont.). A gazdasági tevékenység és a 
vállalkozás fogalmát lásd még a C-350/07 sz. Kattner Stahlbau ügyben (EBHT 2009., I-1513. o). 

5 C-280/00. sz. Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ügy, (EBHT 2003., I-7747.o.). 
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• Negyedszer, ha az adott esetben a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó vállalkozást nem 
olyan közbeszerzési eljáráson választották ki, amely lehetővé tenné a közösség számára a 
szolgáltatást legkisebb költséggel nyújtani képes ajánlattevő kiválasztását, az ellentételezés 
mértékét azon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, 
jól vezetett és a szükséges eszközökkel rendelkező vállalkozás látta volna el e 
kötelezettségeket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek 
biztosításából származó ésszerű nyereséget. 

Az Unió bíróságai az Altmark-ítélet óta néhány esetben újra foglalkoztak az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokért nyújtott közszolgáltatási ellentételezés kérdésével. Például 
a Törvényszék tisztázta, hogy a négy Altmark-kritérium célja kizárólag annak meghatározása, 
hogy az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e6, miközben a 106. cikk (2) bekezdése 
továbbra is az olyan pénzügyi ellentételezés összeegyeztethetőségének értékeléséhez nyújt 
alapot, amely nem teljesíti mind a négy kritériumot7. A Törvényszék azt is tisztázta, hogy a 
negyedik Altmark-kritérium tartalmazza azt a kulcselemet, amely az Altmark-ellentételezést 
megkülönbözteti az állami támogatásnak minősülő ellentételezéstől: az Altmark-
ellentételezésnek egy hatékony (a tendert megnyerni képes vagy egy átlagos, jól vezetett) 
vállalkozás költségeire kell korlátozódnia. Másképpen kifejezve: az Altmark-ellentételezés az 
az összeg, amely ahhoz szükséges, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat a 
közösség számára a legkisebb költséggel nyújtsák8. Másfelől a csomag lehetővé teszi állami 
támogatás nyújtását általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz az ilyen szolgáltatásokkal 
megbízott vállalkozásnál ténylegesen felmerült költségek fedezése érdekében, a vállalkozás 
hatékonysági szintjétől függetlenül9. Az Elsőfokú Bíróság elutasította azt az érvelést, amely 
szerint az Altmark-ítélet csak azokra az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra 
alkalmazandó, amelyekre az ítélet meghozatalát követően adtak megbízást10. 

Az állami támogatásokra vonatkozó, az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésében foglalt tilalom 
nem kizárólagos. A 107. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott általánosan 
alkalmazandó feltételek mellett az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra korlátozott, meghatározott kivételt tartalmaz11. A 106. cikk 
(2) bekezdése szerint: 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a 
jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések 
szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem 
jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A 
kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes az Unió 
érdekeivel. 

Ennek megfelelően nem határozható meg végérvényesen, hogy mi minősül általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak, a tagállamok e tekintetben széles mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek. A Bíróság ugyanakkor tisztázta, hogy az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése 

                                                 
6 Ugyanott, 135. pont. 
7 T-354/04 sz. TF1 ügy (EBHT 2009., II-00471., 130. pont). 
8 T-289/03. sz. BUPA kontra Bizottság ügy (EBHT 2008., II-81. o., 246 és 249. pont). 
9 Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat (11) preambulumbekezdése, 5. 

cikkének (2) bekezdése, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály 16. 
pontja. 

10 T-289/03. sz. BUPA kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., II-81. o., 158-160. pont). 
11 A szárazföldi szállítás területén nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó másik 

rendelkezés megtalálható az EUMSZ 93. cikkében. 
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értelmében nem minden gazdasági tevékenység tekinthető általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak. Valójában „a tevékenységnek általános gazdasági érdekűnek kell lennie, és 
meg kell felelnie a gazdasági tevékenység egyéb típusainak esetében megjelenő általános 
gazdasági érdek hátterében meghúzódó ismérveknek”12. Ezzel az ítélkezési gyakorlattal 
összhangban a Bizottság már korábban is hangsúlyozta, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások olyan gazdasági tevékenységek, amelyekre a tagállamok az általános érdek 
valamely kritériuma alapján meghatározott közszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. E 
kötelezettségek előírására akkor van szükség, amikor a nemzeti hatóságok úgy ítélik meg, 
hogy a piac nem nyújt, vagy nem kielégítőnek tekintett feltételek mellett nyújt ilyen 
szolgáltatásokat13. Ezért azokat az ágazatokat kivéve, amelyekben az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás meghatározását uniós jogszabályok (pl. ágazatspecifikus irányelvek) 
befolyásolják vagy korlátozzák, a Bizottság nyilvánvaló hibák feltárására vonatkozó jogköre 
korlátozza a tagállamok arra vonatkozó mérlegelési jogkörét, hogy mit tekintenek általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak. A Bizottság e jogkör gyakorlását az Unió bíróságainak 
felügyelete mellett végzi14. 

Ezzel ellentétben annak értékelése, hogy egy adott közszolgáltatási ellentételezés megfelel-e a 
106. cikk (2) bekezdésében foglalt összeegyeztethetőségi követelményeknek, kizárólagosan a 
Bizottság feladata (fenntartva a Bíróság általi felülvizsgálatot). Az Altmark-ítélet világossá 
tette, hogy számos létező közszolgáltatási ellentételezést állami támogatásként kell kezelni. 
Ez igényt támasztott a tagállamok és más érdekeltek részéről egy olyan iránymutatás iránt, 
amely segítséget nyújt az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatási 
szabályoknak megfelelő kidolgozásához, és amely egyértelműsíti, hogy a Bizottság hogyan 
végzi el ezt az értékelést a gyakorlatban. A bevezetőben már említésre került, hogy a 
Bizottság erre az igényre 2005-ben egy intézkedéscsomaggal válaszolt (a továbbiakban: a 
csomag)15. 

2.2. A csomag 

A csomag három eszközből áll: az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozat16, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály17 és az 
átláthatósági irányelv18. 

                                                 
12 C-179/90 sz. Merci convenzionali porto di Genova SpA kontra Siderurgica Gabrielli SpA ügy (EBHT 

1991. I-5889. o., 27. pont). C-242/95 sz. GT-Link A/S v De Danske Statsbaner (DSB) ügy (EBHT 1997., 
I-4449.o., 53. pont) és C-266/96 sz. Corsica Ferries France SA v Gruppo Antichi Ormeggiatori del 
porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl és Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione ügy (EBHT 1998., I-3949. o., 45. pont). 

13 Az Európa területén nyújtott általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági közlemény, HL C 17., 
2001.1.19., 4-23. o., 14. pont. Lásd még ugyanezen közlemény II. mellékletét is. Lásd a T-289/03. sz. 
BUPA kontra Bizottság ügyet is (EBHT 2008., II-81. o., 166., 169. és 172. pont) 

14 Lásd a T-17/02. sz Fred Olsen kontra Bizottság ügyet, EBHT (2005) II-2031.; T-289/03. sz. BUPA 
kontra Bizottság ügy (EBHT 2008., II-81. o., 13. pont); T-309/04 sz. TV2/Dánia kontra Bizottság ügy 
(EBHT 2008. II-2935. o.), 95. pont. 

15 Altmark-csomag vagy Monti-Kroes csomag néven is ismert. 
16 A Bizottság 842/2005/EK határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) 

bekezdésének [jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikkének (2) bekezdése] az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak 
közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról 
(HL L 312., 2005.11.29., 67. o.). 

17 A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi 
keretszabály, HL C 297., 2005.11.29., 4. o. 



HU 6   HU 

2.2.1. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 

A Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerint az állami támogatásnyújtást tervező 
tagállamnak a támogatást be kell jelentenie a Bizottságnak. A tervezett támogatás nem 
hajtható végre addig, amíg a Bizottság meg nem hozta határozatát. 

Az olyan támogatásokhoz kapcsolódó túlzott adminisztratív terhek elkerülése érdekében, 
amelyek esetében viszonylag kicsi a versenytorzulás valószínűsége, az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló határozat meghatározza azokat a körülményeket, amelyek 
fennállása esetén az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetéséért nyújtott 
ellentételezést – a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése alóli kivételként – nem kell 
bejelenteni a Bizottságnak. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást ellátó olyan vállalkozások részére nyújtott 
ellentételezésekre vonatkozik, amelyek adózás előtti éves forgalma, figyelembe véve az 
összes tevékenységet, az általános gazdasági érdekű szolgáltatással való megbízást megelőző 
két pénzügyi évben 100 millió EUR-nál kevesebb volt19, és a szóban forgó szolgáltatásért 
nyújtott éves ellentételezés összege kevesebb, mint 30 millió EUR. 

Külön, az utasok száma és nem pénzügyi érték alapján meghatározott küszöbök vonatkoznak 
a szigetekre irányuló tengeri és légi összeköttetésekre, valamint a kikötők és repülőterek 
üzemeltetésére. Ezek a küszöbök alkalmazhatóak a forgalom és az ellentételezés összege 
alapján meghatározott általános értékhatárok helyett. Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat nem alkalmazandó a szárazföldi szállításra és a közcélú 
műsorszolgáltatásra. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó kórházaknak és 
szociálislakás-építéssel foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott ellentételezés összegtől 
függetlenül mentesül a bejelentési kötelezettség alól. 

Azonban annak érdekében, hogy ezek a kivételek alkalmazhatók legyenek, az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások működtetéséért nyújtott közszolgáltatási ellentételezésnek 
meg kell felelnie az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 4., 5. és 6. 
cikkében meghatározott részletes feltételeknek, melyek célja biztosítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtója ne részesüljön túlkompenzációban. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 4. cikke szerint az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével az érintett vállalkozást egy vagy több hivatalos 
aktussal bízzák meg, melyek többek között meghatározzák az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatási kötelezettség jellegét és időtartamát, az ellentételezés kiszámításának, 
ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramétereit és a túlkompenzáció elkerülésére és 
visszafizetésére hozott intézkedéseket. 

Az 5. cikk szerint az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket, figyelembe 
véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges saját tőkéből 

                                                                                                                                                         
18 A Bizottság 2005/81/EK irányelve (2005. november 28.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti 

pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló 
80/723/EGK irányelv módosításáról, melynek jelenlegi kodifikált változata a Bizottság 2006/111/EK 
irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok 
átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról, HL L 318., 2006.11.17., 17. o. 

19 Hitelintézetek esetében ez az értékhatár egy 800 millió eurós mérlegfőösszeg. 
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származó ésszerű nyereséget. A cikk részletesen ismerteti a költségek, a bevételek és az 
„ésszerű nyereség” kiszámítását is. 

Végezetül, a 6. cikk szerint a tagállamoknak rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy a 
vállalkozások nem részesülnek az 5. cikknek megfelelően meghatározott összeget meghaladó 
ellentételezésben (bár tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik kis összegű 
túlkompenzáció következő évre történő átvitelét annak azonnali visszafizetése helyett). 

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az alkalmazhatósági feltételek az első három Altmark-
kritériumra épülnek, és azok gyakorlati alkalmazását illetően részletesebbek. Az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat ugyanakkor nem tartalmaz a negyedik 
Altmark-kritériummal egyenértékű rendelkezést az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozás közbeszerzési eljárás, vagy az ilyen vállalkozás költségeinek egy tipikus, 
jól vezetett vállalkozás költségeivel való összehasonlítása alapján történő kiválasztása 
tekintetében. 

2.2.2. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetéséért közszolgáltatási ellentételezés 
formájában nyújtott azon állami támogatásokat, amelyek nem felelnek meg az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat feltételeinek, be kell jelenteni a 
Bizottságnak, hogy értékelhesse azok összeegyeztethetőségét. Az ilyen támogatásokra 
vonatkozóan az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály határozza 
meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a támogatások a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek tekinthetők. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabályban meghatározott 
összeegyeztethetőségi feltételek lényegében azonosak az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat 4., 5. és 6. cikkében meghatározott alkalmazhatósági 
feltételekkel20. A két eszköz közötti legfontosabb különbség, hogy a tervezett állami 
támogatás mentesül-e a támogatás végrehajthatóságának előfeltételéül szabott bejelentési 
kötelezettség alól. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás ellentételezése, amely teljesíti 
ezeket a feltételeket, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 
értékhatárain belülre esik, vagy amelyet általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 
kórházaknak vagy szociálislakás-építéssel foglalkozó vállalkozásoknak nyújtanak, 
összeegyeztethetőnek tekinthető, és nem szükséges előzetesen bejelenteni a Bizottságnak. 
Ezzel ellentétben az általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetéséért nyújtott olyan 
ellentételezést, amely teljesíti ugyan a feltételeket, de az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat küszöbértékein kívülre esik, az ellentételezés 
összeegyeztethetővé nyilvánítása érdekében be kell jelenteni a Bizottságnak. Az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály nem vonatkozik a szárazföldi 
szállításra, a légi és a tengeri közlekedésre vagy a közcélú műsorszolgáltatásra. A 
keretszabály helyett ágazatspecifikus szabályok alkalmazandók. 

                                                 
20 A túlkompenzáció következő évre történő átvitelére vonatkozó rendelkezések kis mértékben eltérnek 

ugyan, azonban a túlkompenzáció elkerülésére előírt rendszeres ellenőrzések és az átvitel 
lehetőségeinek korlátozása egyaránt szerepel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozatban és a keretszabályban. 
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2.2.3. Az átláthatósági irányelv 

Az átláthatósági irányelv 2005 előtt hatályos változata kötelezte a közszolgáltatókat, hogy az 
elszámolásban különítsék el egyéb tevékenységeiket azoktól az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásoktól, amelyekért állami támogatásban részesültek. Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó csomag harmadik elemét az átláthatósági irányelv módosítása 
jelentette. Ennek értelmében külön kell elszámolni azokat az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat, amelyekért a szolgáltató valamely nemzeti hatóságtól pénzügyi 
ellentételezésben részesül, attól függetlenül, hogy az ellentételezés állami támogatást képez-e. 

3. A CSOMAG ALKALMAZÁSA 

Az Altmark-ítéletet annak meghatározására alkalmazzák, hogy egy adott közszolgáltatási 
ellentételezés állami támogatást képez-e, függetlenül az érintett gazdasági ágazattól. Ez nem 
érvényes a Bizottság által végzett összeegyeztethetőségi értékelésre, mely számos esetben az 
adott ágazat jellegzetességeitől és az arra vonatkozó szabályozástól függ. A következőkben 
ezért az állami támogatási szabályok általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra történő 
alkalmazását a legjelentősebb ágazatokra bontva ismertetjük. 

3.1. Szállítás 

3.1.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei21 

Alapárakon számított kb. 500 milliárd EUR bruttó hozzáadott értékkel a szállítási 
szolgáltatások nyújtása (ideértve a tárolást, a raktározást és más kiegészítő tevékenységeket) 
az EU-27 összes bruttó hozzáadott értékének kb. 4,6 %-át tette ki 2007-ben. Ez az adat csak 
azon vállalkozások bruttó hozzáadott értékét tartalmazza, amelyek legfőbb tevékenysége a 
szállítási (és szállításhoz kapcsolódó) szolgáltatások nyújtása; az adat nem tartalmazza a saját 
számlás szállításokat. A teljes szállítási iparág az EU GDP-jének 7 %-át teszi ki. 

2007-ben a szállítási szolgáltatások ágazata az EU-27-ben több mint 9,2 millió személyt 
foglalkoztatott, az összes munkaerő kb. 4,4 %-át. Majdnem kétharmaduk (63 %) a szárazföldi 
szállításban (közút, vasút, belvízi hajóutak), 2 %-uk a tengeri szállításban, 5 %-uk a légi 
közlekedésben, 30 %-uk pedig a támogató és kiegészítő szállítási tevékenységek (pl. 
rakománykezelés, tárolás és raktározás, utazási irodák és szállítási ügynökségek, 
utazásszervezők) terén dolgozott 

3.1.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

A tagállamok jelentős forrásokat fordítanak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtására a szállítási ágazatban, valamint az infrastruktúra kiépítésére, irányítására és 
karbantartására. Az uniós jogszabályok számos olyan mechanizmust irányoznak elő, amelyek 
lehetővé teszik az ilyen szolgáltatások rendelkezésre bocsátását és előmozdítását. A 
tagállamoknak ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a közfinanszírozás az alkalmazandó 

                                                 
21 Európai Bizottság, EU Energy and Transport in figures, Statistical pocketbooks 2010, (Az EU 

energetikai és közlekedési ágazata számokban: statisztikai zsebkönyv 2010) 
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf Az ágazat 
méretére vonatkozó, ebben a szakaszban hivatkozott adatok, és a többi szakaszban más ágazatokra 
vonatkozó adatok olyan tevékenységeket is tartalmaznak, amelyek nem általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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szabályoknak megfelelően történjen, és különösen azt, hogy a közfinanszírozással ne kerüljön 
sor túlkompenzációra és versenytorzulásra. 

A szabályozási keret és az alkalmazandó szabályok a szállítás módja szerint különbözőek. A 
személyszállítási közszolgáltatások esetében részletes ágazati szabályozás vonatkozik a 
közszolgáltatási kötelezettségekre. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
keretszabály és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat nem 
alkalmazandó ebben az ágazatban. A légi és a tengeri közlekedés tekintetében csak az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat alkalmazandó, melyet azonban 
ágazati szabályok és iránymutatások egészítenek ki. 

