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Tisztelt Miniszter Úr, 
 
Az Európai Bizottság (Bizottság) ezúton értesíti Magyarországot, hogy a magyar hatóságok 
által az előbb említett, állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban benyújtott információk 
vizsgálata után úgy határozott, hogy a szóban forgó intézkedés ellen nem emel kifogást, mivel 
az az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ) összhangban van. 
 
A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:  
 

ELJÁRÁS 

(1) Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban Magyarország 2012. 
február 14-én kelt, a Bizottság által 2012. február 16-án iktatott levelében 
bejelentette a fent említett egyedi támogatási intézkedést.  

(2) 2012. április 3-án kelt levelében a Bizottság kiegészítő információkat kért, 
amelyeket a magyar hatóságok 2012. május 3-án kelt (másnap iktatott) levelükben 
részben benyújtottak. 2012. június 29-én a Bizottság további információkat kért a 
beérkezett hiányos információkkal kapcsolatban. A magyar hatóságok 2012. július 
17-én kelt, 2012. július 19-én iktatott és 2012. szeptember 7-én kelt, 2012. 
szeptember 11-én iktatott levelükben kiegészítő információkat bocsátottak 
rendelkezésre. 
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LEÍRÁS 

Cím 

(3) A Pannonia Ethanol Mohács Zrt. fejlesztési adókedvezménye 

Cél 

(4) A tervezett egyedi támogatás fejlesztési adókedvezmény nyújtására vonatkozik a 
Pannonia Ethanol Mohács Zártkörűen működő Részvénytársaság (PEMZ vagy a 
támogatás kedvezményezettje) részére regionális fejlesztési célból, amit a vállalat 
a bioetanolt gyártó zöldmezős beruházás mohácsi megépítését és beindítását 
követően kap meg (Baranya megye, Dél-Dunántúl, Magyarország NUTS II 
régiója). A beruházás indulásának napja 2012. április 4., befejezését 2013 
decemberére tervezik. 

A kedvezményezett 

(5) A 2011-ben alapított Pannonia Ethanol Mohács Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (PEMZ) egy nagyobb vállalatcsoport egyik tagja.  

(6) Az Ethanol Europe Renewables Limited írországi gazdasági társaság (EERL) 
létrehozta az Ethanol Europe S.à.r.l. luxemburgi korlátolt felelősségű társaságot 
(EE) a Pannonia Ethanol Mohács Zártkörűen Működő Részvénytársaság (PEMZ), 
egy magyarországi zártkörű részvénytársaság tulajdonlására. A PEMZ az EE 
tulajdonában van, az EE pedig az EERL tulajdonát képezi. Az EE-nek nincs más 
tárgyi eszköze, mint a PEMZ azon projektjében szerzett érdekeltség, amely egy 
évi 240 millió liter etanol előállítására alkalmas termelőüzem (beruházási projekt) 
létesítésére irányul Mohácson (Magyarország). Az EERL egyetlen másik tárgyi 
eszköze egy évi 240 millió liter etanol előállítására alkalmas testvérprojekt 
Dunaföldváron (Magyarország), amely a Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (PEZ), egy magyar zártkörűen működő részvénytársaság 
tulajdonában van.  

(7) Az EERL [… ]* tulajdonában van. Az [… ]* egyikének sincs – a Pannonia 
Ethanol vállalatcsoporton kívül – más vagy korábbi kereskedelmi érdekeltsége 
bioüzemanyagok terén. Az egyesült államokbeli állampolgárok többségének már 
van a bioüzemanyagok terén más vagy korábbi kereskedelmi érdekeltsége. 
Közülük heten tulajdonosai és/vagy igazgatói a Platinum Ethanol LLC (Iowa) 
vállalatnak, amely egy évi 420 millió liter etanol előállítására alkalmas 
termelőüzem. Az EERL jelenlegi szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja.* 
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(8) A támogatás kedvezményezettje nem minősül nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak, és a támogatást nem nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
pénzügyi szerkezetátalakítására fogják használni.  

