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A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE 

(XXX) 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendeletnek és a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 

651/2014/EU bizottsági rendeletnek az érvényességi idejük tekintetében történő 
módosításáról 
TERVEZET 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) 
bekezdésére, 
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 2018. 
november 26-i (EU) 2018/1911 tanácsi rendelettel1 módosított, a horizontális állami 
támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 
tanácsi rendeletre2,  
az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,  
mivel: 
(1) A 2012. évi állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló kezdeményezés 

részeként elfogadott számos állami támogatási szabály 2020 végén hatályát veszti. 
Különösen az 1407/2013/EU3 és a 651/2014/EU bizottsági rendelet4, amelyek 2020. 
december 31-én hatályukat vesztik. 

(2) A kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében, valamint az állami 
támogatási szabályok korszerűsítése keretében elfogadott, az állami támogatási 
szabályok esetleges jövőbeli aktualizálására való felkészülés során a Bizottság két 
szakaszban fog intézkedéseket hozni. 

(3) Először is, a Bizottság két évvel meghosszabbítja azon állami támogatási szabályok 
érvényességi idejét, amelyek egyébként 2020 végén hatályukat vesztenék. Másodszor, 
a Bizottság ezeket a szabályokat az állami támogatási szabályozás korszerűsítésének 
részeként elfogadott egyéb állami támogatási szabályokkal együtt, a Bizottság 
minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival összhangban fogja értékelni. A 
Bizottság 2019. január 7-én „célravezetőségi vizsgálat” formájában kezdte meg a fenti 

                                                 
1 HL L 311., 2018.12.7., 8. o. 
2 HL L 248., 2015.9.24., 1. o. 
3 A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.). 

4 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_hu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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szabályok értékelését. Ennek alapján a jövőben a Bizottság határozhat úgy, hogy még 
tovább meghosszabbítja vagy esetleg aktualizálja a szabályokat. 

(4) Tekintettel a célravezetőségi vizsgálat széles hatókörére, valamint arra, hogy az 
értékelések eredményei nem fognak rendelkezésre állni 2020 előtt, nem lehet időben 
meghozni a 2020 utáni szabályok meghatározásáról szóló szakpolitikai döntést ahhoz, 
hogy a 2020 után alkalmazandó szabályok tekintetében biztosított legyen az érdekelt 
felek számára a jogbiztonság és a stabilitás. A meghosszabbítás ezért lehetővé teszi a 
tagállamok számára a szabályok megfelelő értékelését, valamint a szabályok 
kiszámíthatóságának és stabilitásának biztosítását. 

(5) A fentieket figyelembe véve a Bizottság az 1407/2013/EU és a 651/2014/EU rendelet 
érvényességi idejét két évvel, 2022. december 31-ig meghosszabbítja. 

(6) Az 1407/2013/EU és a 651/2014/EU bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell. 

(7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet időbeli hatályának meghosszabbítása miatt 
előfordulhat, hogy néhány tagállam meg kívánja hosszabbítani azokat az 
intézkedéseket, amelyekről a rendelet 11. cikke értelmében összefoglalót küldött a 
Bizottságnak. Az átláthatóság biztosítása érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok 
továbbítsák a Bizottság részére az ezen intézkedések meghosszabbítására vonatkozó 
összefoglalót. 

(8) Ez a rendelet a Hivatalos Lapban való kihirdetésének napját követő napon lép 
hatályba, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 
Az 1407/2013/EU rendelet 8. cikkében a második mondat helyébe a következő szöveg lép: 
„Ezt a rendeletet 2022. december 31-ig kell alkalmazni.” 

2. cikk 
(1) A 651/2014/EU rendelet 2. cikkében a 27. pont helyébe a következő szöveg lép: 
„»támogatott területek«: a 2014. július 1. és 2020. december 31. közötti, 2022. december 31-
ig meghosszabbított időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképen a Szerződés 107. 
cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában kijelölt területek;”. 
(2) A 651/2014/EU rendelet 59. cikkében a második mondat helyébe a következő szöveg 

lép: 
„Ezt a rendeletet 2022. december 31-ig kell alkalmazni.”  

3. cikk 
Amennyiben valamely tagállam a 651/2014/EU rendelet módosítása következtében olyan 
intézkedéseket kíván meghosszabbítani, amelyek tekintetében a 651/2014/EU rendelet 11. 
cikkének megfelelően összefoglaló adatokat nyújtott be a Bizottságnak, a szóban forgó 
intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló adatokat szabályszerűen frissíteni 
kell, és azokról a Bizottságot a meghosszabbításról szóló tagállami döntés meghozatalát 
követő 20 munkanapon belül tájékoztatni kell. 
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4. 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 Bizottság részéről 
 az elnök 
  
  
 