3.1.2.1. Szárazföldi szállítás 

Az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó a szárazföldi szállításra. A 93. 
cikk alapján azonban: „A Szerződésekkel összeegyeztethetők azok a támogatások, amelyek 
megfelelnek a közlekedés összehangolására irányuló igényeknek, vagy amelyek a 
közszolgáltatás fogalmában benne rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek megtérítését 
szolgálják.” Ebből az következik, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozat és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály nem 
alkalmazandó a szárazföldi szállításra. 

A személyszállítási közszolgáltatásról szóló új, 1370/2007/EK rendelet22 2009. december 3-án 
lépett hatályba. A rendelet a személyszállítási közszolgáltatást érintő közszolgáltatási 
kötelezettségek ellentételezésére alkalmazandó szabályokat állapítja meg. A rendelet belvízi 
személyszállítási közszolgáltatásokra való alkalmazásáról a tagállamok döntenek. Az új 
szabályok hatálybalépéséig a Bizottság az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK rendeletben 
foglalt korábbi állami támogatási szabályok alapján végezte el az összeegyeztethetőség 
értékelését. A Bíróság Altmark-ügyben hozott határozatai egyértelművé tették, hogy ezek a 
rendeletek az állami támogatás összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályokat 
tartalmaznak23. 

Az 1370/2007/EK rendelet közszolgáltatási szerződés megkötését írja elő (azon 
közszolgáltatási kötelezettségek kivételével, amelyek célja díjak megállapítása valamennyi 
utas vagy az utasok egyes csoportjai számára, és amelyek az általános szabályok hatálya alá is 
tartozhatnak). A rendelet megkülönbözteti a közszolgáltatási szerződéseket, melyekre a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben meghatározott közbeszerzési szabályok 
vonatkoznak, és a közszolgáltatási koncessziókat. Ez utóbbira vonatkozóan a közszolgáltatási 
szerződések odaítélése rendes esetben versenytárgyalási eljárással történik, ami azonban nem 
kötelező minden esetben. Valamennyi közszolgáltatási szerződést és ellentételezést, melyek a 
díjak megállapítását szolgáló általános szabályokra vonatkoznak, úgy kell meghatározni, hogy 
„elkerüljék a túlkompenzációt”, ez az általános rendelkezés azonban nem nyújt további 
kritériumokat az ellentételezés kiszámításához. 

A rendelet 4. cikke az ellentételezés mértékét illetően meghatározza, hogy „az ellentételezés 
egyetlen esetben sem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során 
felmerült költségekre és elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi hatás fedezéséhez szükséges 

                                                 
22 Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti 

személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, HL L 315., 2007.12.3., 1. o. 

23 A fenti 5. lábjegyzetben hivatkozott C-280/00. sz. Altmark Trans ügy 95. pontja. 
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összeget, figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a közszolgáltató által megtartott bevételeket, 
valamint egy ésszerű nyereséget”. A melléklet 6. pontja a követezőképp határozza meg az 
„ésszerű haszon” kifejezést: „egy adott tagállam ezen ágazatában szokásos tőkemegtérülési 
ráta, amelynek számításba kell vennie a közszolgáltató által a hatóság beavatkozásából 
következően viselt kockázatot vagy kockázat hiányát.” 

3.1.2.2. Légi közlekedés 

A légi közlekedés területén az 1008/2008/EK rendelet24 (a továbbiakban: a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendelet) korlátozza azokat az útvonaltípusokat, amelyek esetében 
közszolgáltatási kötelezettség írható elő, és szigorú eljárásokat – különösen a pályázati 
eljárások tekintetében – vezet be a közszolgáltatási kötelezettségek előírására. A légi 
közlekedési ágazatban a közszolgáltatási kötelezettségek fontos jellegzetessége az előírt 
kötelezettségek és a kizárólagos koncessziók közötti világos különbségtétel (ellentételezéssel 
vagy anélkül). 

A légi közlekedési szolgáltatásokról szóló rendelet a közszolgáltatási kötelezettségek 
előírásának két szakaszát különbözteti meg. Első lépésként a közszolgáltatási kötelezettségek 
egy adott légi útvonalra írhatók elő. Második lépésként, csak abban az esetben, amikor 
egyetlen légi fuvarozót sem találtak az útvonal kiszolgálására, a tagállam egyetlen 
üzemeltetőre korlátozhatja a légi útvonalhoz való hozzáférést, feltéve, hogy az üzemeltetőt 
európai pályázati eljárással választották ki. Bár nem szükséges a jóváhagyása, a Bizottságnak 
jogában áll megvizsgálni a közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket határozattal 
felfüggeszthet, amennyiben azok nem felelnek meg a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló 
rendeletben foglaltaknak. Emiatt a Bizottságot a közszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos eljárás minden egyes szakaszáról tájékoztatni kell, a közszolgáltatási 
kötelezettség pedig nem írható elő addig, amíg a Bizottság értesítést nem tett közzé annak 
előírásáról (és adott esetben) a pályázati felhívásról az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

Közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért csak azoknak a légi fuvarozóknak fizethető 
ellentételezés, akiket pályázati eljárás keretében választottak ki. A légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendelet 17. cikkének (7) bekezdése szerint: „A benyújtott ajánlatokat 
a lehető legrövidebb időn belül elbírálják, figyelembe véve a szolgáltatás kielégítő voltát, 
beleértve a felhasználók számára közölhető árakat és feltételeket, és adott esetben az érintett 
tagállam(ok)tól kért kompenzációs költséget.” Azokban az esetekben tehát, amikor a 
szerződést a lehető legkisebb ellentételezés alapján ítélik oda, a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendeletnek való megfelelés biztosítja a negyedik Altmark-
kritériumnak való megfelelést is25. Ezért, bár az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról 
szóló határozat (az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály azonban 
nem) alkalmazandó a légi közlekedésre, sok esetben a légi közlekedési ágazatban előírt 
közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott ellentételezés lehet, hogy nem minősül 
állami támogatásnak. Ellenőrizni kell azonban azt, hogy a pályázati eljárással valóban azt a 
szolgáltatót választják-e ki, aki a közösség számára a legkisebb költséggel nyújtja a 
szolgáltatást. Az 1994. évi légi közlekedési iránymutatás rendelkezik a légi közlekedési 
ágazatban az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokért kifizetett ellentételezések 
összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályokról. 

                                                 
24 Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a 

légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.). 
25 Azonban lehet, hogy ez nem érvényes a 16. cikk (12) bekezdésében említett sürgősségi eljárásra, 

melynek értelmében a légi fuvarozót nyílt közbeszerzési eljárás nélkül választják ki. 
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Ezenkívül a repülőterek finanszírozására és a regionális repülőterekről közlekedő 
légitársaságoknak nyújtott indulási célú állami támogatásokra vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló bizottsági közlemény26 szerint a repülőterek által végzett bizonyos 
gazdasági tevékenységek általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak tekinthetők. „Kivételes 
esetekben” általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak tekinthető egy repülőtér teljes 
működtetése, például egy „elszigetelt régióban található” repülőtér esetében. 

3.1.2.3. Tengeri szállítás 

A tengeri szállításra az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése és az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat (az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
keretszabály azonban nem) alkalmazandó. Ezenkívül az ebben az ágazatban nyújtott általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó egyéb szabályokat a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő 
alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet27 tartalmazza. Az 
említett rendelet 4. cikke rendelkezik a közszolgáltatási szerződések megkötéséről és a 
kabotázsszolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek előírásáról a 
menetrend szerinti szolgáltatásokat nyújtó hajótársaságok számára. Az említett közösségi 
iránymutatások elismerik, hogy a tagállamok közszolgáltatási kötelezettségeket írhatnak elő 
vagy közszolgáltatási szerződést köthetnek nemzetközi szállítási szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amennyiben erre feltétlenül szükség van a szállításhoz kapcsolódó 
közszükségletek kielégítésére. 

A 3577/92/EGK rendelet tekintetében a Bíróság megállapította, hogy e rendelet 1. és 4. 
cikkének rendelkezései együtt alkalmazva megengedik a szigetekről vagy a szigetekre 
irányuló, valamint a szigetek közötti, menetrend szerinti kabotázsszolgáltatások nyújtását. 
Ezeket a szolgáltatásokat csak abban az esetben kell a hatóságokkal előzetesen 
engedélyeztetni, ha: i. igazolhatóan valódi közszolgáltatási igény merül fel, mert a szabad 
verseny feltételei mellett nyújtott, menetrend szerinti szállítási szolgáltatások nem 
megfelelőek, ii. az is igazolható, hogy ez az előzetes hatósági engedélyezési rendszer 
szükséges és arányos a megvalósítani kívánt céllal, iii. az ilyen rendszer objektív, nem 
diszkriminatív kritériumokra épül, melyeket az érintett vállalkozások előre ismernek28. 

Ezenkívül a Bizottság számos, kifejezetten a tengeri szállításra alkalmazandó közleményt tett 
közzé, pl.: a hajókezeléssel foglalkozó társaságoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó 
iránymutatásról szóló bizottsági közlemény29, a tengeri gyorsforgalmi utak létesítéséhez 
nyújtott közösségi finanszírozást kiegészítő állami támogatásra vonatkozó iránymutatásról 
szóló bizottsági közlemény30 és a tengeri szállításra fordított állami támogatásról szóló 
közösségi iránymutatás31. 

                                                 
26 A Bizottság közleménye (2005. december 9.) a repülőterek finanszírozására és a regionális 

repülőterekről közlekedő légitársaságoknak nyújtott indulási célú állami támogatásokra vonatkozó 
közösségi iránymutatásokról (HL C 312., 2005.12.9., 1. o.). 

27 HL L 364., 1992.12.12., 7. o. 
28 C-205/99 sz. Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) és mások ügy, 

2001(EBHT) I-1271. o., 40. pont. 
29 A Bizottság közleménye a hajókezeléssel foglalkozó társaságoknak nyújtott állami támogatásra 

vonatkozó iránymutatásról (HL C 132., 2009.6.11., 6. o.). 
30 A Bizottság közleménye a tengeri gyorsforgalmi utak létesítéséhez nyújtott közösségi finanszírozást 

kiegészítő állami támogatásra vonatkozó iránymutatásról (HL C 317., 2008.12.12., 10. o.). 
31 A Bizottság C(2004) 43. számú közleménye – Közösségi iránymutatás a tengeri szállításra fordított 

állami támogatásról, HL C 013., 2004.1.17., 3. o. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):HU:NOT


HU 12   HU 

3.1.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

A szárazföldi szállítást illetően a közszolgáltatási szerződés keretében működtetett 
szárazföldi személyszállítási közszolgáltatásokra fordított közfinanszírozás egy részét nem 
jelentik be a Bizottságnak azért, mert az vagy nem minősül állami támogatásnak, vagy azért, 
mert mentesül a bejelentési kötelezettség alól. Ezen a területen a Bizottság számos panaszt és 
több bejelentést vesz kézhez és vizsgál ki a helyi és regionális autóbusz-szolgáltatásra 
fordított támogatásokról. E panaszok és bejelentések többnyire olyan odaítélt szerződésekre 
vonatkoznak, amelyek nem biztosítják, hogy a szolgáltatásokat a közösség számára a 
legkisebb költséggel nyújtják. 

A Bizottság megállapította, hogy a távolsági autóbusz-szolgáltatást igénybe vevő bizonyos 
utasokra vonatkozó, Dániában alkalmazott új csökkentett tarifarendszer a közös piaccal 
összeegyeztethető állami támogatás32. A program célja megfelelő személyszállítási 
szolgáltatásokat biztosítani a lakosság alacsony jövedelmű csoportjai számára, illetve 
általában véve a tömegközlekedés fellendítése. A program elősegíti a harmonizált 
versenyfeltételek megteremtését a hasonló vagy nagyobb kedvezményekért már 
ellentételezésben részesülő vasúti vállalkozások és a távolsági autóbusz-szolgáltatók között. 

Az Altmark-ítélettel összhangban a Bizottság nem minősítette támogatásnak a németországi 
Anhalt-Bitterfeld járás által az autóbuszos személyszállításért nyújtott ellentételezést33. Ehhez 
hasonlóan a Bizottság megállapította, hogy a Wittenberg kerületben a közszolgáltatásokért 
nyújtott, a meglévő buszjáratok kiegészítéséhez kapcsolódó ellentételezés meghosszabbítása 
nem képez állami támogatást34. A Bizottság az 1370/2007/EK rendelet, az 1191/69/EGK 
rendelet és az 1107/70/EGK rendelet alapján engedélyezte az autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatás ellentételezését, három esetben (C 16/2007. sz. Ausztria – Támogatás a 
Postbus számára ügy; C 58/2006. sz. Németország – Verkehrsverbund Rhein Ruhr ügy; C 
3/2008. sz. Cseh Köztársaság – Dél-Morvaország ügy) hivatalos vizsgálat elindítását 
követően, egy esetben (NN53/2006. sz. Málta – Nem menetrend szerinti autóbuszos 
szolgáltatások ügy) pedig anélkül. Két vizsgálat még folyamatban van (C 54/2007. sz. 
Németország – Emsland ügy és a C 17/2008. sz. Cseh Köztársaság – Usti nad Labem ügy). 

Több esetben, melyek közül a legismertebb a DB Regio és a Berlin és Brandenburg tartomány 
közötti közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó DB Regio ügy35 volt, felmerült az „ésszerű 
nyereség” meghatározásának kérdése. Az 1370/2007/EK rendelet erre ágazati átlagokkal való 
összehasonlítást javasol, melynek során figyelembe kell venni az adott szerződés kockázatát 
(illetve azt, hogy a szerződésnek nincs kockázata). Tekintettel azonban arra, hogy egy 
hagyományosan nagy hiányokkal és egymástól nagymértékben eltérő haszonrésekkel 
jellemezhető ágazatról van szó, az ilyen összehasonlítás sajnos nem mindig végezhető el. A 
Szász-Anhalt tartomány ügyben például a Bizottság 5 %-os „nyereséget” (árbevétel-arányos 
működési nyereség) tekintett „ésszerű nyereségnek”, a C 3/08. (ex NN 102/05.) sz. Cseh 
Köztársaság – a dél-morvaországi buszvállalatoknak közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés 

                                                 
32 N 332/2008. sz., a távolsági buszközlekedést igénybe vevő bizonyos utasoknak nyújtott kedvezmények 

megtérítése a távolsági buszok üzemeltetőinek ügy (HL C 46., 2009.2.25., 8-9.o.). 
33 N 206/2009. sz. Finanzierungssatzung für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-

Bitterfeld ügy (HL C 255., 2009.10.24., 4. o.). 
34 N 207/2009. sz. Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Landkreis 

Wittenberg ügy (HL C 255., 2009.10.24., 4-5.o.). 
35 C 47/2007. sz. DB REGIO AG - közszolgáltatási szerződés ügy (HL C 35., 2008.2.8., 13-29. o.). 
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– ügyben36 viszont 7,85 %-os „nyereséget” (árbevétel-arányos működési nyereség) tekintett 
ésszerűnek. A nyereség értelmezéséhez figyelembe kell venni a fennálló makrogazdasági 
feltételeket is, nevezetesen az inflációt. Szintén probléma a megfelelő nyereséghányad 
kiválasztása (az 1370/2007/EK rendelet „tőkemegtérülést” említ) és a szolgáltató által viselt 
kockázat szintje (melyet szigorúan a szerződéses feltételek határoznak meg). 

Fontos megjegyezni, hogy a rendelet azt is meghatározza, hogy az ellentételezési módszernek 
ösztönöznie kell a közszolgáltató által végzett hatékony gazdálkodás fenntartását vagy 
fejlesztését és a megfelelően magas színvonalú személyszállítási szolgáltatások nyújtását. 
Ennek egyik érdekes esete a dán vasutakat érintő C 41/2008. sz. ügy37, melyben az 
ellentételezés rendszerét úgy dolgozták ki, hogy az ösztönözze a kedvezményezettet 
termelékenysége növelésére. Ebben az ügyben a Bizottság 6 %-os tőkemegtérülést fogadott 
el, mely a termelékenység javulása esetében növekedhet, minden egyes évre 12 %-os, és 
minden három évből álló időszakra 10 %-os felső határt szabva meg. Ez azt is maga után 
vonja, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozattal és az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabállyal szemben a szárazföldi 
személyszállítási közszolgáltatásokra hatékonysági követelmény vonatkozik. 

A fentiek alapján a légi közlekedés területén a közszolgáltatási kötelezettség ellentételezése 
csak azoknak a légi fuvarozóknak fizethető, akiket pályázati eljárás keretében választottak ki 
(kivéve a 16. cikk (12) bekezdésében említett sürgősségi eljárás alkalmazásának esetét). 
Emiatt (amíg elégséges számban vannak pályázók és a szerződést a szolgáltatást a legkisebb 
költséggel nyújtó pályázónak ítélik oda) a légi közlekedési ágazatban nyújtott közszolgáltatási 
ellentételezés teljesíti a negyedik Altmark-kritériumot és lehet, hogy nem minősül állami 
támogatásnak38. Ehhez kapcsolódóan néhány tagállam megkérdőjelezi az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló határozat hasznosságát a légi közlekedési ágazatban a 
közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezésének összeegyeztethetősége tekintetében. 

Sok esetben az ilyen pályázati felhívásokra kevés, gyakran csak egy ajánlat érkezik. Emellett 
a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló rendeletnek való megfelelés nem jelenti azt, hogy a 
tagállamnak nem kell értékelnie a négy kumulatív Altmark-kritériumnak való megfelelést. 

A Bizottságnak egyetlen alkalommal sem jelentettek be légi közlekedési közszolgáltatási 
kötelezettséget az állami támogatási szabályok szerint, a Bizottság pedig csak egyetlen 
esetben hozott állami támogatási határozatot közszolgáltatási kötelezettség tekintetében a légi 
közlekedési ágazatban (negatív határozat a C79/2002. sz. ügyben39, melyben Spanyolország 
pályázati eljárás lefolytatása nélkül nyújtott ellentételezést). 

