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BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 
 

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

amely a következő dokumentumot kíséri 

A BIZOTTSÁG .../.../EU RENDELETE 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de 
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

1. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA 

1.1. Szakpolitikai háttér 
2012. május 8-án Bizottság közleményt fogadott el az állami támogatások uniós szabályozásának 
korszerűsítéséről, amely meghatározza az állami támogatások ellenőrzésének markáns reformjára 
vonatkozó célkitűzéseket, és hozzá kíván járulni az EU szélesebb körű növekedési ütemtervéhez. Az 
állami támogatási politikának elő kell segítenie a piaci hiányosságokat célzó, jól-megtervezett 
támogatást, valamint a közös európai érdekű célkitűzéseket. A Bizottság arra törekszik, hogy 

• jogérvényesítési erőfeszítéseit a belső piacot leginkább befolyásoló ügyekre; 

• a korszerű szabályozásra, valamint 

• a gyorsabb döntéshozatalra összpontosítsa. 
A csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata közvetlenül kapcsolódik a 
fontossági sorrend megállapítására vonatkozó célkitűzéshez, ezért az állami támogatások uniós 
szabályozásának korszerűsítésére irányuló kezdeményezés lényeges elemét képviseli. 

A csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet értelmében úgy kell tekinteni, hogy egy 
bizonyos küszöbérték alatti támogatási intézkedések nincsenek hatással a versenyre és/vagy nem 
érintik a belső piacon zajló kereskedelmet; ezért ezeket a támogatásokat nem kell bejelenteni az 
EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően. A korábbi rendelet alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok fényében, valamint az infláció és a bruttó hazai termék 2000 és 2006 közötti, és várható 
jövőbeni alakulása alapján, a jelenlegi rendelet – 2007. január 1-jei hatálybalépésétől kezdve – 
100 000 euróról 200 000 euróra emelte a bármely három pénzügyi évben nyújtott támogatásra 
vonatkozó, vállalkozásonkénti de minimis küszöbértéket. A (rendelet hatálya alól korábban kizárt) 
közúti szállítási vállalkozások kicsi átlagos méretére tekintettel, ebben az ágazatban 100 000 eurós 
küszöbértéket határoztak meg. 

A rendelet továbbá: 

• kizár a hatálya alól egyes ágazatokat és tevékenységeket1, és kizárja a nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásokat. 

• megállapítja az engedélyezett támogatási eszközökre vonatkozó szabályokat2; 

                                                            
1 Lásd a rendelet 1. cikkét; a kizárt terület magába foglalja a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott 

támogatást, az elsődleges mezőgazdasági termelés (ahol egy alacsonyabb küszöbértéket megállapító 
különös de minimis rendelet alkalmazandó) támogatását, az exporttámogatást, valamint a közúti 
teherszállító járművek beszerzéséhez nyújtott támogatást. 
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• védett adatkikötőre („safe harbour”) vonatkozó szabályokat tartalmaz, amelyek 
lehetővé teszik a kezességvállalások bruttó támogatástartalmának egyszerű 
kiszámítását; 

• kizárja az állami támogatás kumulálását, amennyiben az ugyanazon támogatható 
költségekkel kapcsolatos összesített összeg meghaladja a megfelelő 
csoportmentességi rendeletben vagy bizottsági határozatban meghatározott 
támogatási intenzitást; valamint 

• lehetővé teszi, hogy a tagállamok válasszanak a küszöbérték betartásának nyomon 
követésére szolgáló alábbi eszközök közül: 

a) nyilatkozati rendszer, amely az aktuális és az azt megelőző két évben a 
vállalatoktól érkezett, csekély összegű (de minimis) támogatásra 
vonatkozó nyilatkozatokat öleli fel; vagy 

b) központi nyilvántartás, amely a tagállam bármely hatósága által nyújtott 
csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó összes információt 
tartalmazza. 