(9) Magyarország hatóságai megerősítették, hogy az intézkedés potenciális 
kedvezményezettje még nem kapott olyan állami támogatást, amellyel szemben 
bizottsági visszafizetési felszólítás van érvényben. Magyarország hatóságai 
elkötelezték magukat, hogy ha a kedvezményezettnek még rendelkezésére áll 
korábban jogellenesen, bizottsági határozat által összeegyeztethetetlennek 
nyilvánított támogatás (akár egyedi támogatásra, akár támogatási programra 
nézve), a bejelentett támogatások kifizetését felfüggesztik mindaddig, amíg a 
kedvezményezett vissza nem téríti vagy zárolt számlára be nem fizeti a jogellenes 
és összeegyeztethetetlen támogatást, valamint az összegre vonatkozó, 
visszatérítésnél alkalmazandó kamatot. 

Jogalap 

(10) Az egyedi támogatási kérelem a Bizottság által jóváhagyott „Fejlesztési 
adókedvezmény rendszeren” (N 651/2006)1 alapul, amelyet a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a fejlesztési 
adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet valósít meg2. 

                                                 
1 Elfogadva 2007. május 10-én, B (2007) 1955 végleges. 
2 A támogatás alkalmazása különösen a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdésének 
b) pontján és (12) bekezdésén alapul. 
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(11) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a PEMZ az eredeti (az N 651/2006. sz. 
állami támogatási határozattal jóváhagyott) támogatási rendszernek köteles 
megfelelni, mivel a módosított (az N 685/2009. sz. állami támogatási határozattal3 
jóváhagyott) támogatási rendszer a beruházási projektre nem alkalmazandó. 

A támogatási intézkedés leírása 

A támogatási rendszer és a támogatás iránti kérelem benyújtásának eljárása 

(12) A támogatás formája adókedvezmény, amelyet a nemzeti központi költségvetés 
finanszíroz. A kedvezményezett az adókedvezményt felhasználhatja adójóváírás 
formájában (a társasági  adóból levonva) a beruházás befejezését követő első 
évben (vagy másik lehetőségként a beruházás befejezése szerinti adóévben) és az 
ezt követő kilenc évben, legkésőbb pedig a kérelem benyújtásának adóévét követő 
tizennegyedik adóévben. A támogatás formája a nemzeti társasági  adó legfeljebb 
80 %-os csökkentése4. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a társasági adó 
érintett időszakra (2014–2023) vonatkozó adókedvezményének összege a 
vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően került kiszámításra. 

(13) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a 
206/2006. Korm. rendelet alapján az adókedvezményt a támogatás 
kedvezményezettje maga állapítja meg. 

(14) Beruházás esetében a támogatás kedvezményezettjének bejelentést kell 
benyújtania a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Amennyiben a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott kritériumok teljesülnek és a Bizottság jóváhagyta 
azokat, az adókedvezmény hatósági vizsgálat nélkül automatikusan jár. Az 
Európai Bizottság jóváhagyó határozatának átvétele után a vidékfejlesztési 
miniszter nyolc napon belül tájékoztatja az adózásért felelős minisztert, aki 
nyilvántartásba veszi a támogatás kedvezményezettjének adókedvezményre 
vonatkozó kérelmét5. 

(15) Magyarország hatóságai megerősítették, hogy a támogatást automatikusan 
nyújtják, amennyiben a rendszer feltételei teljesülnek. A nemzeti szabályok 
szerint az adókedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a beruházás megfelel az 
1996. évi LXXXI. törvényben és a 206/2006. Korm. rendeletben meghatározott 
valamennyi feltételnek6. Nagyvállalkozások esetében a támogatási feltételek 
között szerepel az a követelmény, hogy a beruházást az üzembehelyezést 
követően legalább öt évig üzemeltetni kell7. Magyarország hatóságai megerősítik, 
hogy a tervezett egyedi támogatás összhangban van az alkalmazandó nemzeti jogi 
rendelkezésekkel. 