A Bizottság eddig nem hozott határozatot a repülőtér-iránymutatás általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései alapján, annak ellenére, hogy azok viszonylag 
világos és kedvező keretet nyújtanak a közfinanszírozás nyújtásához. Az Altmark-feltételek 
teljesülése esetén az ilyen közfinanszírozás úgy tekinthető, hogy az nem minősül állami 
támogatásnak. De még ha állami támogatásnak tekintenék is, az ilyen közfinanszírozás az 

                                                 
36 C 3/2008. sz., a dél-morvaországi buszvállalatoknak közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés ügy (HL 

L 97., 2009.4.14.). 
37 C 41/2008. sz., a Dán Kormány és a Dankse Statbaner közötti közszolgáltatási szerződések ügy (HL L 

7., 2011.1.11., 1-39. o.). 
38 Említésre méltó kivételt képez a 16. cikk (12) bekezdésében említett sürgősségi eljárás, mely szerint a 

légi szolgáltatás nyújtásának megszakítása esetén a tagállam legfeljebb hét hónapos – vagyis az új 
ajánlati felhívás megszervezéséhez szükséges – időszakra másik légitársaságot jelölhet ki. 

39 C 79/2002. sz. Air Cataluya ügy (HL L 110., 2005.4.30., 56-77. o.). 
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EUMSZ rendelkezéseivel összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben az EUMSZ 106. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozatban értelmezett összeegyeztethetőségi kritériumok teljesülnek. Ebből adódóan az 
ilyen finanszírozást nem kell bejelenteni a Bizottságnak. 

A tengeri szállítást illetően a Bizottságnak tudomása van arról, hogy alkalmazták az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozatot, különösen a szigetekkel való 
összeköttetések tekintetében. A Bizottság részletes vizsgálatot követően úgy ítélte meg, hogy 
a francia állam által a Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée-nak (SNCM) 
közszolgálati kötelezettségek végrehajtásáért 1991 és 2001 között fizetett ellentételezés 
összeegyeztethető a belső piaccal40. A határozatot a Törvényszék előtt megtámadták, az ügy 
még mindig folyamatban van41. 

A Bizottság a tengeri szállítás terén négy, általános gazdasági érdekű szolgáltatásra vonatkozó 
(2 tagállamot érintő) ügyben hozott végleges határozatot. A Törvényszék e határozatokból 
egyet megsemmisített, az ügyet újra vizsgálják: 

• C 470/200442 sz. Olaszország – Tirrenia tengerhajózási társaság ügy, megsemmisítette a T-
265/04. sz. ítélet43 

• N 62/2005.44 sz. Olaszország – Contratto di servizio pubblico per una linea marittima 
regolare di passeggeri tra la Regione Friuli Venezia Giulia da un lato e la Croazia e la 
Slovenia dall'altro ügy 

• N 265/200645 sz. Olaszország – Aiuti diretti forfettari per compensare l'aumento del costo 
dei carburanti nell'ambito dei contratti di servizio pubblico esistenti per i collegamenti 
marittimi di linea destinati al trasporto di passeggeri e del traffico ro-ro tra la Sicilia e le 
isole minori ügy 

• C 16/200846 sz., Egyesült Királyság – Támogatás a CalMac és a NorthLink vállalatok 
Skóciában nyújtott tengeri szállítási szolgáltatásaihoz ügy 

A C 16/2008. sz. ügyben a Bizottság határozata utalásokat tartalmaz az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabályra, értékelését annak analógiájára végezte. 

                                                 
40 C 58/2002. sz. Aide à la restructuration de la SNCM ügy (HL L 225., 2009.8.27., 180-237 o.). 
41 T-565/08 sz. Corsica Ferries France SAS kontra Bizottság ügy, folyamatban van. 
42 C 470/2004. sz. Olaszország – Tirrenia tengerhajózási társaság ügy, megsemmisítette az Elsőfokú 

Bíróság 2009. március 4-én a T-265/04. sz. Tirrenia di Navigazione és társai kontra Bizottság ügyben 
hozott ítélete (HL C 90., 2009.4.18., 22. o.). 

43 T-265/04 sz. Tirrenia di Navigazione és mások kontra Bizottság ügy. 
44 N 62/2005 sz., Contratto di servizio pubblico per una linea marittima regolare di passeggeri tra la 

Regione Friuli Venezia Giulia da un lato e la Croazia e la Slovenia dall'altro ügy (HL C 90., 
2007.4.25., 10. o.). 

45 N 265/2006. sz., tengeri szállításra nyújtott támogatás – Societŕ Ustica Lines e Societŕ N.G.I. ügy (HL 
C 196., 2007.8.24., 3. o.). 

46 C 16/2008 sz. Állami támogatás a NorthLink és a CalMac számára ügy, (HL C 126., 2008.5.23., 16-
42.o.). 



HU 15   HU 

3.2. Energia 

3.2.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

Az EU-27-ekben 2006-ban kb. 27 000 vállalkozás működött a villamosenergia-, gáz és 
gőziparban, 1,2 millió foglalkoztatottal. Ezek a vállalkozások összesen 940 milliárd EUR 
forgalmat (ez az EU-27 GDP-jének kb. 7 %-a) és 200 milliárd EUR hozzáadott értéket (az 
EU-27-ek nem-pénzügyi gazdasága hozzáadott értékének 3,5 %-a) értek el47. 

Sematikusan a gáz- és a villamosenergia-ipar öt szintből áll: 1) feltárás és gyártás (gáz 
esetében) / termelés (villamos energia esetében); 2) szállítás nagy nyomású csövekben / 
nagyfeszültségű hálózatokban (átvitel) 3) szállítás alacsony nyomású csővezetékeken / 
alacsony feszültségű hálózatokon keresztül (elosztás); 4) villamos energia vagy gáz 
értékesítése és vásárlása nagykereskedelmi piacokon (nagykereskedelem); 5) értékesítés 
végső fogyasztók számára (kiskereskedelmi szolgáltatás). 

A szállítási tevékenységeket (vagyis átvitel és elosztás) gyakran természetes 
monopóliumoknak tekintik, ezért ezekre specifikus szabályozási intézkedések vonatkoznak. 
Ezzel szemben a gáz- és a villamosenergia-piac liberalizációját célzó irányelvek szerint a 
termelést, a nagykereskedelmet és a kiskereskedelmi szolgáltatást meg kell nyitni a verseny 
előtt. 

A villamosenergia- és a gázpiacok túlnyomórészt országos kiterjedésűek. A Bizottság több 
alkalommal is megjegyezte, hogy ezekben az ágazatokban a piaci integráció még mindig 
korlátozott és – nevezetesen az árkülönbségek révén – rámutatott a regionális 
monopóliumokra és a tagállamok közötti határokon fennálló szűk keresztmetszetekre. Ennek 
ellenére nem elhanyagolható a határokon átnyúló kereskedelmi forgalom, melynek 
növekedése várható. 2008-ban például a határokon átnyúló villamosenergia-forgalom az EU-
27-ek bruttó belföldi fogyasztásának 18 %-át tette ki48. Az Európai Tanács 2011 februárjában 
politikai kötelezettségvállalást tett arra vonatkozóan, hogy 2014-re kialakítja a belső 
energiapiacot, a Bizottság pedig kezdeményezéseket tett a piac töredezettségének 
felszámolására49. A földgáz tekintetében, melynek európai tartalékai csökkenőben vannak, 
kezdeményezések születtek az EU-n kívüli ellátási források diverzifikálására és a tagállamok 
közötti összeköttetések erősítésére50. 

A liberalizációt megelőzően az uralkodó modell a termelés/behozatal, szállítás és a 
kiskereskedelmi szolgáltatás vertikális integrációja volt. A liberalizáció lehetővé tette új 
versenytársak megjelenését a termelésben, a nagykereskedelemben és a kiskereskedelmi 
piacokon. Ugyanakkor ezek a piacok általában (magas fokon) koncentráltak maradtak, 
melyhez gyakran az inkumbens vállalkozások erős piaci helyzete társult. A liberalizáció 

                                                 
47 EUROSTAT Pocketbooks, Key figures on European business with a special focus on the recession 

(EUROSTAT zsebkönyvek, Az európai gazdaság kulcsadatai, különös tekintettel a recesszióra), 2010. 
kiadás, 34. o. 

48 Európai Bizottság, Energiapiaci Megfigyelőközpont, 2009. évi jelentés, 46.o. 
49 Az integráció elősegítése érdekében a Bizottság 2010 novemberében elfogadta az 

„Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően: Az integrált európai energiahálózat 
programterve” című közleményt, SEC (2010) 1395 végleges. 

50 Lásd a Bizottságnak „A belső gáz- és villamosenergia-piac létrehozása terén elért haladásról” című, 
2008.4.15-i jelentését a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, COM(2008) 192, és a Bizottság N 
594/2009. sz., A Gaz-System S.A. számára lengyelországi gázátviteli hálózatokhoz nyújtott állami 
támogatás ügyben hozott határozatát (HL C 101., 2010.4.20., 9. o.) 
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következtében néhány inkumbens vállalkozás jelentős mértékben terjeszkedett a hazai 
piacáról az EU-n belül más piacokra, különösen felvásárlások révén. 

3.2.2. Szabályozási keret 

Az 1996-ban, illetve 1998-ban elfogadott első villamosenergia-51 és gázirányelv52 felszámolta 
a törvényes monopóliumokat azáltal, hogy a tagállamoknak fokozatosan lehetővé kellett 
tenniük a nagy ipari fogyasztók számára, hogy megválaszthassák szolgáltatóikat. Az 
irányelvek a harmadik felek átviteli és elosztó hálózatokhoz való hozzáféréséhez kapcsolódó 
rendelkezéseket is bevezettek. Továbbá, a vertikálisan integrált vállalkozásokra az irányelvek 
előírták a hálózati üzletág más tevékenységektől való elkülönítésének minimális szintjét 
(szétválasztás). A gázágazatban eltörölték az import-monopóliumokat. 

A második villamosenergia-53 és gázirányelv54 megerősítette ezeket a rendelkezéseket. Az 
irányelvek előirányozták a villamos energia és a gáz kiskereskedelmi piacainak teljes 
megnyitását: az irányelvek értelmében valamennyi ipari és háztartási fogyasztó 2004. július 1-
jétől, illetve 2007. július 1-jétől feljogosított fogyasztó. A villamosenergia-termelést illetően a 
második villamosenergia-irányelv az új kapacitások létesítésére irányuló versenytárgyalási 
eljárások lefolytatásának lehetőségét azokra az esetekre korlátozta, ahol a villamosenergia-
szolgáltatás olyan kiesése várható, amelyet a piac egyedül várhatóan nem tudna megfelelően 
megoldani. 

2011. március 3-tól az említett irányelveket felváltja a harmadik villamosenergia-55 és 
gázirányelv56, melyek szigorítottak a követelményeken, pl. a harmadik felek hálózatokhoz 
való hozzáférésére vonatkozó követelmények, valamint a nemzeti energiapiaci szabályozók 
szerepe tekintetében. Szigorodtak továbbá az átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztására 
vonatkozó szabályok is. 

Mindkét irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára általános gazdasági érdekből 
közszolgáltatási kötelezettségek előírását, amelyek a biztonságra (beleértve az ellátás 
biztonságát is), az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a 
környezetvédelemre (beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokból 
származó energiát és az éghajlat védelmét) vonatkoznak. Az irányelvek szerint ezeknek a 
kötelezettségeknek egyértelműnek, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és 
ellenőrizhetőnek kell lenniük, és garantálniuk kell a nemzeti fogyasztókhoz való egyenlő 
hozzáférést az Európai Unió villamosenergia-és gázipari vállalkozásai számára. 2010-ben a 

                                                 
51 Az Európai Parlament és a Tanács 96/92/EK irányelve (1996. december 19.) a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös szabályokról (HL L 27., 1997.1.30., 20. o.) 
52 Az Európai Parlament és a Tanács 98/30/EK irányelve (1998. június 22.) a földgáz belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról (HL L 204. 1998.7.21., 1. o.) 
53 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 
2003.7.15., 37. o.). 

54 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 
2003.7.15., 57. o.). 

55 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
211., 2009.8. 14., 55. o.). 

56 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású 
szöveg) (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.). 
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Bíróság határozatot fogadott el ezekre a rendelkezésekre vonatkozóan57. A határozatban 
iránymutatást nyújtott azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyek mellett a tagállamok a gáz 
kiskereskedelmi árához kapcsolódóan közszolgáltatási kötelezettségeket írhatnak elő. 

A harmadik villamosenergia-irányelv emellett előírja a tagállamoknak, hogy biztosítsák 
valamennyi háztartási villamosenergia-fogyasztó számára az egyetemes szolgáltatást – azaz a 
tagállam területén belüli jogot a meghatározott minőségű villamos energiával való ellátásra, 
méltányos, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes árakon. A harmadik villamosenergia-irányelv lehetővé teszi a tagállamoknak az 
egyetemes szolgáltatás kisvállalkozásokra történő kiterjesztését. Az egyetemes szolgáltatás 
biztosítása érdekében a tagállamok kijelölhetnek egy „végső menedékes szolgáltatót”. 

Ezenkívül mind a harmadik villamosenergia-irányelv, mind a harmadik gázirányelv előírja a 
tagállamok számára, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a végső fogyasztók és 
különösen a védelemre szoruló fogyasztók védelme érdekében. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk a védelemre szoruló fogyasztó fogalmát, amely az energiaszegénységre és többek 
között a villamos energiával vagy gázzal való ellátásból kritikus időszakban történő kizárás 
tilalmára vonatkozhat. Ezenkívül a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a távoli 
területek végső fogyasztóinak védelme érdekében. A harmadik gázirányelv szerint a 
tagállamok a gázhálózathoz csatlakozott fogyasztók ellátására kijelölhetnek egy „végső 
menedékes szolgáltatót”. 

A harmadik villamosenergia-irányelv rendelkezést tartalmaz a közszolgáltatási 
kötelezettségeket teljesítő villamosenergia-vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
ellentételezésről: az ilyen ellentételezést, akárcsak bármely más lehetséges kizárólagos jogot, 
megkülönböztetéstől mentesen és átlátható módon kell nyújtani. Ezek a követelmények 
kiegészítik az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomagban 
meghatározottakat, mely a villamosenergia-ágazatban nyújtott közszolgáltatási 
ellentételezésekre alkalmazandó. 

3.2.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

A Bizottság kevés tapasztalattal rendelkezik a villamosenergia- és a gázágazatban teljesített 
közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezéseként nyújtott állami támogatásokat illetően. A 
Bizottság az utóbbi években sok állami támogatási üggyel foglalkozott az energiaágazatban, 
ezek azonban csak nagyon ritkán kapcsolódtak közszolgáltatási ellentételezéshez. 

Az első villamosenergia-irányelv elfogadása óta a Bizottság öt programot58 hagyott jóvá, 
melyek a belföldi energiahordozókból történő villamosenergia-termeléshez kapcsolódó 
közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott pénzügyi ellentételezést tartalmaztak. 
Ezekben az ügyekben a Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy a szóban forgó 
közszolgáltatási kötelezettségek megfelelnek az energiaellátás biztonságával indokolt, eredeti 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak, különösen a villamosenergia-irányelvek egy 

                                                 
57 C-265/08. sz. Federutility és mások ügy, EBHT(2010) I-0000.o. 
58 NN 49/99. sz., a versenyre való áttérés költségei ügy (HL C 268., 2001.9.22., 7.o.), N 6/A/2001. sz., a 

villamosenergia-ellátó vállalat számára a tőzegből történő villamosenergia-termelés tekintetében előírt 
közszolgáltatási kötelezettségek ügy (HL C 77., 2002.3.28., 27. o.), N 34/99. sz., az átállási költségek 
ellentételezése ügy (HL C 5., 2002.1.8., 2. o.), C 7/2005. sz., villamosenergia-tarifák ügy (HL L 219., 
2007.8.24., 9. o.), N 178/2010. sz., belföldi szénerőművek számára kialakított preferenciális elosztási 
mechanizmushoz kapcsolódó közszolgáltatási ellentételezés ügy (HL C 312., 2010.11.17., 5. o.). 
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meghatározott rendelkezése tekintetében59. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy az ellátás biztonságának érdekében belföldi, primer energiahordozót használó 
termelőlétesítményeknek biztosítsanak elsőbbséget az érintett tagállamban fogyasztott 
villamos energia előállításához szükséges teljes primer energia 15 %-át meg nem haladó 
mértékben. A legutóbbi ügyben a tagállam részletes magyarázatokat nyújtott be, amelyek 
alapján a Bizottság a beavatkozást indokoltnak találta. 

A Bizottság értékelte azt a tervezett pénzügyi ellentételezést is, amely tartalékolási célból új 
villamosenergia-termelési kapacitás létrehozására irányuló közszolgáltatási kötelezettséghez 
kapcsolódik60. Ebben az ügyben a tagállam részletesen bizonyította, hogy ki van téve annak a 
veszélynek, hogy a csúcsidőszakok bizonyos pillanataiban megszakad a villamosenergia-
ellátás, ezért olyan tartalékkapacitásokra van szüksége, amelyeket a piac egyedül nem tudna 
biztosítani. 

