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E dokumentum célja konzultáció a nemzeti szakértőkkel és az érdekeltekkel. A dokumentum 
a Versenypolitikai Főigazgatóság szervezeti egységei által készített munkaanyag, nem 
feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. 
Az abban foglalt információk felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem bármely, 
nevében eljáró személy nem tartozik felelősséggel. E dokumentum tartalmából jog nem 
keletkezik. 
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INDOKOLÁS 

A javaslat célkitűzése és háttere 

A hatékony felügyelet és az igazgatás egyszerűsítésének a bizottsági ellenőrzés gyengítése 
nélküli biztosítására az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a 
horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 
7-i 994/98/EK tanácsi rendelet1 lehetőséget nyújt a Bizottságnak arra, hogy a támogatások 
bizonyos fajtáit rendelet útján a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse 
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési 
kötelezettség alól. Ide tartoznak a csekély összegű (de minimis) támogatások2, a kis- és 
középvállalkozásoknak, a kutatási és fejlesztési célokra, a környezetvédelemre, a 
foglalkoztatásra és a képzésre, illetve a Bizottság által minden tagállamra vonatkozóan a 
regionális támogatások jóváhagyása tekintetében elfogadott térkép figyelembevételével 
nyújtott támogatások. 

A Bizottság az állami támogatások kérdését illetően 2005. júniusában közzétett cselekvési 
tervében3 konzultációt hirdetett az érdekeltekkel4, továbbá ütemtervet mutatott be az állami 
támogatások 2005–2009 időszakra tervezett reformjáról, amelyet a Bizottság a tagállamokkal 
és az érdekelt körök egészével szoros együttműködésben hajt végre.  

A Bizottság cselekvési tervében bejelentette, hogy mérlegeli a 994/98/EK tanácsi rendelet 
hatálya kiterjesztésének szükségességét, ezáltal lehetővé tenné, hogy az állami támogatások 
további fajtáit – konkrétan a kultúrára és az örökség megőrzése érdekében nyújtott 
támogatásokat – is mentesíthesse a bejelentési kötelezettség alól. A jelenlegi felhatalmazó 
rendelet hatálya kiterjesztésének szükségessége a rendelet alkalmazásáról készített értékelő 
jelentésből származik, amelyet a Bizottságnak a kérdéses rendelet 5. cikke értelmében 
ötévente kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie5. A jelentés nyilvánvalóvá 
teszi annak szükségességét, hogy a jelenlegi mentesítési rendeletek hatályát a bejelentési 
követelmények korlátozása érdekében ki kell terjeszteni, ügyelve arra, hogy ezek a rendeletek 
csak az olyan támogatási fajtákat érintsék, amelyek a verseny szempontjából nem vetnek fel 
komoly nehézségeket.  

Az állami támogatások helyzete a kultúra és a kulturális örökség területén 

A jelenlegi 994/98/EK tanácsi rendelet lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy mentesítési 
rendeletet fogadjon el a kkv-k számára nyújtott minden fajta állami támogatásra. A Bizottság 
e rendelkezések alapján tehát mentesíthetné a bejelentési kötelezettség alól a kultúra és a 
kulturális örökség megőrzése területén a kkv-knak nyújtott állami támogatásokat. Egy ilyen 

                                                 
1HL L 142., 1998.5.14., 1–4. o. 
2 Amelyre vonatkozóan a mentesség lehetőségét a 994/98/EK rendelet 2. cikke biztosítja. 
3 Eur-Lex honlap  
http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 
4 Az állami támogatásokról folytatott konzultáció eredményeiről készült részletes összefoglaló megtalálható a 

Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján: 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 

5 A Bizottság e beszámoló készítésekor az Unió tagállamainak és az EFTA-tagállamoknak a tapasztalatait illető 
kérdőívekre, valamint a tagállami hatóságokkal 2006. június 27-én tartott többoldalú értekezlet 
következtetéseire támaszkodott. A beszámolót 2006. [hó. nap-án/én] vizsgálatra átadták az állami 
támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságnak. 
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mentesítési rendeletnek azonban csak korlátozott lenne a valós haszna, mivel az állami 
támogatások kedvezményezettjei, különösen a film és az audovizuális ágazatban, gyakran 
nagyvállalatok. Ez a Bizottságnak és a tagállamoknak jelentős munkateher-növekedést 
okozna, jóllehet többnyire alacsony költségvetésű rutinesetekről van szó; valójában előfordul, 
hogy egyes kisebb projekteket (egyéni hangvételű, erősen kulturális színezetű, alacsony 
költségvetésű filmeket) nagyvállalatok finanszíroznak, mindazonáltal az ilyen esetek nem 
indokolják, hogy ellenőrzésükre a Bizottság jelentős forrásokat fordítson. A Bizottság a 
bejelentések feldolgozása során szerzett tapasztalat tükrében úgy véli, hogy ezek a 
támogatások bizonyos tervezett intézkedések esetén és bizonyos feltételek mellett 
felmenthetők a bejelentési kötelezettség alól, következésképp indokolt a 994/98/EK tanácsi 
rendeletet ennek megfelelően módosítani. 

