
A környezetvédelem állami támogatásáról szóló iránymutatások felülvizsgálata
Kérdőív

A jelenlegi iránymutatások 2007 végére lejárnak. Az iránymutatások felülvizsgálatának
elkészítéséhez a Bizottság az összes tagállamot és más érdekelt felet is felkér arra, hogy
osszák meg a jelenlegi iránymutatásokkal kapcsolatos tapasztalataikat a Bizottsággal. A
Bizottság egy kérdőívet állított össze, amely kiindulási pontként használható az ilyen típusú
visszajelzésnél. A részletes megjegyzéseket örömmel fogadjuk, illetve hasznos lenne
visszajelzést kapni arról, hogy a jelenlegi iránymutatások hatálya korlátozható-e vagy
kiterjeszthető-e.

A kérdések megfogalmazása viszonylag nyitott azért, hogy a lehető legtöbb hasznos választ és
megjegyzést eredményezze. Minden esetben örömmel fogadunk bármely � ezt kiegészítő -
további információt, amelyet Önök hasznosnak tartanak a környezetvédelem állami
támogatásával kapcsolatos iránymutatások naprakésszé tételéhez.

Válaszaikat előre is köszönjük.

A válaszadási határidő 2005. október 10-e. A válaszokat a következő címre várjuk:
European Commission (Európai Bizottság), DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels,
lehetőleg e-mailen a COMP-I1@cec.eu.int címre.



KÉRDŐÍV

A. Általános kérdések

1. Az iránymutatások hatálya és alkalmazása

Eddig az iránymutatások hatálya a környezetvédelmi támogatásra korlátozódott. Azonban
számos olyan terület van, amely a környezetvédelmi támogatáshoz kapcsolódik, vagy ahhoz
hasonlít, és jelentős párhuzamokat mutat vele a támogatásnyújtás indoklásában. Ezért az
egyik kérdés az, hogy az iránymutatások jelenlegi hatályát meg kell-e tartani, vagy akár más
területek is bevonhatók-e?

- Biztonság és környezetvédelem: Be kell-e a �civilek és környezetük biztonsága�, az
�alkalmazottak biztonsága�, a �fogyasztói egészség� és �alkalmazotti egészség� témaköröket
vonni e hatály alá? Ha igen, szükség van-e speciális szabályokra � olyanokra, amelyek
eltérnek a környezetvédelmi támogatás jelenlegi szabályaitól?

A környezetvédelmi befektetési támogatás jelenlegi szabályai olyan befektetésekre nyújtott
támogatásra terjednek ki, amelyek maga a kedvezményezett általi környezetszennyezés
csökkentését segítik elő. A Bizottság világosan megmutatkozó igényt lát arra, hogy a
környezetvédelmi befektetési támogatással kapcsolatos explicit szabályokat fektessen le a
vállalatoknak azért, hogy a más vállalatok által okozott szennyezés problémája is kezelhető
legyen. Lásd a B7 pont szerinti még specifikusabb kérdéseket.

2. A finomított gazdasági szemléletű megközelítés

Az állami támogatási cselekvési tervben az állami támogatási politikában használatos alábbi
általános �egyensúlyi feltételek� szerepelnek:

4. a kijelölt célkitűzés jól körülírt és közérdekű (pl. kohézió, növekedés,
foglalkoztatás, környezetvédelem)

5. a támogatási eszköz jól célozza meg a kijelölt közérdekű célkitűzést:
- az állami támogatás a megfelelő politikai eszköz
- a támogatási intézkedés ösztönző hatású
- a támogatási intézkedés arányban áll a kezelni kívánt problémával

6. a támogatási intézkedés a versenyt csak kismértékben torzítja és a kereskedelmet
csak kismértékben befolyásolja, így végső soron nem ellentétes a közös érdekkel.

A jelenlegi iránymutatások többnyire megfelelnek ezen feltételeknek, de a környezetvédelmi
állami támogatásokról szóló iránymutatások felülvizsgálata arra kell, hogy vezessen, hogy
bevezetik az egyensúlyi feltételek alkalmazását, és a finomított gazdasági szemléletű
megközelítés alapján jobban megindokolják a javasolt szabályokat.

A Bizottság arra kíváncsi, hogy tapasztaltak-e korábban a piac működésében a
környezetvédelemre kedvezőtlen hatással járó hiányosságokat, amelyeket állami támogatással
orvosolni lehetne. Várja a más indoklás alapján nyújtott környezetvédelmi állami
támogatásokkal kapcsolatos nézeteiket is.