A Bizottsághoz az utóbbi években nem érkeztek az egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra, 
a védelemre szoruló fogyasztókat vagy a távoli területek fogyasztóit érintő közszolgáltatási 
kötelezettségekre, vagy a végső menedékes szolgáltatókhoz kapcsolódó közszolgáltatási 
ellentételezésekre vonatkozó állami támogatási bejelentések. Ez azzal magyarázható, hogy 
azokban az esetekben, ahol általános gazdasági érdekű szolgáltatási kötelezettséget írtak elő 
olyan inkumbens szolgáltatók számára, amelyek amúgy is megőrizték volna erős piaci 
helyzetüket a hazai piacon, az érintett tagállamok úgy is dönthetnek, hogy nincs szükség 
külön pénzügyi ellentételezésre. Ilyen esetekben az inkumbens vállalkozások képesek 
lehetnek fenntartani műveleteik pénzügyi egyensúlyát, annak ellenére, hogy a számukra előírt 
bizonyos közszolgáltatási kötelezettségek költségei magasabbak lehetnek az ilyen 
szolgáltatások nyújtásával elért bevételeknél. 

Úgy tűnik, hogy a villamosenergia- és a gázágazatban viszonylag ritkán kerül sor 
versenytárgyalási eljárásokra a közszolgáltatási kötelezettséggel való megbízás érdekében. 
Például, a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportjának (ERGEG) 
– mely a Bizottság nemzeti energiapiaci szabályozókból álló formális tanácsadó csoportja – 
szerint a végső menedékes szolgáltatókat a legtöbb esetben a nemzeti hatóságok jelölik ki, az 
esetek felében pedig az inkumbens szolgáltató tevékenykedik „végső menedékes 
szolgáltatóként”61. 

3.3. Hulladékgazdálkodás és vízellátás 

3.3.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

A környezeti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (ökoipar) 2008. évi összforgalma az EU-
27-ben 319 milliárd EUR volt, ami az EU GDP-jének 2,5 %-ával egyenlő. Az EU 
környezetvédelmi ipara közvetlenül kb. 3,4 millió főt foglalkoztat. A bevétel szempontjából 

                                                 
59 A harmadik villamosenergia-irányelv 8. cikkének (4) bekezdése, a második villamosenergia-irányelv 

11. cikkének (4) bekezdése és a harmadik villamosenergia-irányelv 15. cikkének (4) bekezdése. E 
három rendelkezés azonos. 

60 N 475/2003. sz., az ellátásbiztonságot szolgáló új villamosenergia-termelési kapacitásra irányuló 
közszolgáltatási kötelezettség ügy (HL C 34., 2004.2.7., 8. o.). 

61 ERGEG Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last 
resort (A védelemre szoruló fogyasztó, az egyetemes szolgáltató és a végső menedékes szolgáltató 
fogalommeghatározásai használatának áttekintése), Hiv. sz.: E09-CEM-26-04, 2009. július 16., 31. o. 
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messze legfontosabb ágazatok a hulladékgazdálkodás, a vízellátás, a szennyvízkezelés és az 
anyagok újrahasznosítása62. 

A vízellátás, a víz- és a hulladékgazdálkodási szolgáltatások biztosítása gyakran a helyi 
hatóságok felelőssége, amelyek kötelessége, hogy az illetékességükbe tartozó földrajzi 
területeken kielégítő színvonalon nyújtsák az ilyen szolgáltatásokat. 

Ezzel a felelősséggel gyakran közigazgatási hatóságokat és közvállalkozásokat bíznak meg 
közvetlenül, vagy közszolgáltatási koncesszió keretében magánvállalkozást, amely a 
szolgáltatásokat a koncessziós szerződésben meghatározott feltételek szerint és ideig nyújtja. 
Mindkét esetben a földrajzi területen nyújtott szolgáltatásokat a nemzeti hatóságok által 
nyújtott kizárólagos jogok kísérik, így a helyi szintű verseny inkább a „piacért” (a koncesszió 
kedvezményezettjének kiválasztásához kapcsolódóan), nem pedig a „piacon” történik. 

A háztartásoknak és a vállalkozásoknak történő közvetlen szolgáltatásnyújtás szintjén az 
érintett piac gyakran szűk és a helyi hatóság illetékességébe tartozó földrajzi területre 
korlátozódik, vagy leggyakrabban több olyan hatóság illetékességi területére, amelyek 
együttesen nyújtják a szóban forgó szolgáltatásokat. A hulladék- és vízkezelési ágazat nagy 
részét növekvő mértékben multinacionális vállallatok működtetik, mind a koncessziók 
keretében nyújtott szolgáltatások, mind az upstream szolgáltatások tekintetében. A hulladék 
szelektálása, a mentességi rendszerek biztosítása vagy a hulladékfeldolgozás történhet 
országosan vagy határokon átnyúlóan.  

3.3.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

Az uniós ágazati irányelvek vagy rendeletek a tagállamokat bizonyos mérlegelési jogkörrel 
ruházzák fel azon feltételek tekintetében, amelyek szerint a hulladékgazdálkodási, a 
vízellátási és a vízkezelési szolgáltatások nyújtásával való megbízás történik a belső piacon. E 
szolgáltatások nyújtásának azonban a hulladékkal és a vízzel kapcsolatos uniós 
környezetvédelmi szabványok szerint kell történnie, emellett számos irányelv tartalmaz az 
érintett szolgáltatások működtetésére alkalmazandó, viszonylag részletes szabályokat is (pl. a 
csomagolási hulladékról63, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól64, az 
elhasználódott járművekről65 és az elemekről66 szóló irányelv). Ezek az ágazati rendelkezések 
nem érintik az általános versenyszabályok alkalmazását. 

Az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének alkalmazásához kapcsolódóan a csomagon kívül 
nincsenek más meghatározott állami támogatási szabályok, amelyek ezekre az ágazatokra 
vonatkoznának. Az állami támogatások tilalma alóli, a 107. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
általános kivételek azonban itt is alkalmazandók, mint minden más ágazat esetében. Ebben az 

                                                 
62 ECORYS. Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry (Tanulmány az EU ökoiparának 

versenyképességéről), 2009. október. Elérhető a következő honlapon: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

63 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.). 

64 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.) 

65 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott 
járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.). 

66 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2006.9.26., 1-14. o.). 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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összefüggésben a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás67 
külön rendelkezést tartalmaz a 107. cikk (3) bekezdése c) pontjának alkalmazása tekintetében. 
A Bizottság által követett általános alapelvek és kritériumok mellett az iránymutatás 
részletesebb szabályokat tartalmaz a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan 
(3.1.9. fejezet). Az iránymutatás a közösségi szabványokat meghaladó vagy közösségi 
szabványok hiányában a környezetvédelmet javító vállalkozásoknak nyújtott támogatásra 
(3.1.1. fejezet) vonatkozó szabályokat is tartalmaz. Ezek a szabályok, megfelelő körülmények 
mellett, a vízellátásra és a szennyvízkezelésre is érvényesek lehetnek. Érdemes azt is 
megemlíteni, hogy a vízszolgáltatási díjaknak a „szennyező fizet” elv szerint tartalmazniuk 
kell a víz-keretirányelv alkalmazásában a szolgáltatások gazdasági költségeit. 

3.3.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

A csomag 2005. évi elfogadása óta a tagállamok nem jelentettek be a Bizottságnak a 
hulladékkal vagy vízzel kapcsolatos általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
ellentételezésére irányuló terveket a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerint. Ez arra 
vezethető vissza, hogy a nyújtott szolgáltatások jellegüket tekintve helyi szolgáltatások, 
amelyek emiatt az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozatban említett 
értékhatárokba esnek. Ugyanakkor, ha az érintett terület egy nagyváros vagy nagyobb 
agglomeráció, az érintett szerződések értéke tipikusan többmillió euró is lehet évente. 

A háztartásoknak és a vállalkozásoknak nyújtott, hulladékkal és vízellátással kapcsolatos 
szolgáltatásokat rendes esetben végső fogyasztó által fizetendő díjakkal és/vagy adókkal 
ellentételezik, melyeket a szolgáltatás nyújtásával járó költségek, illetve a szabályozott, vagy 
akár előre meghatározott nyereség fedezése érdekében rendszeresen kiigazítanak. Néhány 
esetben ez a koncessziós szerződés szerint automatikusan történik, ha a szolgáltatást harmadik 
fél nyújtja koncesszió keretében. Ebből kifolyólag lehet, hogy a szolgáltató a fogyasztók által 
fizetett díjakból származó bevételeken túl nem kap ellentételezést általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásért, amennyiben a szerződéseket a tervek szerint teljesítik. 

Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatásokat közvállalkozások nyújtják, a közfinanszírozás 
történhet részvénytőke-emelés formájában, vagy a nemzeti hatóságok/részvényesek más 
pénzügyi hozzájárulásaival. Az ilyen pénzügyi segítség, amennyiben teljesíti a piacgazdasági 
befektetőre vonatkozó feltételeket, ténylegesen általános gazdasági érdekű szolgáltatásért 
nyújtott ellentételezésnek minősül68. A tagállamok ugyanakkor az utóbbi öt évben nem 
jelentettek be ilyen ügyet. 

3.4. Postai szolgáltatások 

3.4.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

Az EU teljes postai ágazata – mely tartalmazza a levélpostai, csomagküldő és expressz 
szolgáltatásokat – 2007-ben kb. 94 milliárd EUR összbevételt termelt (az EU-27-ek GDP-

                                                 
67 Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (HL C 81., 2008.4.1., 1. o.) 
68 A tagállamoknak a piacgazdasági befektető elvének alkalmazására vonatkozó kötelezettségeit ismertető 

bizottsági szabályokat az EGK-szerződés 92. és 93. cikkének az állami hatóságok vállalati 
tőkerészesedésére való alkalmazásáról szóló bizottsági álláspont tartalmazza (91984. sz. EK-értesítő, 
1984., 28–29. o.), részletesebben pedig az EUMSZ 107. és 108. cikkének az állami hatóságok vállalati 
tőkerészesedésére való alkalmazásáról szóló közlemény, HL C 307., 1993.11.13., 3-14.o. 
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jének 0,7 %-a). Az ágazat 2006-ban összesen kb. 1,6 millió főt foglalkoztatott az EU-ban, ami 
az uniós szinten mért foglalkoztatottság 0,7 %-a69. 

A legnagyobb szegmens a levélpostai tevékenység, mely az ágazat bevételének 56 %-át adja. 
Ez a tevékenység hagyományosan monopóliumok keretében működött. A piac liberalizációja 
felé tett legutóbbi lépések ellenére az inkumbens nemzeti postai szolgáltatók, melyek az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettséget végzik, több mint 95 %-os piaci részesedéssel 
rendelkeznek70. Ugyanakkor ez a tevékenység a legkevésbé helyettesíthető más, elektronikus 
kommunikációs formákkal71, és a legtöbb tagállamban egyértelműen csökkenő tendenciát 
mutat. 

A csomagküldő és az expressz szolgáltatások piacát, amelyek az ágazat bevételének 44 %-át 
adják, a liberalizáció a legtöbb tagállamban évtizedek óta folyamatban van. Ezeken a 
piacokon nemzetközi szereplők – amelyek közül néhány uniós postai inkumbens 
szolgáltatók72 tulajdonában van, mások függetlenek vagy nem uniós szolgáltatók73 – és helyi 
szolgáltatók is működnek. Ez a tevékenység az elektronikus kereskedelemből profitál az 
interneten rendelt áruk kézbesítésével (internetes teljesítés). 

3.4.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

A múltban az inkumbens postai szolgáltatók egyetemes levél- és csomagküldő szolgáltatást 
nyújtottak az érintett tagállam területén. Sok inkumbens szolgáltató bizonyos tevékenységeket 
illetően monopóliumot élvezett – általában az egy bizonyos értékben maximalizált súlyt vagy 
árat elérő levelek területén. A monopólium által lefedett szolgáltatásokat „fenntartott 
területnek” nevezik, melyet idővel fokozatosan csökkentettek. Az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettség terjedelme mindig is tágabb volt a fenntartott terület terjedelménél. Az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettség tartalmazza a csomagküldő szolgáltatásokat. Az 1992. 
évi első postai zöld könyv ezt a következőképp szemléltette. 

                                                 
69 EURÓPAI BIZOTTSÁG, The Evolution of the European Postal Market since 1997 (Az európai postai 

piac alakulása 1997 óta), az ITA Consulting és a Wiki Consult jelentése, 2009. augusztus, 18. o. 
70 Ugyanott, 19.o. 
71 Ugyanakkor a hibridlevél-szolgáltatás – melynek során a digitális adatokat a végleges kézbesítési 

címhez lehető legközelebb eső nyomtatóközpontokban fizikai levelekké alakítják – az egyik példája 
annak, hogy az elektronikus kommunikáció és a levélkézbesítés kiegészítik, és nem helyettesítik 
egymást. 

72 Például: DHL (Deutsche Post), TNT (NL), GLS (Royal Mail – UK), DPD (La Poste France). 
73 Például: UPS és Fedex. 
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 Súly / ár kritériumok 

Egyetemes követelmény 
(személyre szabott/egyéni 
kommunikáció) 

Levelek/képeslapok 

(monopólium alá 
esnek, melynek 
terjedelme fokozatosan 
csökken, majd 
megszűnik) 

A monopóliumon kívülre 
eső levelek (magasabb 
ár/súly) 

Egyetemes követelmény 
(áruk/papírnyomtatványok) 

Csomagok és papírnyomtatványok 

(meghatározott súlyig) 

 

Nincs egyetemes 
követelmény 

Expressz küldemények 

Nehezebb csomagok és nyomtatott küldemények 

Dokumentumcsere 

 

 Fenntartott terület  Nem fenntartott 
terület 

A nemzeti inkumbens postai szolgáltatók és más szolgáltatók mindig is kínáltak olyan 
szolgáltatásokat, amelyekre nem vonatkoznak sem egyetemes szolgáltatási követelmények, 
sem pedig monopólium. Ezeket a kereskedelmi szolgáltatásnak is nevezett szolgáltatásokat 
más szolgáltatókkal versenyezve kínálják, és számos expressz és csomagküldő szolgáltatást 
tartalmaznak. 

Az első postai irányelv74 és a második postai irányelv75 a fenntartott területet fokozatosan a 
legfeljebb 50 gramm tömegű és az alapdíj legfeljebb két és félszeresét elérő standard 
küldeményekre korlátozta (2006. január 1-jétől). 

A harmadik postai irányelv76 a tagállamoktól függően 2011 és 2013 közötti hatállyal 
megszünteti a levélmonopóliumot, és megteremti azt a szabályozási keretet, amely biztosítja a 
polgárok számára az egyetemes szolgáltatást, és egyben korlátozza a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy a szolgáltatásokból kizárjanak gazdasági szereplőket. 

A harmadik postai irányelv I. melléklete különösen fontos az állami támogatások 
vonatkozásában, mivel az ellentételezhető költségek kiszámítására új módszert vezet be. Az 

                                                 
74 Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai 

szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.). 

75 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a 
közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő 
módosításáról, HL L 176., 2002.7.5., 21. o. 

76 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a 
közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról 
(HL L 52., 2008.2.27., 3. o.). 
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általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló, a teljes költségfelosztásra épülő 
keretszabálytól eltérően az I. mellékletben ismertetett módszer csak azon nettó költségek 
ellentételezését teszi lehetővé, amelyek elkerülhetőek lettek volna egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségek nélkül, amennyiben ezek a nettó költségek igazságtalan terhet jelentenek a 
postai szolgáltatónak. Az irányelv szerint értékelni kell, hogy milyen szolgáltatást 
nyújtanának, és milyen költségek merülnének fel a szolgáltatónál abban az esetben, ha nem 
bízták volna meg általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával. Az irányelv e nettó 
költségek ellentételezésének több módját is előirányozza, melyek közül nem mindegyik 
minősülne állami támogatásnak77. 

Ebben az összefüggésben megemlítendő, hogy a postai irányelv nem épül az EUMSZ 107–
109. cikkére, és ezért nem térhet el az állami támogatási szabályoktól, csak kiegészítő 
követelményeket határozhat meg. Az állami támogatások értékelése szempontjából azonban 
releváns lehet a postai irányelv I. melléklete (az egyetemes postai szolgáltatás nettó 
költségének kiszámítására vonatkozó módszertan tekintetében). 

3.4.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

Az elmúlt öt év alatt a Bizottság 15, a postai szolgáltatókat érintő határozatot hozott. 

A postai ágazatban nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatások tekintetében a Bizottság 
határozathozatali gyakorlatára a következő két kérdés volt irányadó: 

• Az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget teljesítők (inkumbens szolgáltatók) nem 
hozhatók előnyös helyzetbe a versenypiacokon azáltal, hogy túlkompenzációban 
részesülnek az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
költségekért, vagy más intézkedések révén. A gazdaságilag életképes postai szolgáltatások 
nem részesülhetnek kereszttámogatásban78. A célirányos közfinanszírozás ugyanakkor 
elfogadható az egyetemes szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült (nettó) 
költségek fedezésére. E költségek kiszámítása eddig az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló keretszabály módszerét követte. Ez azonban megváltozott a 
harmadik postai irányelv 2011. január 1-jei hatálybalépésével (lásd fent). 

A Bizottság egyetemes szolgáltatásokért nyújtott nagy összegű támogatásokat engedélyezett 
franciaországi, olaszországi, egyesült királyságbeli, svédországi és lengyelországi inkumbens 

                                                 
77 Az irányelv a közforrásokból történő ellentételezés alternatívájaként például lehetővé teszi „egy, az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségeinek a szolgáltatók és/vagy a felhasználók közötti 
megosztására szolgáló mechanizmus” bevezetését. Hogy az ilyen mechanizmus az állami támogatás 
fogalmába esik-e vagy sem, a mechanizmus kialakításától függ. 