1.2. Alapvető kérdések 
A csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet célja, hogy egyensúlyt alakítson ki 
egyrészt az egyszerűsítés, másrészt pedig a belső piaci verseny torzulásának kizárása között. A 
jogérvényesítési gyakorlat és a nyilvános konzultáció során az alábbi kérdések körvonalazódtak: 

• ami az egyszerűsítést illeti: sok tagállam és érdekelt igényelt magasabb 
küszöbértéket, világosabb és egyszerűbb fogalommeghatározásokat, valamint a 
kezességvállalásokra vonatkozó jelenlegi szabályon túlmutató, biztonságos 
adatkikötővel kapcsolatos rendelkezéseket; továbbá 

• ami a versenytorzulás kizárását illeti: a legtöbb tagállam nem tudott összesített 
adatokat szolgáltatni a Bizottságnak a rendelet alkalmazásáról, ami rendkívül 
megnehezíti a kereskedelemre és a versenyre gyakorolt hatások értékelését, és 
megfelelő küszöbérték meghatározását. Továbbá elemezni kell, hogy a jelenlegi 
nyomon követési rendszer elegendő-e a küszöbérték betartásának biztosításához. 

Akkor lehet választ adni arra az alapvető kérdésre, hogy melyik a helyes küszöbérték, ha 
meggyőződtünk arról, hogy mely támogatási intézkedések esetében tekinthető úgy, hogy semmiféle 
hatást nem gyakorolnak a kereskedelemre és a versenyre, és ezért nem tartoznak az állami támogatási 
szabályok hatálya alá. 
A rendelet célja, hogy lehetővé tegye csekély összegű támogatás nyújtását olyan minimális feltételek 
mellett, amelyek biztosítják a szóban forgó támogatás egyszerű és jogszerű felhasználását. Ezért a 
jogszabálynak könnyen alkalmazható fogalmakat és feltételeket kell tartalmaznia. 
Sok tagállam és érdekelt a rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb problémákat emelt ki, amelyek 
közül a leggyakoribbak az alábbiak szerint csoportosíthatók és foglalhatók össze: 

(1) A „vállalkozás” fogalmának értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság (ami 
különösen fontos, mivel a küszöbértéket vállalkozásonként kell alkalmazni). A 
jelenlegi definíció a versenyjog általános fogalommeghatározását követi, amely nem 

                                                                                                                                                                                          
2 „Átlátható formában nyújtott támogatás”: vagyis olyan támogatás, amelynek vonatkozásában a 

támogatásnak megfelelő bruttó támogatási egyenérték előre, pontosan kiszámítható, anélkül, hogy 
szükség lenne kockázatelemzésre. 
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jogi hanem gazdasági kritériumokat alkalmaz, így különböző jogalanyok egyetlen 
vállalkozásnak tekinthetők abban az esetben, ha közös irányítás alatt állnak; 

(2) A rendelet hatálya alól kizárt, „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának 
értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság, és annak a kérdése, hogy továbbra is 
indokolt-e ez a kizárás; 

(3) Bizonytalanság abban a tekintetben, hogy mi minősül „közúti szállítási ágazatnak”, 
és az alacsonyabb küszöbérték indokoltságával kapcsolatos kétségek; 

(4) Bizonytalanság a kumulációs szabályok alkalmazásának módja tekintetében; 

(5) Az átlátható3 és nem átlátható formában nyújtott támogatás közötti különbségtételre 
vonatkozó további iránymutatás igénylése. (pl. az egyes támogatási formákra 
vonatkozó biztonságos adatkikötő hiánya); valamint 

(6) Kérdések azzal kapcsolatosan, hogy a nyomon követés és az átláthatóság miként 
biztosítható a legmegfelelőbben4.  

1.3. Alaphelyzeti forgatókönyv 
Az alaphelyzeti forgatókönyv értelmében a jelenlegi rendeletet 2020-ig meghosszabbítják, vagyis a 
jelenlegi formában fenntartják a de minimis küszöbértékeket (a 200 000 eurós általános küszöböt és a 
100 000 eurós küszöböt a közúti szállítási ágazatban) és valamennyi egyéb rendelkezést. 