A természeti csapásokkal kapcsolatban nyújtott állami támogatások helyzete 

Ugyanezen, a fentiekben ismertetett okoknál fogva a 994/98/EK tanácsi rendelet lehetővé 
teszi a Bizottságnak, hogy természeti csapásokkal összefüggésben kkv-knak nyújtott állami 
támogatásokat mentesítsen a bejelentési kötelezettség alól, nagyvállalatoknak nyújtott 
támogatások mentesítését azonban nem teszi lehetővé. 

Az utóbbi években többször is óriási árvizek keletkeztek Európában, amelyek a tagállamok 
részéről pénzügyi beavatkozást tettek szükségessé. Ilyen helyzetben fontos, hogy a 
tagállamok a támogatásokat gyorsan elfogadják és folyósítsák az érintett vállalkozások 
részére. Az előzetes bejelentési kötelezettség egyrészről számottevő mennyiségű igazgatási 
terhet ró a bizottsági szolgálatokra és a tagállamokra, másrészről jelentős késedelmet okoz a 
támogatások érintett vállalkozásoknak történő folyósítása tekintetében. Ezzel szemben a 
bejelentések feldolgozása terén szerzett tapasztalat alapján a verseny súlyos torzításának 
kockázata nem számottevő.  

Általában véve a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások nagyobb mértékben torzíthatják a 
versenyt, és a természeti csapásokból eredő pénzügyi nehézségek is kevésbé sújtják őket, mint 
a kis- és középvállalkozásokat. Olyan esetekben viszont, amikor a támogatás kellően 
meghatározott, természeti csapásból eredő anyagi károkra korlátozódik, továbbá összegét 
független testület ellenőrizte, indokoltnak tűnik mentességet nyújtani a bejelentési 
kötelezettség alól. Következésképp a 994/98/EK tanácsi rendeletet oly módon kell 
módosítani, hogy az kiterjedjen az állami támogatások e fajtáira is. 

A mezőgazdasági állami támogatások helyzete 

Az EK-Szerződés 36. cikke úgy rendelkezik, hogy a versenyjogi szabályozások csak a Tanács 
által meghatározott mértékben alkalmazandók a mezőgazdasági termékek – vagy másképpen 
az 1. mellékletben szereplő termékek – előállítására és forgalmazására. A Bizottság 
felügyeleti hatásköre a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatások tekintetében 
tehát más ágazatoktól eltérően nem közvetlenül a Szerződésből származik, hanem a Tanács 
által a 37. cikk értelmében elfogadott jogszabályokból, s így a Tanács által esetlegesen 
bevezetendő korlátozások tárgya. A gyakorlatban azonban a közös piaci szervezeteket 
létrehozó valamennyi jogszabály rendelkezik a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó 
87–89. cikkében szereplő rendelkezéseknek az adott termékekre történő alkalmazásáról. 
Ebből következően helyénvaló ugyanazokat az eljárási szabályokat alkalmazni a 
mezőgazdasági ágazatra, mint a többi ágazatra.  
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A 994/98 tanácsi rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy a jelenleg felülvizsgálat alatt álló, 
2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet6 értelmében mezőgazdasági termékek 
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban kkv-knak nyújtott állami 
támogatásokat mentesítse a bejelentési kötelezettség alól. Ez a rendelet azonban nem terjed ki 
a kis- és középvállalkozásoknál nagyobb méretű vállalkozásoknak nyújtott támogatásokra. Az 
e téren szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bizottsághoz számos olyan mezőgazdasági 
állami támogatásra vonatkozó bejelentés érkezik, amelyet nem kkv-nak nyújtanak, hanem a 
bejelentési kötelezettség alóli mentességre jogosulatlan vállalkozásoknak, pedig a támogatásra 
szánt költségvetés korlátozott. Következésképp a 994/98/EK tanácsi rendeletet oly módon kell 
módosítani, hogy az kiterjedjen az állami támogatások e fajtáira is. 