78 A Bizottság intézkedéseket hozott az inkumbens postai szolgáltatók javára hozott korlátlan garanciák 
megszüntetésére, mivel ezek az intézkedések a szolgáltatók valamennyi – ideértve a verseny-
/kereskedelmi – tevékenységét illetően javítják a finanszírozási feltételeket. A Bizottság foglalkozott a 
speciális kérdést jelentő azon feltételekkel is, amelyek mellett a postai szolgáltató által a kereskedelmi 
piacon működő leányvállalata számára nyújtott logisztikai segítség állami támogatást képezhet-e, 
amennyiben azt nem ellentételezik megfelelően – lásd az Európai Bíróság 2003. július 3-án a következő 
ügyekben hozott ítéleteit: C-83/01 P sz., C-83/01 P sz., C-93/01 P sz. és C-94/01 P sz. Chronopost 
kontra Ufex és mások ügy (EBHT 2003., I-06993. o.); lásd még a Bizottság 2010. január 26-i, a C 
56/07. sz. Garantie d'Etat illimitée - La Poste ügyben hozott 2010/606/EU határozatát (HL L 274., 
2010.10.19., 1–53.o.). 
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postai szolgáltatók számára79. Ezen kívül jelentős számban olyan ügyek is voltak, amelyek a 
postai inkumbensek által nyújtott olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek a postai 
ágazaton vagy a postahivatalok hálózatán kívülre esnek (szemben a monopólium alá tartozó 
levélgyűjtéssel és -kézbesítéssel). Ez az eset áll fenn az Egyesült Királyság, Írország, 
Svédország és néhány olaszországi ügy tekintetében80. 

Megemlítendő, hogy az eddig értékelt ügyek csak kilenc tagállamot érintenek. Sok tagállam a 
hagyományos postai (levél) monopóliumra támaszkodott, hogy finanszírozza postai 
szolgáltatóit. Valóban, sok postai szolgáltató régóta nyereségesen működik, és közülük 
néhány – támogatás igénybevétele helyett – saját kormánya számára nyújtott finanszírozást, 
vagy a magas bélyegárakból származó nyereséget arra tudta felhasználni, hogy más 
területekre terjeszkedjen. 

Megállapítható, hogy eddig csak három negatív állami támogatási határozat született81. 
Ugyanakkor számos más esetben a Bizottság a bejelentési szakaszban a tervezett intézkedések 
módosítását kérte, mielőtt azokat engedélyezte. Erre példa az Egyesült Királyság által a Post 
Office Limited javára hozott intézkedések, és a Franciaország által a La Poste javára hozott 
nyugdíjintézkedés82. 

3.5. Pénzügyi szolgáltatások 

3.5.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

A pénzügyi közvetítés 2009-ben az EU-27-ek GDP-jének 5,7 %-át tette ki. A bankszektor már 
sok éve nyitott a verseny előtt83. A pénzügyi piacok már most is meglehetősen liberalizáltak. 
A legtöbb bank határokon átnyúló műveleteket végez. A lakossági folyószámlapiacon 
folytatott határokon átnyúló műveletek tekintetében a határokon átnyúló kártyás tranzakciók 
az összes kártyás tranzakció kb. 10 %-át teszik ki. Várható, hogy az egységes eurófizetési 

                                                 
79 C 43/2006. sz. La Poste nyugdíjreform ügy (HL L 63., 2008.3.7., 16–43. o.); NN 24/2008. sz. és C 

47/1998. sz. Poste Italiane ügy (HL C 145., 2008.6.11., 3. o.); C 21/2005. sz. és C 22/2005. sz. Poczta 
Polska ügy (HL C 33., 2007.2.15., 9–10.o.); N 642/05. sz. Posten AB ügy (HL C 291., 2007.12.5., 1 .o). 

80 N 388/2007. sz. Post Office Limited: Transformation programme ügy (HL C 14., 2008.1.19., 2.o.), N 
642/05. sz. Posten AB ügy (HL C 291., 2007.12.5., 1.o.), N 650/2001. sz. Tőkeinjekció bejelentése - An 
Post ügy (HL C 43., 2007.2.27., 1.o.); NN 24/2008. sz. és C 47/1998. sz. Poste Italiane ügy (HL C 
145., 2008.6.11., 3. o.). 

81 A Bizottság 753/2002/EK határozata (2002. június 19.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a 
Deutsche Post AG javára hozott intézkedésekről (HL L 247., 2002.9.14., 27–55.o.), melyet a 
Törvényszék T-266/02. sz. Deutsche Post kontra Bizottság ügyben hozott 2008. július 1-jei ítélete 
megsemmisített (EBHT 2010., II-01233. o.); a Bizottság 948/2008/EK határozata (2008. július 23.) a 
Németország által a DHL és a lipcse-hallei repülőtér javára tett intézkedésekről, HL L 346., 
2008.12.23., 1–36.o., melyet a Törvényszék 2010. október 7-i ítélete megerősített (T-452/08. sz. DHL 
kontra Bizottság ügy); a Bizottság 178/2009/EK határozata (2008. július 16.) a Poste Italiane által a 
Pénzügyminisztériumnál vezetett folyószámlák kamatozása érdekében Olaszország által végrehajtott 
állami támogatási rendszerről (C 42/06. sz. Poste Italiane SpA – BancoPosta ügy, HL L 64., 2009.3.10., 
4–44.o.). 

82 C 43/2006. sz., a La Poste által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíjának finanszírozási 
módjának reformja ügy (HL L 63., 2008.3.7., 16–42.o.; N 822/2006. sz., adósságfizetés finanszírozása 
a Post Office Limited számára ügy (HL C 80., 2007.4.13., 5. o.). 

83 Lásd pl. a 267/86. sz. Van Eyke ügyet (EBHT 1988., 4769.o.), és a főtanácsnok indítványának 23. 
pontját; a C172/80. sz. Zuchner ügyet (EBHT 1982., 2021.o.) Lásd még a Szerződés 67. cikkének 
végrehajtásáról szóló, 1988. június 24-i 88/361/EGK tanácsi irányelvet (HL L 178., 1988.7.8., 5.o.) és a 
hitelintézetek tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 77/780/EGK irányelv módosításáról szóló, 1989. 
december 15-i 89/646/EGK második tanácsi irányelvet (HL L 386., 1989.12.30., 1-13. o.).  
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térség (SEPA)84 elfogadásával növekedni fog a határokon átnyúló tranzakciók száma, mivel a 
polgárok a határokon átnyúló tranzakciókhoz ugyanazt a számlát használhatják majd az 
euróövezetbe tartozó különböző tagállamokban vezetett több számla helyett. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások tekintetében kiemelt jelentőséggel bír az a tény, 
hogy az uniós polgárok jelentős kisebbsége nem rendelkezik folyószámlával85. Ez komoly 
kérdéseket vethet fel a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatban, ugyanis a bankszámla egyre 
szükségesebb az olyan mindennapi pénzügyi tranzakciókhoz, mint a munkabér vagy a 
juttatások fogadása, számlák befizetése és más pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 

3.5.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

A folyószámlához való hozzáférés jelenleg nem tartozik semmilyen uniós szintű szabályozás 
hatálya alá86. 

A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan nincsen külön állami támogatási iránymutatás, mely 
befolyásolná az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kezelését. Az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokra vonatkozó szabályok pénzügyi szolgáltatási ágazatban történő 
alkalmazásának alapjául az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály 
szolgál. 

3.5.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

A Bizottság 12 olyan ügyet87 vizsgált meg, melyek a pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz kapcsolódtak88. Az említett ügyek közül 

                                                 
84 A SEPA az európai bankok által indított kezdeményezés, melynek célja biztosítani, hogy a határokon 

átnyúló fizetések ugyanolyan egyszerűek, hatékonyak és biztonságosak legyenek, mint a tagállamokon 
belüli belföldi fizetések. Bármely ügyfél számára (fogyasztó, kereskedő, vállalkozás) lehetővé teszi az 
euróban történő készpénz nélküli fizetést az euróövezetben akárhol tartózkodó bármely 
kedvezményezett felé, ugyanazt a bankszámlát és fizetési eszközt használva ugyanazon hazai feltételek 
mellett. A SEPA lefedi az átutalásokat, a közvetlen terheléseket és a kártyás fizetéseket. Az Európai 
Bizottság 2010 decemberében javaslatot terjesztett elő az euróban történő átutalások és közvetlen 
terhelések technikai követelményeinek meghatározásáról szóló rendeletre, mely lehetővé tenné a 
meglévő nemzeti átutalási és közvetlen terhelési rendszerek teljes átvitelét a SEPA-eszközökbe. 

85 A legutóbbi adatok szerint az EU-ban átlagosan 30 millió felnőttnek nincs bankszámlája. Ez az adat 
egyaránt tartalmazza a bankszámlával szándékosan vagy önkéntelenül nem rendelkező személyeket. 
Lásd a Bizottság szolgálatainak Consultation on Access to a Basic Payment Account (Konzultáció a 
folyószámlához való hozzáférésről) című, 2010. október 6-i munkadokumentumát. 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf. 

86 Lásd a Bizottság szolgálatainak Consultation on Access to a Basic Payment Account (Konzultáció a 
folyószámlához való hozzáférésről) című, 2010. október 6-i munkadokumentumát (a hivatkozást lásd a 
fenti 82. lábjegyzetben). 

87 N 642/2005. sz., a Posten AB számára alapvető fizetési szolgáltatásokért és pénztári szolgáltatásokért 
nyújtott állami ellentételezés – Svédország ügy (HL C 291., 2007.12.5, 5. o.); N 749/2001. sz. Posten 
AB készpénz nélküli fizetési szolgáltatás – Svédország ügy (HL C 187., 2003.8.7., 9. o.); N 514/2001. 
sz., univerzális banki szolgáltatások “Az egyesült Királyságban működő juttatáskifizetési rendszer 
modernizálása és az univerzális banki szolgáltatásokhoz való, postahivatalokon keresztüli hozzáférés 
biztosítása” – Egyesült Királyság ügy (HL C 186., 2003.8.6., 17. o.); N 252/2002. sz., Reinvention of 
the urban Post Office network – Egyesült Királyság ügy (HL C 269., 2003.11.8., 22. o.) N 784/2002. 
sz., a Post Office Limited számára annak vidéki hálózatának finanszírozására, adósságfizetése 
finanszírozására nyújtott támogatás és forgóeszközhitel - Egyesült Királyság ügy (HL C 269., 
2003.11.8., 23. o.); N 244/03. sz. Credit Union – Alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása – Skócia ügy; C 42/2006. sz. Poste Italiane - Banco Posta - a pénzügyminisztériumnál 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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kettő89 folyamatban van, egyet90 pedig negatív határozattal zártak le. A 10 lezárt ügyből csak 
egy91 esetében alkalmazták az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 2005. évi 
keretszabályt. 

A pénzügyi szolgáltatások összetettségét az adja, hogy meglehetősen nehéz meghatározni az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos pontos költségeket, bevételeket és az 
ésszerű nyereséget. 

Az említett ügyekben felmerült fontos kérdés volt a költségeknek az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzárendelése. A legtöbb esetben a bank általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás keretében olyan szolgáltatást nyújt, amelyet máskülönben nem 
nyújtana. Ezeket a szolgáltatásokat általában a bank rendes értékesítési hálózatain keresztül 
nyújtják. Emellett a rendes háttérirodai funkciókat is igénybe veszik az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtására. Emiatt az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal járó 
költségek megfelelő elosztása érdekében egyaránt meg kell határozni az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokhoz kapcsolódó specifikus költségeket és az általános költségekhez való 
arányukat. Míg ez a kérdés minden általános gazdasági érdekű szolgáltatásra érvényes, a 
bankok összetett műveletei, valamint az a tény, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat országos szinten nyújtják, azonban azt jelentik, hogy általában az egész bank 
költségszerkezetét elemezni kell. 

A bevételek tekintetében a bankok üzleti modelljének egy jelentős részét a keresztértékesítés 
képezi. A keresztértékesítés szerint, ha egy ügyfél már rendelkezik egy bank termékével, a 
bank rendszerint megpróbál ugyanennek az ügyfélnek egy másik terméket is eladni, hogy 
többletbevételre tegyen szert. Amikor bankokat bíznak meg általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával, gyakran kizárólagos jogot kapnak az ilyen termék forgalmazására 
(például a Banque Postale, a Caisses d'Epargne és a Crédit mutuel volt az a három bank, 
amelyek Franciaországban kizárólagosan forgalmazhattak adómentes „Livret A” 
takarékszámlát). Normális üzleti stratégiájukat tekintve a bankok a gyakorlatban további 
termékeket is értékesíthetnek néhány olyan személynek, aki igénybe veszi az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást, amivel a bankok többletbevételre tesznek szert. 

Végezetül, a pénzügyi általános gazdasági érdekű szolgáltatások terén nehéz meghatározni az 
engedélyezett ésszerű nyereség megfelelő szintjét, elsősorban amiatt, mert a bankok 
haszonkulcsait általában nem hozzák nyilvánosságra, másodsorban pedig azért, mert az 
ésszerű nyereség pontos meghatározását tekintve döntő fontosságú a kockázat (vagy a 
kockázat hiányának) kérdése. Abban az esetben, amikor a banknak a szolgáltatás nyújtásáért 

                                                                                                                                                         
vezetett folyószámlák kamatozása – Olaszország ügy (HL C 290., 2006.11.29., 8. o. és HL L 64., 
2009.3.10., 4. o.); C 49/2006. sz. Poste Italiane – Banco Posta – Olaszország („libretti postali” 
postatakarékkönyv és „buoni fruttiferi postali” postatakaréklevél) ügy (HL C 31., 2007.2.13., 11. o. és 
HL L 189., 2009.7.21., 3. o.); C 88/1997. sz. lehetséges támogatás a Crédit Mutuel számára a livret 
bleu terméken keresztül – Franciaország ügy, (HL C 210., 2006.9.1, 12–32. o.); CP 280/2009., N 
531/2005. sz.. a Banque Postale megbízása általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtására – 
Franciaország ügy (HL C 21., 2006.1.28., 2.o.).  

88 Kizárólagosan vagy egy nagyobb általános gazdasági érdekű postai szolgáltatás banki szolgáltatásaként. 
89 C 88/1997. sz. lehetséges támogatás a Crédit Mutuel számára a livret bleu terméken keresztül ügy, (HL 

C 210., 2006.9.1, 12–32. o.); N 531/2005. sz.. a Banque Postale megbízása általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtására – Franciaország ügy (HL C 21., 2006.1.28., 2. o.). 

90 C 42/2006 sz. Poste Italiane - Banco Posta - a pénzügyminisztériumnál vezetett folyószámlák 
kamatozása – Olaszország ügy (HL L 64., 2009.3.10., 4. o.). 

91 N 642/2005. sz. a Posten AB számára alapvető fizetési szolgáltatásokért és pénztári szolgáltatásokért 
nyújtott állami ellentételezés – Svédország ügy (HL C 291., 2007.12.5, 5. o.) 
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egyszerűen csak díjat fizetnek, az ésszerű nyereség viszonylag egyszerűen meghatározható. 
Hibrid rendszerek esetében azonban, amikor a bank az általános gazdasági érdekű szolgáltatás 
működtetése részeként gyűjt betéteket, majd saját kockázatára fekteti be azokat, a megfelelő 
ésszerű nyereség kiszámítása bonyolultabbá válik. Ez egy fontos kérdés, amelyhez a más 
ágazatokban felmerült ügyek csak kevés iránymutatással szolgálnak. 

3.6. A közszolgálati műsorszolgáltatás 

3.6.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

Minden tagállamnak van egy vagy több, rendszerint erős piaci helyzetű közszolgálati 
műsorszolgáltatója. Gazdasági fontosságától függetlenül a közszolgálati műsorszolgáltatás 
különbözik a többi gazdasági ágazatban nyújtott közszolgáltatástól. Nincs még egy olyan 
szolgáltatás, amely egyazon időben a lakosság ilyen széles köréhez elér, ilyen sok információt 
és tartalmat ad tovább neki, és ezáltal mind az egyén, mind a köz véleményét közvetíti és 
befolyásolja. 

A közszolgálati műsorszolgáltatás különös szerepét hangsúlyozza az EUSZ és EUMSZ 
mellékletét képező, a tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről szóló 29. 
jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv annak figyelembevétele után, hogy „a közcélú 
műsorszolgáltatás rendszere a tagállamokban közvetlenül kapcsolódik az egyes társadalmak 
demokratikus, társadalmi és kulturális igényeihez és a médiapluralizmus megőrzésének 
követelményéhez”, a következőt állapítja meg: „Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a hatáskörét, hogy közszolgálati 
műsorszolgáltatást finanszírozzanak, amennyiben az ilyen finanszírozást a műsorszolgáltató 
szervezeteknek az egyes tagállamok által rájuk ruházott, meghatározott és megszervezett 
közszolgálati feladat ellátásához nyújtják, és amennyiben az ilyen finanszírozás a Közösségen 
belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes 
mértékben, ugyanakkor e tekintetben a közszolgálati feladat megvalósulását is figyelembe kell 
venni.” 

3.6.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

Az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról 
szóló 2009. évi bizottsági közlemény és annak 2001. évi elődje92 figyelembe veszik, hogy a 
közszolgálati műsorszolgáltatás, bár egyértelmű gazdasági fontossággal bír, nem hasonlítható 
össze a bármely más ágazatban nyújtott közszolgáltatással. A közlemény legfontosabb 
rendelkezései nagy hangsúlyt fektetnek az elszámoltathatóságra és a nemzeti szinten végzett 
hatékony ellenőrzésre, ideértve a közforrásokból finanszírozott új médiaszolgáltatások teljes 
hatásának átlátható értékelését (a közszolgálati műsorszolgáltatók által indított jelentős új 
szolgáltatások előzetes értékelése), a túlkompenzáció ellenőrzését és a közszolgálati misszió 
felügyeletét. A közlemény nem enged teret az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról 
szóló keretszabály közszolgálati műsorszolgáltatókra történő alkalmazásának. 