Tágabb értelemben a Bizottság arra vonatkozó nézeteikre kíváncsi, hogy hogyan lehetne
módosítani az iránymutatások jelenlegi megközelítését, például részletesebben megvizsgálva



a konkrét intézkedések versenytorzító és a kereskedelemre gyakorolt hatását, esetleg a
szabályok gazdasági változók (pl. piacszerkezet, érintett piac, a támogatás
kedvezményezettjének piaci részesedése stb.) szerinti megkülönböztetését bevezetve.

3. A csoportmentességi rendelet lehetősége

Az állami támogatási cselekvési terv szerint a környezetvédelmi támogatásra
csoportmentességi rendeletet lehetne bevezetni. Milyen környezetvédelmi támogatási
kategóriá(ka)t vonnának be egy ilyen jellegű csoportmentességbe?

4. A �szennyező fizet" elve

Szükség van-e a �szennyező fizet� elvének megerősítésére? Ez az irányelvek szigorúbb
alkalmazását jelenthetné azt eredményezve, hogy a környezetet szennyező vállalatok számára
kevesebb támogatást hagynának jóvá. (Milyen kihatással lehet ez például az adózási
eltérésekre?)

5. Meg kell-e tartani, növelni vagy csökkenteni kell-e a jelenlegi támogatási
százalékokat?

A jelenlegi iránymutatások egyik fő eleme, hogy olyan ösztönzőket lehet létrehozni, amelyek
támogatják a közösségi környezetvédelmi előírásoknál magasabb szintű védelem
megvalósítását. Tapasztalata alapján meg kell-e tartani, növelni vagy csökkenteni kell-e az
iránymutatások egyes fejezeteiben a jelenlegi, elfogadott támogatási százalékokat?

6. Megalapozottak-e a magasabb támogatási szintek a KKV-k és a támogatott régiók
számára?

A jelenlegi iránymutatások szerint a KKV-knek 10%-kal magasabb támogatási szint
engedélyezett bizonyos esetekben, mint más vállalatoknak (35. pont). Habár a KKV-ket
általában a piac elégtelen működése korlátozza, és korlátozott az információhoz és esetleg a
kockázati tőkéhez való hozzáférésük is, vitatható, hogy a 10%-kal magasabb támogatási szint,
amelyet a KKV-knek biztosítanak, pozitív hatást gyakorol-e a környezetre.

Hasonló kérdéseket vet fel a támogatott régióknak nyújtott kiegészítő támogatás, amely
hasonló többletjuttatatást (�bonus�) tesz lehetővé (33-34. pont), ez a KKV-többletjuttatással
összesíthető. Pozitív hatása van-e ennek, és fent kell-e tartani ezt a rendszert?

7. Lehetséges támogatás környezetvédelmi innovációra

Az állami támogatási cselekvési terv megállapította, hogy a Bizottság a környezettechnológiai
cselekvési tervvel (ETAP) összhangban törekedni fog az ökoinnováció és az
ökohatékonyságnak köszönhető termelékenység-javítás ösztönzésére.



Környezetvédelmi befektetési támogatás nyújtható akkor, amikor a vállalatok azért fektetnek
be, hogy nagyobb mértékben csökkentsék a szennyezést, mint ahogy azt a közösségi normák
megkövetelnék. A közösségi normák gyakran az elérhető legjobb technikákból vezethetők le,
így aztán a környezetvédelmi befektetési támogatás várhatóan arra ösztönzi a vállalatokat,
hogy környezetvédelmi innovációt vezessenek be termelési folyamataikba. A jelenlegi
szabályok nem irányoznak elő befektetési vagy működési támogatást az innovatív termékekre,
amelyek azáltal csökkentik a szennyezést, hogy közvetlen helyettesítői a szennyezőbb,
hagyományos termékeknek.

Amennyiben a támogatás túlmutat a �technika vívmányain�, ez bizonyos esetekben új
technológiai támogatásnak tekinthető. A környezeti támogatás sokszor kapcsolódik az
innovációhoz, bár ez függ a kérdéses technológiafajtától is. Az öko-innovációs támogatás
melyik kategóriáját tekintené Ön szükségesnek/ezzel összeegyeztethetőnek? Milyen
szabályokra van szükség?
(Támogatási példák: fiskális ösztönzők? Energiahatékonyság? Energia-megtakarítás?
Egyebek?)

8. Egyéni bejelentési határértékek

Kerüljenek-e felülvizsgálatra azok a 76. pontban szereplő határértékek, amelyek felett az
engedélyezett rendszerek egyedi eseteit egyedileg be kell jelenteni? Szükség van-e különböző
határértékekre a különböző esettípusok esetén?