A közlekedési ágazatban nyújtott szociális jellegű állami támogatások helyzete 

A 87. cikk 2a. bekezdése alapján az egyéni fogyasztóknak nyújtott, szociális jellegű 
támogatások abban az esetben összeegyeztethetők a közös piaccal, ha azokat az érintett 
termékek eredete szerinti hátrányos megkülönböztetéstől mentesen nyújtják. 

A Bizottságnál az utóbbi tíz évben számottevően megnőtt a közlekedés területén nyújtott 
szociális jellegű támogatásokra vonatkozó bejelentések száma, ami egyre nagyobb igazgatási 
terhet rótt a bizottsági szolgálatokra és a tagállami hatóságokra. Ettől függetlenül a Bizottság 
a közlekedés területén nyújtott szocális jellegű támogatásokra vonatkozó tapasztalata 
tükrében7 megállapítja, hogy az ilyen tervezett intézkedések nem okoztak gondot, 
amennyiben tiszteletben tartották a termékek, illetve szolgáltatások eredete, illetve a 
kedvezményezett fogyasztói csoportok alapján történő hátrányos megkülönböztetéstől való 
mentesség elvét. Következésképpen a Bizottság úgy véli, bizonyos feltételek mellett 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen támogatásokat – köztük a nagyvállalatoknak 
nyújtott támogatásokat is – mentesíthessék a bejelentési kötelezettség alól, továbbá a 
994/98/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. 

Az átláthatóságra vonatkozó rendelkezések 

A Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervében bejelentette, hogy az 
állami támogatásokkal összefüggésben felesleges igazgatási terhek nélkül és úgy kívánja 
fokozni az átláthatóságot, hogy a versenyre leginkább kockázatot jelentő esetek hatékony 
ellenőrzése biztosított legyen. A Bizottságnak a felhatalmazó rendelet alkalmazásáról készített 

                                                 
6 HL L 1., 2004.1.3., 1. o. 
7 A Bizottság 1998. július 29-i határozatai a Kanári-szigetek (N 387/1998), illetve a Baleár-szigetek (N 

386/1998) lakosainak nyújtott légiközlekedési támogatásról. 
A Bizottság 1998. augusztus 27-i határozata a Madeira térsége és Portugália többi része közötti járatokról (N 

414/1998). 
A Bizottság 1999. szeptember 3-i határozata a Szicília kisebb szigeteire közlekedő járatokról (N 399/1999). 
A Bizottság 2000. március 1-jei határozatai az egyfelől Marseille és Nizza, másfelől Ajaccio, Bastia, Calvi és 

Figari között közlekedő járatokról (N 24/2000). A Bizottság 2000. március 2-i határozatai az egyfelől 
Ajaccio és Bastia, másfelől Montpellier (N 638/2000), illetve az egyfelől Ajaccio, Bastia, Calvi és 
Figari, másfelől Lyon között közlekedő járatokról (N 639/2000). A Bizottság 2004. október 20-i 
határozata a Guadeloupe és Franciaország között közlekedő járatokról – N 607/04; Réunionnak nyújtott 
szociális támogatások (N 385/04); a Bizottság 2006. szeptember 13-i határozata – Franciaország – a 
Martinique és a francia anyaország közötti légi járatok bizonyos utascsoportok nyújtott szociális jellegű, 
N 516/2004 támogatási rendszer módosításáról (N 223/2006); Az N 781/2001 esetről 2002. július 2-én 
hozott határozat – Franciaország – szociális jellegű, egyedi támogatási rendszer a Korzikával való 
hajóösszeköttetésre 
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értékelési jelentésében szerepel a tagállamok azon szándéka is, miszerint a mentesítési 
rendeletek bevezetése ne járjon túlzott igazgatási terhekkel.  

E tekintetben a 994/98/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy „az e rendeletek 
alapján mentesített támogatási rendszerek vagy az e rendszereken kívül nyújtott egyedi 
támogatások végrehajtásakor a tagállamok a mentesített támogatási rendszerekkel vagy az 
ilyen támogatási rendszerek által le nem fedett egyedi támogatásokkal kapcsolatos adatok 
összefoglalását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététel végett a 
Bizottsághoz eljuttatják”.  