                                                 
92 A Bizottság közleménye az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő 

alkalmazásáról, HL C 257., 2009.10.27., 1–14. o.; A Bizottság közleménye az állami támogatás 
szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról, HL C 320., 2001.11.15., 5-11. 
o. 
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3.6.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

A csomag 2005. évi elfogadása óta a Bizottság 16 olyan állami támogatási ügyet vizsgált 
meg, amelyek a közszolgálati műsorszolgáltatás javára hozott állami támogatási 
intézkedésekhez kapcsolódtak. Az ügyeket nem a csomag, hanem a műsorszolgáltatásról 
szóló közlemények alapján vizsgálták. Ezekben az ügyekben a legfontosabb kérdések a 
következők voltak: a műsorszolgáltató közszolgálati misszióval való megbízása, a 
műsorszolgáltatók joga új audiovizuális szolgáltatások kínálására, valamint a túlkompenzáció 
elkerülését szolgáló megfelelő mechanizmusok. Ezekben az ügyekben a hatékonyság kérdése 
rendszerint nem mérvadó. 

A technikai platformok jövőbeni fejlődése azt eredményezheti, hogy nagyobb hangsúly 
helyeződik majd a jelentős új szolgáltatások előzetes értékelésére, a fenti 3.6.2. szakaszban 
említetteknek megfelelően. Ugyanakkor megállapítandó, hogy ennek a tesztnek az 
alkalmazása elsősorban a tagállamok hatásköre. 

3.7. Szélessáv 

3.7.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

Az IKT-ágazat az európai GDP 5 %-át adja, évente 660 milliárd EUR piaci értékkel93. A 
távközlési ágazat ennek az összegnek az 52 %-át teszi ki. Sok különböző méretű szereplő 
versenyez egymással, különösen pedig a korábban monopolhelyzetben levő inkumbens állami 
szolgáltatókkal. 

3.7.2. Szabályozási keret és ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 

A 2002/21/EK irányelv (a továbbiakban: keretirányelv)94 szerint elkülönített elszámolást kell 
vezetniük a nyilvános hírközlő hálózatokat működtető/szolgáltató azon vállalkozásoknak, 
amelyek különleges vagy kizárólagos joggal rendelkeznek az elektronikus hírközléstől eltérő 
ágazatokban történő szolgáltatásnyújtásra ugyanabban vagy egy másik tagállamban. Továbbá, 
a 2002/22/EK irányelv (a továbbiakban: az egyetemes szolgáltatási irányelv)95 lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy bizonyos körülmények között egyetemes szolgáltatót jelöljenek ki, 
melynek kötelessége a nyilvános hírközlő hálózathoz való csatlakozás biztosítása. Az irányelv 
emellett rendelkezik egy olyan mechanizmus bevezetéséről, amely az adott vállalkozásnak 
állami forrásokból vagy ágazatspecifikus alapból átlátható feltételek mellett ellentételezi az 
ilyen kötelezettség teljesítéséből származó, meghatározott nettó költségeket. Az egyetemes 
szolgáltatási irányelv ezenkívül lehetővé teszi a távközlési ágazatban az uniós szinten 
meghatározott egyetemes szolgáltatás körén kívülre eső kiegészítő szolgáltatások nyilvánosan 
elérhetővé tételét is. Ebben az esetben azonban nem vezethető be egyes vállalkozásokat érintő 
ellentételezési mechanizmus96. 

                                                 
93 A Bizottság „Európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i közleménye, COM(2010) 245 

végleges, 4. o. 
94 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (HL L 108., 2002.4.24., 
33–50. o.). 

95 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (HL L 108., 2002.4.24., 51–77. o.). 

96 Az egyetemes szolgáltatási irányelv 32. cikke. 
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Az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás97 külön rendelkezéseket tartalmaz a 
szélessávú alapinfrastruktúra és az új generációs hozzáférési hálózatok közfinanszírozással 
megvalósuló kiépítéséhez az olyan területeken, ahol a magánszolgáltatók nem ruháznának be. 
Ebben az esetben a támogatást gyakran nem közszolgáltatás ellentételezéseként nyújtják, 
hanem a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti ágazati beruházási 
támogatásként. A közszolgáltatás ellentételezése összeegyeztethető lehet a 106. cikk (2) 
bekezdése szerint is, amennyiben teljesülnek az általános feltételek. 

3.7.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

Csak nagyon kevés ügyben minősítettek a szélessávú infrastruktúra kiépítését szolgáló 
támogatási rendszert általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak. Három ügyben98 
megállapították, hogy az ellentételezés nem minősül támogatásnak (teljesültek az Altmark-
kritériumok), e határozatok közül csupán egyetlen egyet fogadtak el a csomag elfogadását 
követően. Egy ügyben99 a támogatást összeegyeztethetőnek találták az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály szerint. 

Az eddig vizsgált ügyek elsősorban a pályázati eljárások negyedik Altmark-kritériummal való 
összeegyeztethetőségének megállapítására és a szélessávú infrastruktúra kiépítésének 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásként történő meghatározására vonatkoztak. 
Ugyanakkor várható, hogy a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott állami 
támogatásnak az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelése a jövőben inkább 
kivétel, semmint szabály lesz. 

3.8. Egészségügyi ellátás 

3.8.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

Az egészségügyi ellátás nagyon fontos szerepet játszik mind a lakosság által az ilyen 
ellátásnak tulajdonított jelentőség, mind a közkiadások tekintetében: az EU-országok GDP-
jének 6–10 %-át teszi ki100. 

Az EU-ban az egészségügyi ellátórendszer két fő típusa létezik: 

• Nemzeti egészségügyi szolgáltatások: ezeket a szolgáltatásokat adókból finanszírozzák, és 
természetbeni ellátások rendszere szerint működnek. Több tagállam bevezette a nemzeti 
egészségügyi szolgáltatásokat, például az Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország 
és Portugália. 

                                                 
97 A Bizottság közleménye: Közösségi iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a 

szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról (HL C 235., 2009.9.30., 7. o.). 
98 N 382/2004. sz. Haut débit en Limousin – DORSAL ügy, (HL C 230., 2005.9.20., 6–7. o.); N 381/2004. 

sz. Haut débit en Pyrénées-Atlantiques ügy (HL C 162., 2005.7.2., 5–6. o.); N 331/2008. sz. Réseau à 
très haut débit en Hauts-de-Seine ügy (HL C 256., 2010.9.23., 1. o.). 

99 N 196/2010 sz. Észtország-szerte szélessávú internetcsatlakozást lehetővé tevő fenntartható 
infrastruktúra megteremtése (EstWin projekt) ügy. 

100 EUROSTAT, Statistics explained: Healthcare expenditure (Statisztikai kalauz: egészségügyi kiadások), 
2008. április. 
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• Társadalombiztosítási szolgáltatások: ezek a rendszerek kötelező biztosításra épülnek. Ez 
azt jelenti, hogy vagy az összes állampolgárnak, vagy személyek egy meghatározott 
csoportjának kötelezően egészségbiztosítást kell kötnie. 

Az egészségügyi ágazatban három piac különböztethető meg: 

• Egészségügyi szolgáltatások: kórházi és kórházon kívüli szolgáltatások. 

• Egészségügyi termékek: gyógyszeripar, gyógyszertárak és egyéb egészségügyi termékek. 

• Egészségbiztosítás: az egészségügyi szolgáltatások/termékek finanszírozása és szakmai 
felelősségbiztosítás egészségügyi dolgozóknak.  

Az egészségügyi szolgáltatások piacán fokozatosan kialakulóban van az egészségügyi 
szolgáltatások valódi belső piaca: viszonylag kevés, de növekvő számú vállalkozás nyújt 
egészségügyi szolgáltatásokat több európai országban. 

A magánbiztosítási piacon – egy vagy több kivételtől eltekintve – úgy tűnik, hogy a piac 
fejlődése és a magán egészségbiztosításról szóló nyilvános vita tekintetében élesen elválnak 
egymástól az EU-15 és az EU-12 tagállamok. Az EU-15 országokban a piacok nagyobbak, a 
betöltött szerepek tekintetében sokfélébbek, és a piacokon túlnyomórészt kölcsönös biztosító 
egyesületek működnek vagy működtek. Ezzel szemben több EU-12-ország piaca csak lassan 
fejlődött, a piacok elsősorban kiegészítő szerepet töltenek be, és részben kizárólagosan 
kereskedelmi alapon működnek. 

A kiadások tekintetében a magán egészségbiztosítás nem képezi jelentős részét az Európai 
Unió összes egészségügyi kiadásának. A tagállamok kétharmadában eszközölt összes 
egészségügyi kiadás kevesebb mint 5 %-át teszi ki, bár jelentősen nagyobb szerepe van 
Szlovéniában (13,1 %), Franciaországban (12,8 %) és Németországban (9,3 %)101. 

3.8.2. Szabályozási keret 

Az egészségügyi ágazatra vonatkozóan nincsenek külön állami támogatási szabályok. Az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat szerint ugyanakkor a 
kórházaknak nyújtott támogatást nem kell bejelenteni, függetlenül a nyújtott ellentételezés 
összegétől, feltéve hogy teljesülnek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozatban foglalt feltételek (lásd a fenti 2.2.1. szakaszt). 

További vonatkozó uniós jogszabályok: 

• 2006-ban a Tanács közleményt fogadott el a tagállamok egészségügyi ellátórendszereinek 
közös értékeiről és elveiről, melyben megállapította, hogy az ilyen közös értékek egyike az 
egyetemlegesség: senki sem zárható ki az egészségügyi ellátásokból, és az azokhoz való 
hozzáférést mindenki számára biztosítani kell. A 2007-ben elfogadott egészségügyi 
stratégiájában a Bizottság hangsúlyozta az egyetemes lefedettség102 fontosságát. 

                                                 
101 EURÓPAI BIZOTTSÁG, Magán egészségbiztosítás az Európai Unióban: az Európai Bizottság 

számára készített zárójelentés, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, 
2009.6.24., 6. o. 

102 A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben, 
A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2733. ülése, 
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• A 2008. évi harmadik nemélet-biztosítási irányelv103 szerint a kormányok már nem 
gyakorolhatnak befolyást a piac szerkezetére. 

3.8.3. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

Egészségügyi szolgáltatások: A Bizottsághoz leggyakrabban magánkórházaktól érkeznek 
panaszok közkórházaknak nyújtott támogatásokról104. A panaszok elsősorban a 
közkórházaknak nyújtott kedvezményekre irányulnak, holott a panaszosok szerint a magán- és 
a közkórházakat ugyanazon általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával bízták meg. 
Pontosabban, a panaszok a következőkre irányulnak: 

• a közkórházak megbízásának és számláinak átláthatatlansága, 

• potenciális túlkompenzáció, melyek esetében az állam nem végez tényleges ellenőrzést, 
valamint 

• a kereskedelmi tevékenységekre nyújtott, közpénzekből finanszírozott potenciális 
kereszttámogatások. 

A kórházi ágazatban fontos kérdés a megbízások és a számlák átláthatósága, mert gyakoriak 
azok az esetek, amikor a közkórházak több támogatást kapnak a magánkórházaknál. 
Egyértelműen alá kell támasztani, hogy a közkórházak által nyújtott mely további 
szolgáltatások indokolják a nagyobb ellentételezést. 

Érdemes megemlíteni, hogy e panaszok közül néhány vélhetően az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat követelményeinek félreértésén alapul. A magánpanaszosok 
gyakran úgy vélik, hogy az összes egészségügyi szolgáltatót egyenlően kell kezelni, és hogy 
egy szolgáltatót nem lehet több közszolgáltatási kötelezettséggel megbízni, mint egy másikat. 
Továbbá gyakran azt állítják, hogy a nem hatékonyan működő szolgáltatónak nem nyújtható 
ellentételezés. 

Magán egészségbiztosítás: a Bizottság által értékelt ügyek elsősorban a magán 
egészségbiztosítókra, például Hollandiában (2006) és Írországban (2006) alkalmazott 
kockázatkiegyenlítési rendszerekre vonatkoznak105. A kockázatkiegyenlítési rendszer az olyan 
intervenció közvetlen formája, amelynek során pénzügyi transzferekre kerül sor az alacsony 
kockázatú biztosítóktól a magas kockázatú biztosítókhoz. Ezek alapvető elemei az olyan 
egészségbiztosítási piacoknak, amelyeket a nyílt csatlakozás és a közös díjszabás jellemez. E 
rendszerek bevezetésének célja az egészségbiztosításhoz való hozzáférés és a biztosítók 
közötti tisztességes verseny biztosítása. A kockázatkiegyenlítési intézkedések célja 
előmozdítani, hogy a biztosítók nem kockázatszelekció, hanem sokkal inkább költség- és 

                                                                                                                                                         
Luxemburg, 2006. június 1-2; a Bizottság „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU 
számára 2008-2013” című fehér könyve, COM(2007) 630, 2007. október 23. 

103 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/36/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosítás körén 
kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlása tekintetében történő módosításáról, HL L 81., 2008.3.20., 69–70. o. 

104 NN 54/2009. sz. Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) vs. 
Belgique ügy (HL C 74., 2010.3.24., 1. o.). 

105 N 214/2010. sz. Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars ügy (HL C 333., 
2010.12.10., 3. o.); N 46/2003 sz., az írországi egészségbiztosítási piac vonatkozásában bevezetett 
kockázatkiegyenlítési rendszer ügy (HL C 186., 2003.8.6., 16. o.). 
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minőségszempontok szerint versenyezzenek egymással. A BUPA-ítélet megállapította, hogy 
az ilyen pénzügyi transzferek általános gazdasági érdekű szolgáltatásokért nyújtott 
ellentételezést képezhetnek106. 

3.9. Szociális szolgáltatások és a helyi hatóságok által megszervezett szolgáltatások  

3.9.1. Az ágazat mérete és szerkezeti jellegzetességei 

A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása - Az általános érdekű szociális 
szolgáltatások az Európai Unióban című bizottsági közlemény107 szerint: a szociális 
szolgáltatások magukban foglalják a törvény által előírt és a különböző szerveződésű 
(mutualista vagy szakmai), kiegészítő szociális védelmi rendszereket és a közvetlenül az 
egyénnek nyújtott más alapvető szolgáltatásokat, melyek a megelőzést és társadalmi kohéziót 
célozzák, mint pl. szociális segítségnyújtás, foglalkoztatási és képzési szolgáltatások, szociális 
lakások, gyermekgondozás és a tartós ápolás-gondozás. 

A szociális szolgáltatásokra vonatkozó statisztikai adatokat gyakran aggregálják az 
egészségügyi szolgáltatásokkal, és kevés specifikus információ áll rendelkezésre a különböző 
alágazatokra vonatkozóan108. Az egészségügyi és a szociális szolgáltatások együtt az EU-27-
ek gazdasági összteljesítményének kb. 5 %-át teszik ki, 21,4 millió munkahelyet biztosítanak, 
az ágazatban a foglalkoztatási ráta 10 %. Továbbá, az alábbi részletesebb ismertetés szerint 
két fontos szolgáltatás – a tartós ápolás-gondozás és a szociális lakások – néhány tagállamban 
a GDP több mint 2 %-át is kiteheti109. 

A tagállamtól függően a szociális szolgáltatásokat vagy teljes mértékben a közigazgatás 
nyújtja, vagy a magán- és a közszolgáltatók közösen. Néhány országban a tartós ápolás-
gondozás terén már fejlett piac működik, melyen köz- és magánszolgáltatók versenyeznek 
egymással. 

A szociális szolgáltatásokat túlnyomórészt helyi szinten, a nemzeti hatóságok által megbízott 
kis szolgáltatók nyújtják. Ugyanakkor több tagállamban néhány területen nagy szolgáltatók és 
azok leányvállalatai is jelen vannak. 

3.9.2. Tartós ápolás-gondozás 

Az idős embereknek nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások Európa-szerte különböző 
formát öltenek: ezek kiterjednek a tartós bentlakásos intézményekben nyújtott 
szolgáltatásokra (bentlakásos tartós ápolási-gondozási szolgáltatások), a nappali ellátást 
biztosító intézményekben és a kommunális intézményekben nyújtott egyéb szolgáltatásokra 
(kommunális intézményekben nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások), valamint az 
egyének otthonában nyújtott szolgáltatásokra („otthoni ápolási szolgáltatások”). Jelentős 
különbségek figyelhetők meg Európában a szolgáltatások elérhetősége terén, a skandináv 
országok elsősorban a hivatalos ápolási-gondozási szolgáltatásokra támaszkodnak, míg 
Európa más részeiben, mint Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban, ahol ritka a 

                                                 
106 Lásd az Elsőfokú Bíróság T-289/03. sz. BUPA kontra Bizottság ügyben 2008. február 12-én hozott 

ítéletét (hivatkozást lásd a 8. lábjegyzetben). 
107 A Bizottság Közleménye - A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása - Az általános érdekű 

szociális szolgáltatások az Európai Unióban, COM(2006) 177 végleges, 2006. április 26. 
108 Lásd a Második kétévenkénti jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatásokról című, 2010. 

október 22-i SEC(2010) 1284 bizottsági szolgálati munkadokumentum 1. fejezetét. 
109 Lásd a 3.9.2. szakaszt (Tartós ápolás-gondozás) és a 3.9.5 szakaszt (Szociális lakások). 
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hivatalos tartós ápolási-gondozási szolgáltatások nyújtása, hagyományosan a családtagok 
biztosítják az ápolást-gondozást. 