A fenti 1.2 szakaszban említett, jogbiztonsággal kapcsolatos problémák nem nyernének megoldást. A 
„vállalkozás”, és kiváltképpen a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának értelmezésével, 
valamint a kumulációs szabályok alkalmazásával kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság következtében 
előfordulhat, hogy valamely hatóság tévesen: 

• nyújt a rendeletben előírtnál több csekély összegű (de minimis) támogatást; 

• megtagadja a támogatást az arra jogosult vállalkozásoktól; vagy 

• támogatást nyújt arra nem jogosult vállalkozásoknak. 

1.4. Indokolt-e az uniós fellépés? (a szubszidiaritás elve) 
Az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének megfelelő állami finanszírozás állami támogatásnak minősül, 
és a 108. cikk (3) bekezdése értelmében be kell jelenteni azt a Bizottság számára. Azonban a 109. cikk 
alapján a Tanács felhatalmazta a Bizottságot5, hogy állapítson meg olyan küszöbértéket, amely alatt 
úgy tekinthető, hogy az intézkedések nem felelnek meg valamennyi kritériumnak, és ezért 
mentesülnek a bejelentési eljárás alól. Mivel tehát a csekély összegű (de minimis) támogatásra 
vonatkozó állami támogatási szabályok a Bizottság hatáskörébe tartoznak, és az Unió kizárólagos 

                                                            
3 A csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendeletet csak olyan támogatásokra alkalmazzák, 

amelyeknél előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatási egyenérték anélkül, hogy 
kockázatértékelést kellene végezni („átlátható formában nyújtott támogatás”). 

4 A legtöbb tagállam nyilatkozati rendszert működtet. Jelenleg csak kilenc (CZ, EE, EL, HR, LT, PL, PT, 
SK és SL) tagállam rendelkezik központi nyilvántartással. Ciprus 2009-ben nyilatkozati rendszerrel 
váltotta fel a nyilvántartását: a legfőbb problémát az jelentette, hogy olyan vállalkozási nyilvántartást 
alakítsanak ki, amely könnyen frissíthető, amennyiben a kedvezményezettek szervezeti keretei 
megváltoztak. Bulgária és Magyarország egyszerre mind a két rendszert működteti. 

5 Lásd a legutóbb a 733/2013/EK rendelettel módosított 994/98/EK rendeletet (HL L 142., 1998.5.14., 1. 
o.). 
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hatáskörrel rendelkezik ezen a téren6, e kezdeményezés esetében nem kell elvégezni a szubszidiaritás 
vizsgálatát7. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 
A felülvizsgálat átfogó célkitűzései közvetlenül kapcsolódnak az állami támogatások uniós 
szabályozásának korszerűsítéséről szóló közlemény alábbi célkitűzéseihez: a növekedés előmozdítása 
a megerősített, dinamikus és versenyző belső piacon, a jogérvényesítésnek a belső piacot leginkább 
befolyásoló ügyekre történő összpontosítása, a szabályok egyszerűsítése és pontosítása, valamint a 
gyorsabb határozathozatal. 

Mindez annak révén valósítható meg, hogy a következő konkrét célokra fókuszálunk: 

(a) Egyszerűsítés: a szabályozás a lehető legegyszerűbb küszöbérték és feltételek 
mellett kerül alkalmazásra, és nem befolyásolja a belső piacon folytatott 
kereskedelmet és versenyt, vagy pedig lehetőség nyílik a további 
egyszerűsítésre és pontosításra? 

(b) Jogbiztonság: a világos szabályok alapvető fontosságúak az olyan 
kritériumokkal kapcsolatos jogbiztonság szempontjából, amelyek alapján egy 
adott intézkedés nem tekinthető állami támogatásnak; 

(c) A belső piac torzulásának megelőzése: nem pusztán az egyedi intézkedések 
relevánsak, hanem az adott ágazaton belüli kisebb intézkedések összesített 
hatása is; valamint 

(d) A megfelelőség biztosítása: a rendeletnek hatékony és eredményes nyomon 
követési mechanizmust, valamint a megfelelőség biztosítására (különösen a 
küszöbérték tekintetében) vonatkozó világos és egyszerű szabályokat kell 
tartalmaznia. 

3. SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK 
A különböző szakpolitikai lehetőségek8 az alábbiakat érintik: 

i. a küszöbérték; 

ii. egyéb alkalmazási előírások; valamint  

iii. nyomon követés.  

3.1. Küszöbérték 
A szakpolitika változatlanul hagyása mellett az alábbi négy opciót elemeztük részletesebben: 

• a küszöbérték kiigazítása a jövőbeni infláció figyelembevételével; 

• a jelenlegi küszöbérték jelentős emelése; 

• a jelenlegi küszöbérték további differenciálása; valamint 

                                                            
6 Lásd az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének b) pontját. 
7 Lásd az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdését. 
8 Azt az opciót azonnal elvetettük, amely szerint lehetővé tennénk, hogy a csekély összegű (de minimis) 

támogatásokról szóló rendelet a lejáratkor hatályát veszítse, mivel ez egyértelműen ellentétes volna az 
egyszerűsítés és a jogbiztonság célkitűzésével. 



 

6 

• felső határérték vagy egyéb mechanizmusok bevezetése a csekély összegű (de 
minimis) támogatás kumulatív hatásának kezelésére. 

A jelenleg alacsonyabb küszöbérték (100 000 EUR) alá tartozó közúti szállítási ágazat tekintetében a 
következő szakpolitikai lehetőségeket elemeztük: 

• differenciált megközelítés, amely szerint egy általános küszöbérték vonatkozna 
a személyszállításra, és ezen összeg fele az árufuvarozásra; valamint 

• általános küszöbérték alkalmazása az egész ágazatra. 

3.2. További pontosítás és egyszerűsítés 
A rendelet alkalmazásának egyéb feltételei gyakorlati nehézségeket idézhetnek elő. A felülvizsgálat 
arra törekszik, hogy orvosolja ezeket, és a lehető leginkább egyszerűsítse a szabályokat. Mindez az 
alábbiakat öleli fel: 

• a „vállalkozás” fogalommeghatározása; 

• a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalommeghatározása; 

• a kumulációs szabályok, valamint 

• az átlátható formában nyújtott támogatás. 

3.3. A megfelelőség erősítése a nyomon követés révén 
A nyomon követésre vonatkozó előírásokat szintén pontosítani és egyszerűsíteni kell, biztosítva az 
összhangot a rendelet rendelkezéseivel, és különösen a küszöbértékkel. Az e tekintetben megvitatott 
opciók az alábbiak: 

• a szakpolitika változatlanul hagyása; 

• a jelenlegi szabályozás hatályban tartása (a központi nyilvántartás és a 
nyilatkozati rendszer közötti választás lehetősége), azonban szigorúbb nyomon 
követés és jogérvényesítés mellett, valamint 

• a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó kötelező 
nyilvántartás bevezetése. 

4. ADMINISZTRATÍV TEHER 
A csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet célja, hogy minimális feltételek mellett 
lehetővé tegye a csekély összegű támogatások nyújtását, és így minimális adminisztratív terhet 
okozzon az egyéb állami támogatási eszközökhöz képest. 

A jelenlegi rendelet alapján a támogatást nyújtó hatóságot érintő legfontosabb adminisztratív teher 
annak biztosítása, hogy az adott vállalkozás nem részesül a de minimis küszöbértéket meghaladó 
támogatásban. Ezt azáltal érheti el, hogy 

a) előzetes nyilatkozatokat szerez a vállalkozásoktól az általuk kapott egyéb 
csekély összegű (de minimis) támogatásokról; vagy 

b) központi nyilvántartást hoz létre és tart fenn, valamint adatokat visz be, 
és ellenőrzi a nyilvántartást. 