1998-ban, amikor a 994/98/EK rendeletet elfogadták, a legmegfelelőbb az volt, hogy az 
összefoglalásokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában tették közzé. A Bizottság úgy 
véli, hogy tekintettel egyrészről a nyelvi változatoknak az egymást követő bővítések nyomán 
bekövetkezett jelentős gyarapodására, másrészről az új elektronikus közlési eszközök 
fejlődésére, az összefoglalásoknak a Bizottság honlapján történő közzététele révén az 
igazgatási terhek csökkenése mellett növekedne az átláthatóság és lerövidülne a közzétételhez 
szükséges idő. Ma már könnyebb az érdekelteknek, különösen a vállalkozásoknak a Bizottság 
honlapját megnézniük, mint a Hivatalos Lapot, hogy megismerjék az állami támogatásokkal 
kapcsolatos legfrissebb híreket. 

Ezért az összefoglalásoknak a Hivatalos Lapban történő közzétételére vonatkozó kötelezettség 
helyébe a Bizottság honlapján történő közzététel kötelezettségének kell lépnie. 

A monitoringra vonatkozó rendelkezések 

A 994/98/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A tagállamok a 
csoportmentesítések alkalmazásával kapcsolatos minden információt rögzítenek és tárolnak. 
Amennyiben a Bizottság olyan információ birtokába jut, amelynek alapján kétségbe vonja, 
hogy a mentességet biztosító rendeletet megfelelően alkalmazzák, a tagállamok kötelesek 
minden olyan információt a Bizottsághoz eljuttatni, amelyet az szükségesnek tart annak 
értékeléséhez, hogy valamely támogatás megfelel-e a rendeletnek”.  

A Bizottság az állami támogatásokkal kapcsolatos cselekvési tervében tett bejelentésének 
megfelelően a mentesítési rendeletek hatályát jelentősen ki kívánja terjeszteni, és ezzel 
csökkentené a bejelentésekkel kapcsolatban a tagállamokra rótt igazgatási terheket is. A 
bejelentés elmaradásával azonban a támogatások odaítélését megelőzően a Bizottságnak nem 
nyílik rálátása a támogatásokra. Ezért indokolt, hogy a Bizottság megfelelő és eredményes 
utólagos ellenőrzést végezhessen, hogy megbizonyosodjon a közösségi jog vonatkozó 
rendelkezéseinek tényleges betartásáról. Az ilyen ellenőrzéseket a mentesítési rendeletek 
hatálya alá tartozó különböző tevékenységi területeken véletlenszerűen kell végezni. Az 
ellenőrzések eredményessége érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
tájékoztatást kérhessen a tagállamoktól az egyes támogatások rendeleteknek való 
megfeleléséről abban az esetben is, ha előzetesen nem rendelkezik olyan információval, 
amely alapján kétségei lehetnek a rendeletek megfelelő alkalmazásáról.  

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy a 3. cikk (3) bekezdésének fenti rendelkezéseit ennek 
megfelelően kell módosítani. 

A 994/98/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „évente legalább 
egyszer a tagállamok a Bizottság különleges előírásainak megfelelően és lehetőleg 
elektronikus formában tájékoztatást nyújtanak a csoportmentesítések alkalmazásáról”. 
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Tekintettel az új elektronikus közlési eszközök fejlődésére, a Bizottság véleménye szerint ma 
már az elektronikus út jelenti e tájékoztatás Bizottsághoz való eljuttatásának leggyorsabb és 
leghatékonyabb módját. 

Ahelyett tehát, hogy a tagállamoknak lehetőséget nyújtanak arra, hogy az éves tájékoztatást a 
Bizottság előírásainak megfelelően elektronikusan juttassák el a Bizottsághoz, kötelezővé kell 
tenni az elektronikus út alkalmazását. 

A mentesítési rendeletek Bizottság általi elfogadásának eljárására vonatkozó rendelkezések 

A 994/98/EK rendelet 8. cikke rendelkezéseinek megfelelően mentesítési rendelet elfogadása 
előtt a Bizottságnak a következő lépéseket kell megtennie: 

– a rendelettervezetről konzultálnia kell az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal; 

– közzé kell tennie a rendelettervezetet, hogy az érdekelteknek lehetőségük legyen egy 
hónapnál nem rövidebb határidőn belül megtenniük észrevételeiket; 

– a rendelettervezetről másodszor is konzultálnia kell az állami támogatásokkal foglalkozó 
tanácsadó bizottsággal. 

A konzultációt legkorábban az iratok tagállamoknak történő megküldését követő két hónap 
elteltével rendezett ülésen tartják. Ez a határidő a második konzultáció alkalmával, továbbá 
sürgős esetben, illetve a rendelet hatályának egyszerű meghosszabbítása esetén csökkenthető.  