A tartós ápolás-gondozás a tagállamok összes egészségügyi kiadásának 1–20 %-át adja. Ez 
azt jelenti, hogy több tagállam (ideértve Németországot, Franciaországot, Dániát és 
Belgiumot) a GDP-je 1–2 %-át fordítja tartós ápolásra-gondozásra. A népesség öregedése 
miatt ez az arány várhatóan jelentősen növekedni fog valamennyi tagállamban110. 

3.9.3. Koragyermekkori nevelés és gondozás 

Európában a legtöbb ország külön szabályokat és igazgatást vezetett be a koragyermekkori 
nevelési szolgáltatásokra és a gyermekgondozásra, bár a gyakorlatban jelentős átfedés van e 
két szolgáltatás között. 

3.9.4. Foglalkoztatási szolgálatok 

Az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási szolgálatok Európa-szerte jelentős változáson mentek 
keresztül. A passzív és az aktív szolgáltatásokat jogokra és kötelezettségekre épülő koncepció 
alapján egyesítették, mely nagyobb elvárásokat támaszt nemcsak az ilyen szolgáltatások 
igénybevevőivel, hanem a szolgálatokkal szemben is111. A legnagyobb változást talán a 
magánszolgáltatók egyre nagyobb mértékben történő bevonása jelenti, legalábbis néhány 
foglalkoztatási szolgáltató esetében, illetve az is, hogy bizonyos feladatok tekintetében egyre 
gyakoribbá vált az állami szolgáltatók részéről a magánszolgáltatók felé történő kiszervezés 
és alvállalkozásba adás. 

3.9.5. Szociális lakások 

Európában a szociális lakáshoz jutás magában foglalja a lakások elérhető árakon történő 
felépítését, bérbeadását/értékesítését és karbantartását, valamint azok kiosztását és kezelését, 
ami kiterjedhet a lakóingatlanok és azok környékének kezelésére is. A szociális lakáshoz jutás 
igazgatása egyre inkább szociális szempontokat követhet: pl. bizonyos csoportok esetében a 
lakás- vagy áttelepítési programok gondozási szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, vagy 
adósságkezelést az alacsony jövedelmű háztartások számára. A legtöbb esetben ugyanakkor a 
gondozást meghatározott intézmények nyújtják, melyek együttműködnek a szociális lakhatást 
biztosítókkal112. 

Az EUROSTAT szerint a szociális lakásokra fordított közkiadások átlagosan az EU-27-ek 
GDP-jének 0,6 %-át teszik ki113. Azok a tagállamok, amelyekben a közkiadás meghaladja az 
uniós átlagot, túlnyomórészt az EU-15-ök közé tartoznak (ideértve Németországot, 
Franciaországot, Svédországot, Dániát és az Egyesült Királyságot). 

3.9.6. Egyéb szociális szolgáltatások és a helyi hatóságok által megszervezett 
szolgáltatások 

Több helyi hatóság nyújt számos szolgáltatást a társadalmi kohézió erősítésére helyi szinten. 
Ezeket a szolgáltatásokat abból a célból nyújtják, hogy valamennyi csoport számára 

                                                 
110 EUROSTAT, Egészségügyi kiadások, Középpontban az adatok, 26/2008, 1.o. 
111 Lásd az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló második kétéves jelentés 2.1.3. szakaszát. 
112 Lásd az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló második kétéves jelentés 2.1.4. szakaszát. 
113 EUROSTAT, Statisztikai könyvek ISSN 1681-9365, Európai szociális statisztikák – Szociális védelem 

– Kiadások és bevételek, 1997–2005 közötti adatok. 
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biztosítsák az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést (beleértve például az alacsony 
jövedelmű családokat, a fogyatékos személyeket vagy a nehéz szociális helyzetben lévő 
személyeket). Azok a szolgáltatások, amelyekkel kapcsolatban panaszt nyújtottak be, 
prenotifikáció vagy bejelentés érkezett, illetve kérdéseket tettek fel, a következők voltak: 

• Rekreációs tevékenységek (pl. uszodák, állatkertek, sportcentrumok, ifjúsági klubok). 

• Gyermekeknek és felnőtteknek szóló oktatási és kulturális tevékenységek (pl. 
gyermekgondozás, könyvtárak, tanulmányi központok, múzeumok). 

• Tanácsadás nehéz szociális helyzetben lévő személyeknek. 

• Hajléktalanszállások. 

• Közösségi központok. 

• Helyi közösségi termek/koncerttermek. 

Az ilyen típusú szolgáltatások nyújtása fontos a társadalmi kohézió tekintetében nemcsak 
helyi szinten, de a tagállamon belül regionális szinten is. A helyi hatóságok múzeumokat, 
helyi közösségi termeket, koncerteket és kiállításokat finanszíroznak, lehetővé téve olyan 
kulturális eseményeket, amelyek nyújtására máskülönben nem kerülne sor. 

3.9.7. Szabályozási keret 

Az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében az összeegyeztethetőség értékelése a 
csomag alapján történik. Nincsenek ágazatspecifikus uniós szabályok. Az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló határozat szerint ugyanakkor a szociális lakásépítéssel 
megbízott vállalkozásoknak nyújtott támogatást nem kell bejelenteni, függetlenül a nyújtott 
ellentételezés összegétől, feltéve hogy teljesülnek az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozatban foglalt feltételek (lásd a 2.2.1. szakaszt). 

A kulturális szolgáltatások e tekintetben speciális esetet jelentenek, mivel ezek a Szerződés 
107. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerint mentesülnek az állami támogatásokra 
vonatkozó tilalom alól. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az ilyen szolgáltatásokat nem 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásként kell kezelni, amennyiben teljesülnek a szükséges 
követelmények. 

3.9.8. A Bizottság határozathozatali gyakorlata 

Tartós ápolás-gondozás: A Bizottsághoz panaszok érkeztek németországi és hollandiai 
magánszolgáltatóktól a tartós ápolást-gondozást nyújtó közszolgáltatók finanszírozásával 
kapcsolatban. A szóban forgó közfinanszírozás az értékelés szerint megfelelt a csomag 
követelményeinek. 

Szociális lakhatás: A Bizottság 2009. december 15-én fontos határozatot hozott a hollandiai 
szociális lakásokról, mely kimondta, hogy a hollandiai szociálislakás-rendszer 
összeegyeztethető az uniós állami támogatási szabályokkal a Szerződés 106. cikkének (2) 
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bekezdése szerint114. A pozitív határozat azon vállalásokra épült, amelyekkel a holland 
hatóságok a létező rendszert összhangba hozzák az uniós állami támogatási szabályokkal. 
Ezek különösen arra vonatkoztak, hogy nem fognak állami forrásokat felhasználni 
kereskedelmi tevékenységek finanszírozására, a szociális lakásokat pedig átlátható módon 
osztják ki objektív kritériumok alapján. A Bizottsághoz más tagállamokból is érkeztek nagy 
számban panaszok. 

Egyéb szociális szolgáltatások és a helyi hatóságok által megszervezett szolgáltatások: A 
Bizottsághoz nagy számban érkeztek a tagállamokból panaszok, valamint prenotifikációk, 
bejelentések és kérdések, amelyek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások egyéb 
típusaira és a helyi szinten megszervezett szolgáltatásokra vonatkoztak. A szóban forgó 
szolgáltatások közül többről megállapították, hogy azok az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat hatálya alá tartoznak, és ezért azokat nem kell bejelenteni. 

Az elsődlegesen kulturális szolgáltatások esetében a Bizottság sok bejelentéssel foglalkozott a 
107. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerint. Ugyanakkor, mivel a kulturális szolgáltatások – 
különösen a helyi szinten nyújtottak – gyakran teljesítik azokat a kritériumokat, amelyek 
alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, vonatkozhat rájuk a 
bejelentési kötelezettség alóli kivétel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozat szerint. 

3.10. Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló iránymutatás 

A 2007. évi közleményhez kapcsolódóan a Bizottság szolgálatai eredetileg két, gyakran 
ismételt kérdéseket tartalmazó dokumentumot tettek közzé az állami támogatási szabályok és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásáról115. E dokumentumok célja azon kérdések 
megválaszolása volt, amelyeket a különböző érdekeltek tettek fel a szabályok alkalmazásával 
kapcsolatban. 

A Bizottság szolgálatai ezt a két dokumentumot nemrég aktualizálták az Interaktív 
Információs Szolgálat által továbbított újabb kérdések, az új ítélkezési gyakorlat és az 
érdekeltek további kérdései alapján. Az aktualizált kérdéseket belefoglalták egyetlen 
dokumentumba, melynek címe: "Iránymutatás az állami támogatásra, a közbeszerzésre és a 
belső piacra vonatkozó uniós szabályok általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, 
különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásához”116. A 
felhasználóbarát jelleg és az olvashatóság érdekében az iránymutatás egyetlen szövegben 
lefedi az uniós jog összes érintett területét. 

Az Interaktív Információs Szolgálaton keresztül feltett kérdésekhez hasonlóan az 
iránymutatás nemcsak a csomag megbízással és ellentételezéssel kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó feltételeinek magyarázatára korlátozódik. Az iránymutatás olyan általános 
kérdésekkel is foglalkozik, mint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások meghatározása, 
valamint a gazdasági és a nem gazdasági tevékenységek közötti különbségtétel. 

                                                 
114 N 642/2009. sz. Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de district 

ügy (HL C 31., 2010.2.9., 6–7. o.). 
115 Lásd fentebb a 2. lábjegyzetet. 
116 A 2010. december 7-i SEC(2010)1545 bizottsági szolgálati munkadokumentum, Iránymutatás az állami 

támogatásra, a közbeszerzésre és a belső piacra vonatkozó uniós szabályok általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra, különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásához. 
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Tekintettel arra, hogy az új iránymutatást a Bizottság szolgálatai csak nemrég tették közzé, az 
érdekelteknek nem volt lehetősége a szöveg véleményezésére a konzultáció keretében. A 
gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó 2007. évi dokumentumokkal kapcsolatban érkezett 
észrevételek megerősítették azt a vélekedést, hogy ezek a dokumentumok elősegítették a 
jogbiztonságot. Ugyanakkor, az Interaktív Információs Szolgálathoz hasonlóan az érdekeltek 
úgy vélik, hogy a Bizottság által közzétett formálisabb iránymutatás nem helyettesíthető 
ezekkel a dokumentumokkal. 

4. NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály 25. pontja és az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 9. cikke szerint a Bizottságnak széles körű 
konzultációt kell lefolytatnia a csomag alkalmazásáról. Ez a konzultáció, mely 2010-ben 
zárult le, magában foglalta a tagállamok általi jelentéstételt és az érdekeltekkel lefolytatott 
széles körű konzultációt. 

A konzultációs folyamat egyik célja az volt, hogy meghatározza a csomag általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások teljesítésére és hatékonyságára gyakorolt hatásait Európában, és hogy 
azonosítsa azon potenciális területeket, amelyek e szabályok javítását szolgálják. 

4.1. Tagállami jelentéstétel 

A konzultáció első lépése a tagállami jelentéstétel volt117. A jelentéstételre 2008 és 2009 
között került sor. Több tagállamban nehézséget okozott az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó részletes statisztikák összegyűjtése a különböző nemzeti 
hatóságoktól. Néhány tagállam rámutatott arra, hogy a csomag szabályait gyakran regionális, 
illetve helyi szinten alkalmazzák, kismértékű nemzeti koordináció mellett, ami megnehezíti az 
adatgyűjtést. Valójában néhány tagállam egyáltalán nem nyújtott be statisztikai adatokat az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat alkalmazásáról, miközben más 
tagállamok a jelentéseikben a általános gazdasági érdekű szolgáltatások központi kormányzati 
szinten megszervezett ellentételezésére fektették a hangsúlyt. 

A csomag alkalmazására vonatkozó részletes statisztikák szolgáltatása helyett a legtöbb 
tagállam ezért a csomag alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok bemutatására 
összpontosított. 

A tagállamoktól érkezett észrevételek nem korlátozódnak pusztán a csomag eszközeire és 
követelményeire. Helyette a tagállamok olyan kérdésekkel is foglalkoztak jelentéseikben118, 
mint a támogatásnak az EUMSZ 107. cikke szerinti meghatározása és a Bíróság Altmark-
ítéletének hatásai119. 

                                                 
117 A jelentéstételi kötelezettséget az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 8. cikke 

tartalmazza, mely arra kötelezi a tagállamokat, hogy: "... jelentést nyújtanak be ezen határozat 
végrehajtásáról a Bizottsághoz, amelyben részletesen bemutatják e határozat alkalmazási körülményeit 
minden ágazatban, beleértve a szociális lakásépítést és a kórházakat is.” 

118 Lásd a fenti 2. szakaszt. 
119 A Bizottság az összes jelentést közzétette a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, mely az alábbi 

címen érhető el: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html 
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4.2. Konzultáció más érdekeltekkel 

A Bizottság szolgálatai 2010-ben egy széles körű nyilvános konzultációt is lefolytattak120. E 
konzultáció célja azoknak a tapasztalatoknak az értékelése volt, amelyeket az érdekeltek a 
csomag alkalmazása során szereztek. A konzultáció kiterjedt bizonyos intézkedések állami 
támogatásnak minősítésére (az EUMSZ 107. cikke) és az Altmark-ítélethez kapcsolódó 
kérdésekre is. 

A konzultáció több szervezet érdeklődését is felkeltette. A Bizottsághoz összesen 107 
lényeges észrevétel érkezett121. E 107 észrevételből 4 közvetlenül tagállamoktól, 23 egyéb 
hatóságtól, 64 különböző uniós tagállamokban működő közszolgáltatóktól (és azok 
szervezeteitől), 16 pedig más szervezetektől (vagyis egyetemek és szélesebb nyilvánosság)122 
érkezett. 

4.3. A konzultáció során kirajzolódó kulcsfontosságú kérdések 

A Bizottság szolgálatai által lefolytatott konzultáció keretében a legkülönbözőbb gazdasági 
ágazatokban működő érdekeltek csoportjaitól érkeztek észrevételek. A nemzeti hatóságok, az 
önkormányzatok, a nagy magánszolgáltatók, a szociális szolgáltatásokat nyújtók és az 
adófizetők gyakran különböző álláspontoknak és kívánságoknak adnak hangot. Emiatt a 
beérkezett észrevételek tartalma és az azokban kifejezett álláspontok jelentősen különböznek 
egymástól. Ez az áttekintés ezért csak a több tagállam és más érdekeltek észrevételeiben is 
szereplő legfontosabb és visszatérő kérdésekre korlátozódik. 

4.3.1. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag általános 
fogadtatása 

A tagállamok és más érdekeltek széles köre szerint a csomag értékes hozzájárulás. Gyakran 
úgy vélik, hogy a 2005 előtti időszakkal összehasonlítva a csomag általában véve növelte a 
jogbiztonságot. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozatot is olyan 
eszköznek tekintik, amellyel csökkenthető az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
ellentételezésére kidolgozott programok állami támogatásként történő bejelentéséhez 
kapcsolódó adminisztratív teher. 

Sok tagállam és érdekelt szerint a Bizottság által a csomag (nevezetesen az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály és az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozat) keretében használt eszközök a céljaiknak megfelelőek, és 
ezeket a jogszabályokat nem kell felváltani vagy kiegészíteni más jogszabályokkal123. 

Az érdekeltekkel folytatott általános konzultáció keretében a Bizottság arra vonatkozóan is 
kért észrevételeket, hogy a csomag szabályait általában véve megfelelően alkalmazzák-e. 
Sajnos a több ágazatból és tagállamból beérkezett válaszok jelentős része szerint nem ez a 
helyzet. A nem megfelelő alkalmazás leggyakrabban említett oka az, hogy a regionális és a 

                                                 
120 Az érintettekkel folytatott konzultációt 2010. június 10-én indították el és 2010. szeptember 10-én 

zárult, bár számos észrevétel a szeptember 10-i határidő lejárta után érkezett a Bizottsághoz. 
121 Az 1. melléklet tartalmazza a beérkezett lényeges észrevételeket. 
122 A Bizottság az összes jelentést közzétette a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, mely az alábbi 

címen érhető el: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies 
123 Ez nem érinti a további jogi eszközök bevezetése iránti igényt, nevezetesen a jogbiztonság fokozását 

néhány alapfogalommal kapcsolatban, lásd lentebb. 
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helyi hatóságok döntéshozói gyakran nincsenek tisztában a csomaggal, és azokkal a 
kötelezettségekkel, amelyekkel jár. 

4.3.2. Az egyértelműsítés iránti igény 

A konzultációból egyértelműen kiderült, hogy sok tagállam és más érdekeltek részéről igény 
lenne további egyértelműsítésre az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó 
állami támogatási szabályok alapfogalmaihoz és a Bíróság ítélkezési gyakorlatához 
kapcsolódóan. Az a felismerés, hogy további iránymutatásra van szükség, független a 
Bizottság erre irányulóan megtett korábbi intézkedéseitől124. 

Ide tartozik a Szerződés állami támogatásra vonatkozó rendelkezésének hatálya (pl. a 
gazdasági és a nem gazdasági tevékenységek közötti különbségtétel), az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások meghatározása, az állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikke szerinti 
meghatározása (vagyis a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás) és a Bíróság 
Altmark-ítélete (a negyedik Altmark-kritérium szerinti összehasonlítási követelmény). 