A rendelet elvben nem ró közvetlen adminisztratív terhet a vállalkozásokra, ideértve a kkv-kat és a 
mikrovállalkozásokat is. Azonban úgy látszik, hogy a gyakorlatban a vállalkozások viselnek bizonyos 
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terhet, különösen a nyilatkozati rendszerrel kapcsolatosan. Helyes nyilatkozatok kizárólag akkor 
tehetők, ha a támogatást nyújtó hatóságok minden esetben eleget tesznek annak a kötelezettségüknek, 
hogy tájékoztassák a kedvezményezetteket az alábbiakról: 

• az a tény, hogy a kapott összeg de minimis támogatásnak minősül; 

• az összes pontos támogatástartalma; valamint 

• a támogatás-nyújtás időpontja. 
A mikrovállalkozásoknak nyújtott támogatás nem mentesíthető a küszöbérték alól, ugyanis: 

• az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése valamennyi vállalkozásra vonatkozik; 
továbbá 

• azokban az ágazatokban, ahol sok kisméretű vállalkozás van jelen, a csekély 
összegű (de minimis) támogatások összesített hatásai torzíthatják a versenyt és 
a kereskedelmet. 

5. KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI HATÁS 
A környezeti hatások minimálisak vagy pedig egyáltalán nem léteznek, először is mivel a csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak továbbra is alacsonynak (három év alatt 200 000 EUR) kell 
maradnia, másrészt pedig mivel az ilyen támogatást konkrét terv nélkül, ágazatok széles körében 
általánosan alkalmazzák számos különféle célkitűzés érdekében. A legtöbb esetben a támogatást 
odaítélő határozathoz nem kapcsolnak konkrét támogatható költségeket vagy célkitűzéseket. Ezért 
nem mérhető konkrét környezeti hatás, és a kis összegű (de minimis) támogatásokról szóló rendelet 
módosításai várhatóan nem váltanak ki ilyen hatásokat. 

A társadalmi hatás szintén minimális, vagy ugyanazon okok miatt nem mérhető. Mivel csekély 
összegű (de minimis) támogatás számos különféle – akár „társadalmi”, akár egyéb – célból nyújtható, 
nem jelent megfelelő eszközt a foglalkoztatás és a szociális védelem előmozdítására (EUMSZ 9. 
cikke). A „szociális gazdaságban” tevékenykedő vállalkozások gyakran az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak. E szolgáltatásokra magasabb de minimis 
küszöbérték vonatkozik, és ennélfogva az általános de minimis szabály nem különösebben érinti 
azokat. 

Mivel a kezdeményezésnek nincs jelentős környezeti vagy társadalmi hatása, ebben a jelentésben a 
továbbiakban nem tárgyaljuk az említett tényezőket. 

6. A LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A szakpolitikai lehetőségek annak értékelése révén hasonlíthatók össze, hogy valószínűsíthetően 
mennyire lennének eredményesek a) az egyszerűsítésre, b) a jogbiztonságra, c) a versenytorzulás 
elkerülésére, valamint d) a megfelelőség biztosítására irányuló célok megvalósítása tekintetében. 

Az opcióknak az alaphelyzeti forgatókönyvhöz (a szakpolitika változatlanul hagyása) képest kifejtett 
hatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze a következő értékelési rendszer alkalmazásával: 
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+ + / — — nagyon kedvező / kedvezőtlen hatás 

+ / — kedvező / kedvezőtlen hatás 

+/- egyaránt kedvező és kedvezőtlen hatás, semleges 

0 nincs hatás 

Megjegyzés: az állami támogatási eszközök esetében nem lehet számszerűsíteni a hatást és összesíteni 
a pontszámokat, mivel sem az eredmények közötti különbség, sem a célkitűzések súlyozása nem 
azonos. 

6.1. Küszöbérték 
1 táblázat: Általános küszöbérték 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsíté
s Jogbiztonság A torzulások 

megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. A küszöbérték kiigazítása a 
jövőbeni infláció 
figyelembevételével  

+/- 0 0 0 

3. A jelenlegi küszöbérték jelentős 
emelése + -- -- 0 

4. A jelenlegi küszöbérték további 
differenciálása -- -- +/- 0 

5. Felső határérték vagy egyéb 
mechanizmus bevezetése -- -- +/- 0 

Azt a választási lehetőséget részesítettük előnyben, hogy az általános küszöbérték tekintetében nem 
javasolunk szakpolitikai változtatást, mivel a Bizottság nem lát meggyőző okot a küszöbérték 
emelésére, és ezzel csupán kockázatot vállalna. A 4. és az 5. opciót azért nem támogattuk, mert azok 
jelentősen növelnék az adminisztratív terhet. 
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2 táblázat: A közúti szállítási ágazatra vonatkozó küszöbérték 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsítés Jogbiztonság 
A torzulások 
megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. A közúti személyszállítás és 
árufuvarozás elkülönítése 