. A Bizottság az állami támogatásokról szóló cselekvési tervében bejelentette azon szándékát, 
hogy csökkenti a bürokráciát és a bejelentendő támogatások számát, továbbá gyorsítja a 
döntéshozatali folyamatot. Ezért szükségesnek látszik a tagállamok teljes együttműködésének 
biztosítása mellett az eljárás egyszerűsítése.  

A tagállamok képviselőivel a jelenlegi rendelet által kötelező jelleggel előírt két ülés 
számottevő késedelmet és költséget okoz.  

Nem tűnik szükségesnek ülést tartani hatályos rendeletek hatályának egyszerű 
meghosszabbítása vagy kisebb módosítások, így például új jogi eszközök kiigazítása, elévült 
rendelkezések hatályon kívül helyezése, ellenőrzési módszerek frissítése esetén. Ilyen 
esetekben javasolt eltörölni a rendelettervezet észrevételek megtétele céljából történő 
közzététele előtti ülést. A rendelettervezet közzétételét követően beérkezett észrevételek 
vizsgálata után szükség van a tagállamokkal folytatott konzultációra, de nem ülés keretében. 
Javasolt, hogy ülés helyett a tagállamok írásban konzultáljanak, mindemellett indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a tagállamok többségének kérésére lehessen ülést tartani.  

A rendelettervezet közzétételét megelőzően a tagállamokkal tartandó első ülést új rendelet 
vagy jelentős módosítások elfogadása esetén is el kellene törölni. A rendelettervezet 
közzétételét követően beérkezett észrevételek vizsgálata után azonban szükség van a 
tagállamokkal folytatott konzultációra. A második ülés megrendezésének lehetőségét is 
indokolt fenntartani abban az esetben, ha arra a tagállamok többsége igényt tart. 

A Bizottság az átláthatóság fokozása érdekében szükségesnek látja, hogy minden 
rendelettervezetet közzétegyen a honlapján, és így minden érdekelt észrevételt tehessen. A 
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rendelettervezeteket az információáramlás felgyorsítása érdekében elektronikus úton kell 
eljuttatni a tagállamoknak. 

2) Összhang az Unió egyéb célkitűzéseivel és szakpolitikáival 

Ez a javaslat összhangban áll az Uniónak különösen a lisszaboni stratégia megvalósítását 
célzó célkitűzéseivel, egyben illeszkedik az állami támogatások 2005–2009 időszakban zajló 
reformja keretébe is, amely a lisszaboni stratégiát illető újrakezdéssel kapcsolatban felmerülő 
új kihívásokra jelent választ. A Bizottság az állami támogatásokkal kapcsolatos cselekvési 
tervében felvázolta az állami támogatások reformjára vonatkozó iránymutatásokat, és 
meghatározta, milyen módon kívánja alkalmazni az állami támogatásokra az EK-
Szerződésben megállapított szabályokat, hogy a tagállamokat a növekedést és a 
munkahelyteremtést célzó stratégia megvalósítására ösztönözze.  

A Bizottság a növekedést és a munkahelyteremtést célzó stratégia célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében a jelenlegi szabályok egyszerűsítését és ésszerűsítését, továbbá a 
bürokrácia csökkentését javasolja oly módon, hogy csökkenti a bejelentendő támogatások 
számát és gyorsítja a döntéshozatali folyamatot. . Ennek megfelelően a javaslat teljes 
összhangban áll a jogalkotás javításának céljával. 

3) Jogi vetületek 

Jogalap 

Ennek a javaslatnak a jogalapja az EK-Szerződés 89. cikke, amely szerint a Tanács megfelelő 
rendeleteket alkothat, és meghatározhatja különösen a 88. cikk (3) bekezdésének alkalmazási 
feltételeit, valamint az ez alól az eljárás alól mentesülő támogatási fajtákat. A Tanács a 
Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően 
minősített többséggel alkot rendeletet. 

Szubszidiaritás és arányosság 

Mivel a javaslat a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik, a szubszidiaritás elve nem 
alkalmazandó. 

Ez a kezdeményezés nem lép túl azon a mértéken, mint ami célkitűzésének eléréséhez 
szükséges, tehát összhangban van az arányosság elvével. 

Az eszközök megválasztása 

A javasolt jogi eszköz: rendelet. 

A rendelet az egyedül megfelelő jogi eszköz a az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. 
és 93. cikkének8 a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról 
szóló 994/98/EK tanácsi rendelet módosítására. 