B. A jelenlegi iránymutatások speciális fejezetei

9. Befektetési támogatás

Engedélyezzék-e a KKV-knek az átmeneti befektetési támogatást a támogatható költségek
15%-áig az új közösségi követelmények elfogadásától számított három évig? Általában
semmilyen támogatásnak sem engedhető meg, hogy elérje a közösségi követelményeket - de a
támogatható költségek 30%-áig ez engedélyezhető a közösségi követelményekhez való
felzárkózáshoz. Van-e garancia arra, hogy az átmeneti befektetési támogatás, amely a
támogatható költségek 15%-áig terjed a KKV-knél, hatékony � vagy csökkenteni/növelni kell
a százalékarányát?

A megújuló energia és kapcsolt energiatermelés esetén legfeljebb 40 % támogatható
befektetési támogatás engedélyezhető, bizonyos speciális esetekben a megújuló
energiaforrásoknál legfeljebb 100%. � A megújuló energiaforrások mely területeit tartja a
leginkább kísérletinek/legtávolabb állónak a piaci érettségtől ilyen magas intenzitás
igazolására?  Indokoltnak tartana-e akár 100%-os mértékűt is? Csökkenteni/növelni kell-e a
szinteket?

Lehetséges-e a támogatható költségek szigorúbb meghatározása a nehézségek elkerülése
végett?

Kerüljön engedélyezésre a támogatható költségek 100%-át, illetve a munkák költségének
15%-át kitevő, a szennyezett ipari területek rehabilitációjára szánt támogatás? Ez a szint túl
magas/túl alacsony-e?



Az áthelyezési szabályok hatálya korlátozott, és környezetvédelmi alapokra korlátozódó. A
hatályt kell-e szűkíteni vagy más kritériumokkal bővíteni, például a városi térségek
biztonságát illetően?

Engedélyezzék-e a közösségi követelményeknél magasabb nemzeti követelmények
betartására szolgáló támogatásokat?

A technológiaátadásra költendő támogatásnál: Tükrözi-e a három feltétel a jelenlegi piaci
viszonyokat, vagy meg kell-e ezeket változtatni?

Ahogy az az előbbiekben már említésre került (A.1. pont), a Bizottság jól meghatározható
igényt lát arra, hogy explicit szabályokat fektessen le a vállalati környezetvédelmi befektetési
támogatásra azért, hogy foglalkozhassanak a más vállalatok által okozott
környezetszennyezést. Ez az esetek széles körét érintheti, például a hulladékkezelésbe vagy az
újrafeldolgozási kapacitásba történő befektetésre nyújtott támogatást, befektetést a szállítási
infrastruktúrába, például csővezetékekbe, befektetést olyan termékek termelési kapacitásába,
amelyek környezetbarát helyettesítői a hagyományos termékeknek. Az új szabályoknak
többek között azt is biztosítaniuk kell, hogy a �szennyező fizet� elvét nem játsszák ki,
valamint a környezeti előnyök valósak. Milyen szabályokra van szükség, és mennyi
támogatás legyen engedélyezhető?

A támogatható költség kiszámítása � figyelembe véve az 5 éves nettó előnyöket � bizonyos
esetekben meglehetősen bonyolult. Szükség van-e egyszerűbb számításra, illetve ez
lehetséges-e (esetleg csak bizonyos méret alatti esetekre korlátozódjon)?

10. Működési támogatás � hulladékgazdálkodás, energia-megtakarítás, megújuló
energiaforrások, kapcsolt hő- és villamos energia (CHP) és
adócsökkentések/mentességek

A működési támogatás szabályainak hatályát ki kell-e terjeszteni a hulladékgazdálkodás,
energia-megtakarítás, megújuló energiaforrások, CHP és adócsökkentések/mentességek körén
kívülre, vagy a hatályt csökkentsék-e vagy módosítsák-e?

Megfelelő-e a degresszív és nem degresszív támogatások aránya (45-46. pont), illetve
megfelelő-e az ötéves időszak?

Kell-e az adócsökkentési/mentességi szabályokat módosítani ahhoz, hogy hatékonyabban
biztosítani lehessen a tisztességes versenyt az ilyen támogatás kedvezményezettei között a
különböző tagállamokban?

A megújuló energiaforrások támogatására engedélyezett működési támogatással kapcsolatos
választási lehetőségek meghatározása megfelelően felöleli-e a megújuló energiaforrások
számára biztosított támogatástípusokat? A 0,05/kWh EUR szintű támogatásnyújtás a
megújuló energiaforrásokra még mindig megfelelő-e (3. választási lehetőség)? Fogadtak-e el
bármely döntést ezen az alapon � ha nem, tartsuk-e meg ezt a választási lehetőséget? A CHP-
re elfogadandó támogatási lehetőségeket meghatározó szabályok túl korlátozóak-e vagy túl
lazák-e? Megfelelnek-e ezek a legújabb közösségi jogalkotási kezdeményezéseknek?