A fenti meghatározásokat nem a csomag vezette be, hanem azok az elsődleges joganyagból és 
a Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlatából származnak. Néhány érdekelt ezért elfogadja, 
hogy a csomag felülvizsgálata keretében a meghatározások nem tartoznak a Bizottság 
hatáskörébe. A Bizottság szerepe ebben az összefüggésben minden esetben az elsődleges 
joganyagban szereplő fogalmak és kritériumok, valamint a Bíróság ítéleteinek 
egyértelműsítésére és értelmezésére korlátozódna. 

A gazdasági tevékenység és a vállalkozás fogalma: Amint az már fentebb ismertetésre került, 
az európai állami támogatási szabályok csak a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásra 
alkalmazandók. Ezért az általános érdekű, nem gazdasági jellegű szolgáltatások nem 
tartoznak e szabályok hatálya alá. A Bíróság ítélkezési gyakorlatában az állami támogatási 
szabályok hatályának meghatározásakor ismételten támaszkodott a gazdasági és a nem 
gazdasági szolgáltatások közötti különbségtételre. Ebben az összefüggésben a legfontosabb 
kritérium, hogy létezik-e piaca a szóban forgó szolgáltatásoknak. Sok tagállam és más 
érdekelt szerint azonban a gazdasági tevékenység fogalma továbbra is nehezen alkalmazható a 
gyakorlatban. E nehézségek közül néhány abból a tényből fakad, hogy bizonyos általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások megszervezése az Unióban a legkülönfélébb módokon 
történik. Következésképpen az a tény, hogy egy általános érdekből nyújtott szolgáltatás egy 
tagállamban nem gazdasági jellegűnek minősül, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a 
szolgáltatást ugyanígy minősítenék az EU egészében. Számos tagállam és más érdekelt, 
elősegítendő az állami támogatási szabályok alkalmazását, további iránymutatásért fordul a 
Bizottsághoz a gazdasági és a nem gazdasági tevékenységek közötti különbségtétel általános 
kritériumaival kapcsolatban, és konkrét, e kritériumok alkalmazását bemutató példákat kér. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás meghatározása: A gazdasági tevékenység 
pontosabb meghatározása mellett néhány érdekelt szerint azt is egyértelműsíteni kell, hogy mi 
minősül általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak, és melyek az e tekintetben alkalmazandó 
minimumkövetelmények. Azonban néha úgy vélik, hogy mivel az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások meghatározása (az uniós szinten szabályozott ágazatokon kívüli ágazatokban) a 

                                                 
124 Lásd a fenti 3.10. szakaszt. Az érintettek a lefolytatott konzultáció során nem tudták figyelembe venni 

az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó szabályokról szóló legfrissebb útmutatást, 
mert azt csak a konzultáció után tették közzé. 
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tagállamok hatáskörébe esik, ebben a kérdésben nincsen szükség további bizottsági 
iránymutatásra. 

A kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma: Sok érdekelt számára nehézséget jelentett annak 
eldöntése, hogy egy bizonyos tevékenység érinti-e a tagállamok közötti kereskedelmet. Az 
EUMSZ 107. cikke szerint a kereskedelemre gyakorolt hatás szükséges ahhoz, hogy az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásért nyújtott ellentételezés állami támogatásnak 
minősüljön. E tekintetben elsősorban a helyi hatóságok által viszonylag kis összegű 
ellentételezésért megszervezett szolgáltatások minősítése szorul pontosításra. Az 
észrevételeket benyújtók ezért arra kérik a Bizottságot, hogy határozzon meg kritériumokat 
annak megállapítására, hogy van-e az Unión belüli kereskedelemre gyakorolt hatás. Néhány 
érdekelt konkrét javaslatokkal élt e vonatkozásban, ideértve többek között a szolgáltatásért 
nyújtott ellentételezés összegét, illetve a szolgáltatás potenciális igénybe vevői és az érintett 
önkormányzat nagysága tekintetében vett földrajzi kiterjedtségét. 

A negyedik Altmark-kritérium szerinti összehasonlítás: Sok válaszadó tett észrevételt a 
Bíróság által megállapított negyedik Altmark-kritériummal kapcsolatban125. A legtöbb 
észrevétel a „jól vezetett” vállalkozás követelményére vonatkozik, amelyre a Bíróság az 
Altmark-ítéletben mint olyan alternatív eszközre támaszkodott, amellyel biztosítható, hogy a 
közfinanszírozással megvalósuló ellentételezés nem haladja meg azt a mértéket, amely egy 
hatékony szolgáltató számára lenne szükséges. Az ezzel a ponttal kapcsolatban beérkezett 
észrevételek rámutattak arra, hogy a jól vezetett vállalkozásra vonatkozó követelmény 
alkalmazása nehézséget jelent a nemzeti hatóságok és a szolgáltatók számára. Általában úgy 
vélik, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló megfelelő vállalkozás kiválasztása – az 
érintett piactól függően – nagyon nehéz lehet. 

Megbízás: Néhány válaszadó arra kérte a Bizottságot, hogy tisztázza az egy adott vállalkozás 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával való megbízásához kapcsolódó 
követelményeket. 

„Házon belüli” szolgáltatás és a különböző hatóságok közötti együttműködés: Néhány 
válaszadó annak tisztázására kéri fel a Bizottságot, hogy az állami támogatási szabályok 
szerint hogyan kell kezelni a „házon belüli” szolgáltatók által vagy a nemzeti hatóságok 
együttműködésében nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat. 

Az ellentételezés mértéke: Sok érdekelt arra kérte fel a Bizottságot, hogy tisztázza a csomag 
néhány követelményét, melyek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások engedélyezhető 
ellentételezésének mértékére és a túlkompenzáció elkerülésére vonatkoznak. Ezek egyrészt az 
olyan bevételek meghatározásával kapcsolatos nehézségekre vonatkoznak, amelyeket az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásért nyújtott ellentételezés kiszámítása során figyelembe 
kell venni, másrészt pedig a megfelelő mutató kiválasztásával járó nehézségekre. 

A csomag éls az ágazatspecifikus állami támogatási szabályok közötti kapcsolat: A beérkezett 
észrevételek közül néhány a csomag és az ágazatspecifikus állami támogatási szabályok 
közötti, ebben a jelentésben említett kapcsolatra vonatkozik. 

Kapcsolat az állami támogatási és a közbeszerzési szabályok között: Az érdekeltektől és a 
tagállamoktól beérkezett észrevételek közül több az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok és az uniós közbeszerzési 

                                                 
125 Lásd a fenti 2.1. szakaszt. 
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szabályok126 alkalmazása közötti kapcsolattal foglalkozik Ezekben az észrevételekben 
gyakran azzal érvelnek, hogy a vonatkozó uniós jogban meghatározott közbeszerzési 
követelmények szerint lefolytatott pályázati eljárásnak elégségesnek kellene lennie ahhoz, 
hogy ki lehessen zárni az állami támogatás fennállását. Néhány szolgáltató túllép ezen a 
ponton, és rámutat, hogy ebben a vonatkozásban a szolgáltatási koncessziók odaítélésének 
eljárásait is elégségesnek kellene tekinteni. A jelenlegi jogszabályok alapján a szolgáltatási 
koncessziók odaítélésére nem vonatkoznak az uniós közbeszerzési irányelvek részletes 
rendelkezései, az eljárásnak azonban ettől függetlenül meg kell felelnie az átláthatóság és az 
egyenlő bánásmód az EUMSZ-ben meghatározott általános követelményeinek. Az odaítélési 
kritériumok kiválasztása tekintetében néhány tagállam és általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó úgy véli, hogy a Bíróság által alkalmazott, az állami támogatási szabályok 
szerinti előírást („a szolgáltatás legkisebb költség melletti nyújtása a közösségnek”) úgy kell 
értelmezni, hogy teljes mértékben megfelel az uniós közbeszerzési szabályok szerinti 
követelményeknek („gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat”). Különösen, ami a szociális 
szolgáltatásokat illeti, az ebben az ágazatban már tevékeny több válaszadó rámutat arra, hogy 
a kizárólagosan az árak alapján hozott döntéssel szemben inkább a minőségi szempontokat 
kellene előtérbe helyezni. 

4.3.3. Szociális szolgáltatások és a jellegzetességeik fokozottabb figyelembevételére 
vonatkozó igény 

Az érdekeltekkel folytatott konzultáció során beérkezett több észrevétel is foglalkozik a 
szociális szolgáltatások bizonyos típusainak kezelésével. 

Az észrevételek szerint aggodalomra ad okot, hogy a jelenlegi szabályok nem feltétlenül 
veszik kellőképpen figyelembe a szociális szolgáltatások jellegzetességeit. Ezt az álláspontot 
gyakran képviselik a szociális szolgáltatásokat nyújtók és az ilyen szolgáltatásokkal való 
megbízásban részt vevő hatóságok. Néhány érdekelt úgy véli, hogy akkor is, ha a szociális 
szolgáltatást gazdasági környezetben nyújtják (amiért elvileg rájuk az állami támogatási 
szabályok vonatkoznak), azokat szükségszerűen tisztán szociális célok határozzák meg és 
mozgatják. Ezt figyelembe kell venni az ilyen szolgáltatások állami támogatási szabályok 
szerinti kezelésekor. 

A tagállamok és az érdekeltek különböző javaslatok egész sorát tették, melyek a szociális 
szolgáltatások jellegzetességeinek megfelelőbb figyelembevételét szolgálják az állami 
támogatási szabályok szerint. Az egyik leggyakoribb javaslat szerint ki kellene terjeszteni az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat hatálya alá tartozó tevékenységek 
listáját, mely jelenleg csak a kórházakra és a szociális lakásépítésre vonatkozik. Ez azt jelenti, 
hogy az érintett tevékenységre előzetes bejelentés nélkül nyújtható ellentételezés, függetlenül 
az érintett ellentételezési összegektől, feltéve, hogy teljesülnek az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló határozatban foglalt feltételek. Az ide kapcsolódó többi javaslat a 
szociális szolgáltatásokkal való megbízásra, az ellentételezés meghatározásának és a 
túlkompenzáció elkerülésének módjára vonatkozó specifikus és egyszerűbb szabályok 
bevezetésére irányul. 

                                                 
126 Különösen: Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési 

beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114–240. o.). 
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4.3.4. Helyi hatóságok által megszervezett szolgáltatások – Igény a megfelelő 
szabályozásra 

Sok érdekelt azzal érvelt, hogy a csomag követelményei csak korlátozottan alkalmazhatók a 
helyi hatóságok azon ellentételezési intézkedéseire, amelyek csak nagyon kis mértékben 
érintik a tagállamok közötti kereskedelmet. Ennek az aggodalomnak több önkormányzat is 
hangot adott. Szerintük a csomagnak való megfelelés túlzott adminisztratív terhet jelent 
számukra. A települések azt kérik, hogy a követelmények – különösen az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló határozatban foglaltak – legyenek arányosabbak az általuk 
nyújtott szolgáltatások kezelése tekintetében. 

Néhány érdekelt és tagállam azt javasolja, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokért egy bizonyos értékhatár alatt nyújtott ellentételezés teljes mértékben 
mentesüljön az állami támogatási vizsgálat alól. E cél elérésének egy javasolt módja egy 
kifejezetten az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó, csekély összegű 
értékhatár bevezetése lehetne, melyet a Bizottság általános de minimis rendeletében 
meghatározott 200 000 EUR összegű általános értékhatár felett határoznának meg127. Az ilyen 
csekély összegű értékhatár az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozatban 
szereplőktől abban térne el, hogy nem tekintenék állami támogatásnak az értékhatár alatti 
finanszírozást, és nem kellene teljesíteni az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
határozat megbízásra és ellentételezésre vonatkozó lényeges követelményeit. 

4.3.5. A kiterjedt kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételek 

Az érdekeltektől a kiterjedt, általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban 
benyújtott észrevételek bizonyos tekintetben különböznek a szociális és/vagy kevésbé 
kiterjedt általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra összpontosító észrevételektől. A kiterjedt 
kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó több szereplő is rámutat arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló jelenlegi határozat, különösen az abban 
meghatározott értékhatárok miatt, nagy számban von ki viszonylag jelentős ellentételezési 
intézkedéseket a Bizottság állami támogatási vizsgálata alól. 

Ebben az összefüggésben néhány érdekelt azt is észrevételezi, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokról szóló jelenlegi keretszabály nem teszi szükségessé a hatékonyság 
ellenőrzését vagy az ellentételezés versenyre gyakorolt hatásainak elemzését. Az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály ehelyett lehetővé teszi a szóban forgó 
szolgáltatónál felmerült valamennyi költség ellentételezését. Az érintettek azt javasolják, hogy 
a kizárólag a költségek ellentételezésére és az ésszerű nyereségre történő összpontosítás 
helyett a Bizottságnak az elemzésében nagyobb hangsúlyt fektethetne a hatékonyságra és az 
ellentételezés kérdéseire. Amint az már a fenti 3. szakaszban is bemutatásra került, léteznek 
olyan ágazati szabályok, amelyek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló 
keretszabállyal szemben kötelezettségeket írnak elő a hatékonyságra vonatkozóan. Az 
1370/2007/EK rendelet egyrészt versenytárgyalási eljárást ír elő a szárazföldi szállítás 
ágazatában bizonyos szerződéstípusokra, másrészt azt is meghatározza, hogy az 
ellentételezési módszernek ösztönöznie kell a közszolgáltató által végzett hatékony 
gazdálkodás fenntartását vagy fejlesztését. 

                                                 
127 A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de 

minimis támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.). 
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Az üzleti élet néhány szereplője szerint nem szabad túlbecsülni azt a szerepet, amelyet az 
„ésszerű nyereség” az általános gazdasági érdekű szolgáltatások tekintetében játszik. 
Érvelésük szerint az ésszerű nyereségre vonatkozó standardok kidolgozására való 
összpontosítás helyett a Bizottságnak a versenytárgyalási eljárások alkalmazását kellene 
előmozdítania, ami a legjobb módszer az ellentételezés pontos összegének meghatározásához. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

2005. évi bevezetése óta a csomagot a gazdasági ágazatok széles körében és a tagállamokat 
átfogóan alkalmazták. 

Néhány ágazatban – pl. a szállítás és az egészségügy – jelentős volt az állami támogatási 
ügyek száma. Más ágazatokat – pl. az energia és a környezeti szolgáltatások – jelentős 
gazdasági súlyuk ellenére a Bizottság csak kismértékben vetette alá állami támogatási 
vizsgálatnak. 

A Bizottság által a versennyel kapcsolatban észlelt kérdések jelentősen különböznek 
egymástól az ágazati jellegzetességektől függően: 

• Néhány általános gazdasági érdekű szolgáltatásra jellemző, hogy azok piacán országos 
vagy akár nemzetközi szinten működő, nagy piaci szereplők vannak jelen. Az ilyen 
szereplők tevékenysége gyakran nem korlátozódik az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra, vagy legalábbis megoszlik az általános gazdasági érdekű szolgáltatás 
nyújtásával való megbízások különböző típusai között. 

• Más szolgáltatásokat elsősorban a helyi hatóságok szintjén szerveznek meg és nyújtanak, 
ezért – bár ezekre a szolgáltatásokra elvileg az állami támogatási szabályok vonatkoznak – 
csak viszonylag korlátozott hatást gyakorolnak a tagállamok közötti kereskedelemre és 
kevésbé valószínű, hogy komoly versenytorzulást okoznak. 

Néhány ágazatot részletes ágazatspecifikus állami támogatási szabályok vagy a piacnyitás és a 
verseny mértékét meghatározó általános uniós szabályozások jellemeznek. Ez az eset áll fenn 
pl. a szállítási, a távközlési, a postai és az energiaágazatokban. Ezek az ágazatspecifikus 
szabályok vagy teljes mértékben helyettesítik az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra 
vonatkozó általános szabályokat, vagy legalábbis hatással vannak azok értelmezésére és 
alkalmazására. 

A Bizottság által lefolytatott konzultációból kiderült, hogy a tagállamok és az érdekeltek 
általában úgy vélik, hogy a csomag hasznos eszköze annak, hogy ezen a területen elérjék a 
jogbiztonság általános célkitűzését. Ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a csomagot néhány 
szempontból felül lehetne vizsgálni a csomag gyakorlati alkalmazásának elősegítése 
érdekében. 

A Bizottság határozathozatali gyakorlatához hasonlóan az érdekeltek észrevételeit és 
aggodalmait bizonyos mértékig az érintett ágazatok határozzák meg. Néhány tevékenység 
esetében (különösen a szociális szolgáltatásokat és a kevésbé kiterjedt szolgáltatásokat 
illetően) sok érdekelt szerint nem elég rugalmas a hatályos keretszabály. Emellett úgy vélik, 
hogy a meglévő szabályok viszonylag nagy számban vonnak ki jelentős ellentételezési 
intézkedéseket az állami támogatási vizsgálat alól, és hogy több figyelmet lehetne fordítani a 
szóban forgó szolgáltatások hatékony teljesítésére. 
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A csomag rendelkezéseivel kapcsolatban tett észrevételeken kívül sok érdekelt üdvözölné, ha 
a Bizottság egyértelműsítené az említett szabályok alapjául szolgáló néhány alapfogalmat. Ez 
vonatkozik pl. a gazdasági tevékenység állami támogatási szabályok szerinti meghatározására, 
arra a kérdésre, hogy mely szolgáltatások tekinthetők valóban általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás szükségességére és a 
Bíróság Altmark-ítéletében meghatározott feltételekre. 

Végezetül, sok érdekelt szerint fokozni kellene az állami támogatási és a közbeszerzési 
szabályok közötti lehetséges szinergiát. 
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