A javaslat nincs kihatással a Közösség költségvetésére. 
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Javaslat 

A TANÁCS RENDELETE 

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami 
támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 994/98/EK tanácsi rendelet 

módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 89. cikkére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára9, 

tekintettel az Európai Parlament véleményére10, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére11, 

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére12, 

mivel: 

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami 
támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 
994/98/EK tanácsi rendelet13 felhatalmazza a Bizottságot, hogy az állami támogatások 
bizonyos fajtáit rendelet útján a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és 
mentesítse a bejelentési kötelezettség alól. Ez vonatkozik többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra.  

(2) Mentesítési rendelet hiányában a tagállamok jelenleg kötelesek bejelenteni a 
Bizottságnak a kultúra és a kulturális örökség megőrzése terén tervezett állami 
támogatási intézkedéseiket. A Bizottság által szerzett tapasztalatok tükrében úgy tűnik, 
hogy ezek a bejelentések általában véve olyan tervezett intézkedésekre vonatkoznak, 
amelyek az állami támogatásokra vonatkozó politika tekintetében nem okoznak 
számottevő nehézségeket. Az ilyen támogatási intézkedési tervek ezért bizonyos 
esetekben és bizonyos feltételek mellett felmenthetők a bejelentési kötelezettség alól. 

(3) A 994/98/EK rendelet arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy a kultúra és a kulturális 
örökség megőrzése területén nyújtott támogatásokat kizárólag abban az esetben 
mentesíthesse a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben azokat kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtják. Ezen a területen, különösen a film és az audiovizuális 

                                                 
9 HL C […]., […], […] o. 
10 HL C […]., […], […] o. 
11 HL C […]., […], […] o. 
12 HL C […]., […], […] o. 
13  HL L 142., 1998.5.14., 1-4. o. 
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ágazatban, a támogatásban részesülő kedvezményezettek gyakorta nagyvállalatok, 
márpedig egyes kisebb projektek (egyéni hangvételű, erősen kulturális színezetű, 
alacsony költségvetésű filmek), még ha azokat nagyvállalatok is finanszírozzák, nem 
indokolják, hogy ellenőrzésükre a Bizottság jelentős forrásokat fordítson. Az állami 
támogatásokkal kapcsolatos felesleges bejelentési eljárások elkerülése végett, valamint 
annak érdekében, hogy a Bizottság az olyan fajta állami támogatásokra 
összpontosíthasson, amelyek leginkább torzítják a versenyt, indokolt a 994/98/EK 
rendelet hatályát kiterjeszteni a kultúrára és a kulturális örökség megőrzésére nyújtott 
támogatásokra is.  

(4) Mentesítési rendelet hiányában a tagállamok kötelesek bejelenteni a Bizottságnak a 
természeti csapások esetén tervezett állami támogatási intézkedéseiket is. A Bizottság 
által szerzett tapasztalatok tükrében úgy tűnik, hogy ezek a bejelentések általában véve 
olyan tervezett intézkedésekre vonatkoznak, amelyek az állami támogatásokra 
vonatkozó politika tekintetében nem okoznak számottevő nehézségeket. Emellett az 
ilyen csapások által érintett vállalkozások gyakran igen nehéz pénzügyi helyzetben 
vannak, ami gyors beavatkozást igényel a tagállamok részéről. Az ilyen támogatási 
intézkedési tervek ezért bizonyos feltételek mellett felmenthetők a bejelentési 
kötelezettség alól. 

(5) A 994/98/EK rendelet arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy a természeti csapásokkal 
kapcsolatban nyújtott támogatásokat kizárólag abban az esetben mentesíthesse a 
bejelentési kötelezettség alól, amennyiben azokat kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtják. Természeti csapások esetén azonban a tagállamok általában minden 
vállalkozásra kiterjedő támogatási rendszert vezetnek be. Jóllehet általában véve a 
nagyvállalatoknak nyújtott támogatások nagyobb mértékben torzíthatják a versenyt, 
mint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások, az indokolatlan 
támogatások kiküszöbölését biztosító bizonyos feltételek mellett az ilyen támogatások 
is mentesíthetők a bejelentési kötelezettség alól. Indokolt tehát a 994/98/EK rendelet 
hatályát ennek megfelelően kiterjeszteni a természeti csapások által okozok károk 
helyreállítását célzó támogatásokra is. 