+ + + 
0 

3. Általános küszöbérték alkalmazása 
a teljes közúti szállításra 

+ -- -- 0 

A második választási lehetőséget részesítettük előnyben, mivel annak értelmében a közúti 
személyszállítás küszöbértéke összhangba hozható az általános küszöbértékkel, így teljesül az 
egyszerűsítési cél, ugyanis már nem indokolt, hogy eltérjünk az általános küszöbértéktől ebben az 
ágazatban. Ez az opció lehetővé teszi továbbá, hogy alacsonyabb küszöbértéket tartsunk fenn az 
árufuvarozási ágazatban, amelyet még mindig sok kis méretű vállalkozás jelenléte jellemez. 

6.2. További pontosítás és egyszerűsítés 
3 táblázat: A „vállalkozás” fogalommeghatározása 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsítés Jogbiztonság A torzulások 
megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. A „vállalkozás” kifejezésnek a 
„jogalany” kifejezéssel való 
helyettesítése 

++ -- -- - 

3. Pontosítás és egyszerűsítés  ++ + ++ ++ 
A 3. választási lehetőséget részesítettük előnyben. A kkv-közleményben szereplő kapcsolt vállalkozás 
fogalmának jelenlegi meghatározásában foglalt főbb elemekre épülő egyszerűsített 
fogalommeghatározás alkalmazása segítségével megfelelőbben biztosítható az egyszerűsítés, a 
jogbiztonság és a megfelelés. A második opció nem tűnik érvényes lehetőségnek, mivel sem jogilag 
nem lehetséges, sem gazdaságilag nem indokolt. 

4 táblázat: A „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” kizárása 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsítés Jogbiztonság A torzulások 
megelőzése  

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. Pontosítás és egyszerűsítés  + + + + 

3. A kizárás megszüntetése  ++ +/- -  + 
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A második választási lehetőséget részesítettük előnyben. Továbbra is szükségesnek látszik a nehéz 
helyzetben lévő vállalkozások kizárása, mivel e vállalkozások számára a megmentési és 
szerkezetátalakítási iránymutatásnak megfelelően nyújtható támogatás. Ezen felül a biztonságos 
adatkikötőket a nehézséggel nem küzdő vállalkozások tekintetében számították ki. A pontosítás és 
egyszerűsítés megfelelőbben megvalósítható a jelenlegi fogalommeghatározásba foglalt „kemény” 
kritériumok alkalmazásával, mint a mostani általános csoportmentességi rendelet segítségével, mivel 
az előbbiek könnyen alkalmazhatók. 

5 táblázat: Kumulációs szabályok 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsítés Jogbiztonság A torzulások 
megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. Pontosítás és egyszerűsítés + + +/- + 

3. Szabad kumulálás ++ + - - 
Az előnyben részesített lehetőség további pontosítás alkalmazását jelenti, a többi állami támogatási 
eszköz megkerülésével kapcsolatos veszélyt korlátozó kumulációs szabály elveinek fenntartása 
mellett. 

6 táblázat: Átlátható támogatások nyújtása 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsítés Jogbiztonság A torzulások 
megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. A kölcsönökre és 
kezességvállalásokra vonatkozó 
szabályok kiigazítása 

+  + + + 

3. A támogatási eszközök körének 
szélesítése - - - - 

A második választási lehetőséget részesítettük előnyben. Ez főként azt jelenti majd, hogy biztonságos 
adatkikötőt létesítünk a kölcsönök számára, miközben fenntartjuk és pontosítjuk a 
kezességvállalásokra vonatkozó szabályokat. 