(6) A 994/98 tanácsi rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy a jelenleg felülvizsgálat 
alatt álló, 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet14 értelmében 
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával 
kapcsolatban kkv-knak nyújtott állami támogatásokat mentesítse a bejelentési 
kötelezettség alól. Ez a rendelet azonban nem terjed ki a kis- és középvállalkozásoknál 
nagyobb méretű vállalkozásoknak nyújtott támogatásokra. Az e téren szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bizottsághoz számos olyan mezőgazdasági állami 
támogatásra vonatkozó bejelentés érkezik, amelyet nem kkv-nak nyújtanak, hanem a 
bejelentési kötelezettség alóli mentességre jogosulatlan vállalkozásoknak, pedig a 
támogatásra szánt költségvetés korlátozott. Következésképp a 994/98/EK tanácsi 
rendeletet oly módon kell módosítani, hogy az kiterjedjen az állami támogatások e 
fajtáira is. 

(7) Mentesítési rendelet hiányában a tagállamok kötelesek bejelenteni a Bizottságnak 
szociális jellegű, különösen a közlekedéssel kapcsolatban tervezett állami támogatási 
intézkedéseiket is. Az ágazatban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen 

                                                 
14 HL L 1., 2004.1.3., 1. o. 
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tervezett intézkedések nem okoznak problémát, ha tiszteletben tartják a termékek, 
illetve szolgáltatások eredete, illetve a kedvezményezett fogyasztói csoportok alapján 
történő hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség elvét. A közlekedés területén 
nyújtott, szociális jellegű támogatási intézkedések bizonyos feltételek mellett történő 
bevezetését megkönnyítendő a 994/98/EK rendelet hatályát ennek megfelelően ki kell 
terjeszteni.  

(8) A tagállamok által hozott intézkedések átláthatóságának biztosítására szükség van a 
994/98/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett összefoglalások 
közzétételére. A rendelet elfogadásának időpontjában a közzététel leghatékonyabb 
módját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététel jelentette. 
Tekintettel azonban az új elektronikus közlési eszközök fejlődésére, az 
összefoglalásoknak a Bizottság honlapján történő közzététele az eddiginél gyorsabb és 
hatékonyabb módot jelentene, továbbá az érdekeltek előnyére fokozná az 
átláthatóságot is. Indokolt tehát ezeket az összefoglalásokat az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja helyett a Bizottság honlapján közzé tenni.  

(9) A 994/98/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett információkra azért van 
szükség, hogy a Bizottság a tagállamokban működő támogatási rendszereket a 
Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint folyamatosan vizsgálni 
tudja. A mentesítési rendeletek hatályának jelentős kiterjesztése korlátozza a Bizottság 
általi előzetes ellenőrzést, és azt kívánja meg, hogy a Bizottság a közösségi jog 
betartásának biztosítására az eddiginél hatékonyabb utólagos ellenőrzéseket végezzen. 
Az ellenőrzések eredményessége érdekében indokolt a Bizottságnak lehetőséget 
biztosítani arra, hogy tájékoztatást kérhessen a tagállamoktól az egyes támogatások 
rendeleteknek való megfeleléséről anélkül, hogy a Bizottság előzetesen rendelkezne 
olyan információval, amely alapján kétségei lehetnek a rendeletek megfelelő 
alkalmazásáról. 

(10) A 994/98/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően a tagállamok kötelesek 
tájékoztatást nyújtani a Bizottságnak a csoportmentesítések alkalmazásáról. Tekintettel 
az új elektronikus közlési eszközök fejlődésére, ma már gyorsabbnak és 
hatékonyabbnak tűnik, hogy ezt a tájékoztatást a Bizottság előírásainak megfelelően, 
elektronikus úton juttassák el a Bizottsághoz. 

(11) A mentesítési rendeletek elfogadása tekintetében szerzett tapasztalatok tükrében 
indokolt módosítani a 994/98/EK rendelet 8. cikkében meghatározott eljárást az eljárás 
időtartamának csökkentése, továbbá annak érdekében, hogy a mentesítési rendeleteket 
a gazdasági és jogi fejleményekre figyelemmel rendszeresen felül lehessen vizsgálni. 
Rendeletek hatályának egyszerű meghosszabbítása vagy kisebb módosítások esetén 
szükségtelennek tűnik a rendelettervezetek közzététele előtt előzetes konzultációt 
folytatni a tanácsadó bizottsággal. Indokolt úgy rendelkezni, hogy a rendelettervezet 
közzétételét követően a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció írásbeli eljárás 
keretében történjen. Mindemellett biztosítani kell, hogy a tagállamok többségének 
kérésére ülést lehessen tartani. 

(12) A tanácsadó bizottsággal rendelettervezetek közzétételét megelőzően folytatott 
konzultációt új rendelet vagy jelentős módosítások elfogadása esetén is el kell törölni. 
Rendelettervezetek közzétételét követően indokolt ülést tartani a tanácsadó 
bizottsággal és lehetőséget biztosítani egy második ülésre, ha azt a tagállamok 
többsége kéri. 
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(13) A 994/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 994/98/EK rendelet az alábbiak szerint módosul: 

1) Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő v., vi. és vii. pontokkal egészül ki: 

„v. a kultúra és a kulturális örökség megőrzésének előmozdítása; 

vi. természeti csapások által okozok károk helyreállítása; 

vii. mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása.” 

2) Az 1. cikk (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) a közlekedési ágazatban nyújtott szociális jellegű állami támogatások.” 

3) A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

« 2. Az e rendeletek alapján mentesített támogatási rendszerek vagy az e rendszereken 
kívül nyújtott egyedi támogatások végrehajtásakor a tagállamok a mentesített támogatási 
rendszerekkel vagy az ilyen támogatási rendszerek által le nem fedett egyedi támogatásokkal 
kapcsolatos adatok összefoglalását a Bizottság honlapján való közzététel végett a Bizottság 
előírásainak megfelelően elektronikus formában a Bizottsághoz eljuttatják. 

3. A tagállamok rögzítik és összeállítják a csoportmentességek alkalmazására vonatkozó 
valamennyi információt. A Bizottság kérésére a tagállamok minden olyan információt 
közölnek a Bizottsággal, amelyet az szükségesnek tart annak értékeléséhez, hogy valamely 
támogatás vagy támogatási rendszer megfelel-e a szóban forgó rendeletnek. 

4. Évente legalább egyszer a tagállamok a Bizottság előírásainak megfelelően, 
elektronikus formában tájékoztatást nyújtanak a csoportmentesítések alkalmazásáról. A 
Bizottság ehhez az információhoz valamennyi tagállamnak biztosítja a hozzáférést. Évente 
egyszer a 7. cikkben említett tanácsadó bizottság megvizsgálja és értékeli ezeket a 
tájékoztatásokat.” 

4) Az 8. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

« 1. A Bizottság rendeletek alkotása előtt konzultál az állami támogatásokkal foglalkozó 
tanácsadó bizottsággal. 

2. a) Abban az esetben, ha a Bizottság rendeletet kíván alkotni vagy módosítani, a 
bizottsággal folytatott konzultáció a Bizottság által összehívott ülés keretében történik. A 
meghívóhoz csatolják a vizsgálandó tervezeteket és iratokat is. Az ülésen a bizottság tagjai 
egyszerű többségének kérésére rendelkezni lehet a bizottság második konzultációjáról. 

2. b) Abban az esetben, ha a Bizottság valamely rendelet érvényességét meg kívánja 
hosszabbítani vagy kisebb módosításokat kíván elfogadni, felkéri a tanácsadó bizottság 
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tagjait, hogy írásbeli észrevételeiket egy hónapon belül nyújtsák be. A meghívóhoz csatolják a 
vizsgálandó tervezeteket és iratokat is. A bizottság tagjai egyszerű többségének kérésére 
azonban ülés is összehívható. 

3) Ilyen kérés esetén a tanácsadó bizottsággal tartandó ülésre legkorábban a bejelentés 
megküldését követő két hónap eltelte után kerülhet sor. Ez a határidő a (2) bekezdés b) 
pontjában említett konzultációk esetén vagy a bizottság tagjainak egyszerű többsége kérésére 
egy hónapra rövidül; sürgős esetben szintén lerövidíthető. 

4. Az üléseken a Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések 
tervezetét. A bizottság adott esetben szavazás útján véleményt nyilvánít. 

5. A vélemény ülés esetén bekerül a jegyzőkönyvbe, írásbeli konzultáció esetén pedig az 
összefoglalóba; ezenkívül minden tagállamnak joga van kérni, hogy álláspontja szerepeljen a 
jegyzőkönyvben, illetve az összefoglalóban. A tanácsadó bizottság javasolhatja a vélemény 
közzétételét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. 

6. A Bizottság messzemenőleg figyelembe veszi a bizottság véleményét, és ennek módjáról 
tájékoztatja a bizottságot.” 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, […]-án/én. 

 a Tanács részéről 
 az elnök 
 […] 
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