6.3. A megfelelőség erősítése a nyomon követés révén 
7 táblázat: Nyomon követés 

Szakpolitikai lehetőségek Egyszerűsíté
s Jogbiztonság A torzulások 

megelőzése 

A 
megfelelőség 
biztosítása 

1. Változatlan szakpolitika 0 0 0 0 

2. A jelenlegi rendszer, azonban 
szigorúbb, rendszeres nyomon 

- 0 + + 
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követés és jogérvényesítés  

3. Kötelező de minimis 
nyilvántartás  -- ++ ++ ++ 

Az első opciót részesítettük előnyben, mivel a második választási lehetőség nem vezetne be 
egyszerűsítéseket, hanem további adminisztratív terhet hozna létre a központi nyilvántartással nem 
rendelkező tagállamok számára. Bár a kötelező nyilvántartás (a harmadik opció) megfelelőbben 
biztosíthatná a szabályokkal való összhangot, és így kedvező hatást gyakorolna a jogbiztonság és a 
versenytorzulások megelőzése tekintetében, azonban komoly adminisztratív terhet vonna maga után, 
különösen a nyilvántartás felállítása folyamán. Ezért úgy ítéltük meg, hogy körültekintőbb és 
célszerűbb, ha először részletesebben tanulmányozzuk ennek megvalósíthatóságát. 

7. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 
Jelenleg a tagállamok nem kötelesek a csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos összes 
információt nyilvántartani és összeállítani, továbbá nem kell jelentéseket küldeniük a Bizottság 
számára. A szóban forgó, tíz évig megőrzendő nyilvántartások, lehetőséget adnak a tagállamok 
számára, hogy kérelem esetén tájékoztatást küldjenek a Bizottságnak. 

E hatásvizsgálat kiterjedt a nyomon követésre és az értékelésre, és mérlegeltük az új rendelet 
megfelelő rendelkezéseinek javítására vonatkozó lehetőségeket. Összességében azonban – főként az 
arányossággal kapcsolatos okokból – jobbnak találtuk, ha ebben a szakaszban nem változtatjuk meg a 
nyomon követési rendszert, tekintve, hogy ez jelentős adminisztratív terhet jelentene nagyon kis 
összegű támogatások esetében. 

Inkább azt javasoltuk, hogy a jelenlegi rendszer keretén belül erősítsék a nyomon követést annak 
révén, hogy részletesebb ellenőrzéseket végeznek, amennyiben az adott ügyekben a csekély összegű 
(de minimis) rendeletre hivatkoznak, vagy pedig kétségek merülnek fel. A rendelet alkalmazási 
időszakában (2014-2020) tanulmányt fognak készíteni a következő szakpolitikai felülvizsgálat 
előkészítése céljából. A tanulmány kitérhet a tagállami vagy uniós szintű kötelező nyilvántartás 
bevezetésének megvalósításával és részletes szabályaival kapcsolatos adatokra és elemzésre. Vizsgálat 
tárgyává teheti a további adatgyűjtést is, különösen azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek 
nem rendelkeznek nyilvántartással. 

Emellett azt tervezzük, hogy körülbelül két évvel az említett időszak vége előtt értékelést készítünk, 
amely a különböző szabályok alkalmazására vonatkozó részletes kérdőív alapján sorra kerülő 
nyilvános konzultációval veszi kezdetét. 

8. KÖVETKEZTETÉS 
A fentieknek értelmében a Bizottság hatásvizsgálata alapján az alábbi szakpolitikai lehetőségeket 
részesíti előnyben: 

• a jelenlegi csekély összegű (de minimis) támogatási küszöbértékek 
fenntartása, a közúti személyszállítás kivételével, ahol az általános 
küszöbértéket alkalmaznák; 

• további egyszerűsítés és pontosítás bevezetése a „vállalkozás” és a „nehéz 
helyzetben lévő vállalkozás” fogalma tekintetében; 
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• a kumulációs szabályok pontosítása; 

• az átlátható támogatási eszközökre (kölcsönök és kezességvállalások) 
vonatkozó szabályok kiigazítása, többek között a kölcsönökre vonatkozó 
további biztonságos adatkikötő bevezetésével, valamint 

• a nyomon követés tekintetében a központi nyilvántartás és a nyilatkozati 
rendszer közötti jelenlegi választási rendszer fenntartása. 
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