(16) A támogatás kedvezményezettje 2011. december 21-én benyújtotta 
adókedvezményre vonatkozó kérelmét a magyar kormánynak. A magyar 
hatóságok a támogatás kedvezményezettjének fejlesztési adókedvezményre 
vonatkozó említett kérelmét eljuttatták a Bizottság szolgálataihoz. Megerősítették 

                                                 
3 SA.29994. Az eredeti támogatási rendszer (N 651/2006) bizonyos feltételeit módosította az SA 29994 határozat 
(N 685/2009). A módosított feltételeket azonban csak a támogatás kedvezményezettjeinek egy korlátozott – a 
határozatban meghatározott – csoportjára hagyták jóvá. 
4Lásd az 1996. évi LXXXI. törvényt és a 206/2006. Korm. rendeletet. 
5 A 206/2006. Korm. rendelet 10. §-ának (7) bekezdése. 
6 A 206/2006. Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése. 
7 A 206/2006. Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése. 
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továbbá, hogy a támogatás kedvezményezettje kérelmét a magyar 
jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be, és ezeket a nyomtatványokat az 
alkalmazandó nemzeti szabályok szerint nyújtotta be. A támogatás iránti kérelem 
az Európai Bizottság általi jóváhagyása után kerül nyilvántartásba vételre. 

(17) Az értesítéshez számos további dokumentumot csatoltak:  

• az Agra CEAS Consulting Ltd. által végzett piaci vizsgálatot (Agra CEAS 
vizsgálat)8, amely piaci elemzést ad az etanoltermelésről és a 
társtermékekről (takarmány); 

• az értesítés V. mellékletét, amely összefoglalja a beruházási projektet, az 
üzleti tervet és a finanszírozást; 

• a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. által összeállított környezeti 
hatásvizsgálatot és egységes környezethasználati engedélyezési 
dokumentációt (környezeti hatásvizsgálat) egy környezeti hatásvizsgálat és 
egy integrált szennyezésmegelőzési és -ellenőrzési eljárás (IPPC-eljárás) 
lefolytatásához9,10; 

• a 2012. július 16-án, illetve 2012. szeptember 7-én kelt levelekben foglalt 
további információk a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi 
követelményeknek való megfelelésről. 

A projekt leírása  

(18) A PEMZ egy új, bioetanolt előállító létesítmény építését és üzemeltetését tervezi 
(Prodcom 15.92.11.00, CN 22.07, NACE-kód 15.92). A gyártási folyamat során 
hulladék-melléktermékként szárított törköly (DDGS) keletkezik. Az üzem 
gyártókapacitása egy „gördülő hétre” (24/7 – 353 nap évente) számítva, a 
beszállítók szerződéses garanciái alapján évente körülbelül 200 millió liter 
bioetanol. Az üzem tervezett (teljes) gyártókapacitása egy „gördülő hétre” 
számítva, a lényegileg ugyanilyen kialakítású és felszereltségű egyesült 
államokbeli üzemek alapján évente körülbelül 240 millió liter bioetanol. A projekt 
egy száraz őrlésű üzem működtetését is tartalmazza.  

(19) Az üzem évente körülbelül 575 000 tonna kukorica feldolgozása során körülbelül 
240 millió liter (675 510 liter etanol naponta) üzemanyag minőségű etanolt gyárt 
végtermékként, amit a felhasználás során benzinbe kevernek. A projekt ezenkívül 
(szárazanyag-tartalom alapján) évi 175 000 tonna DDGS (napi 485 tonna DDGS) 
előállítását is fogja eredményezni.  

(20) A kukorica-alapanyagból végtermékként előállított etanol mellékterméke a 
törköly (DGS). Teljes kapacitással működve az üzem felveszi a helyi (Mohács 
körzete) kukoricatöbblet nagy részét. 

(21) A projekt előállítja saját áramszükségletének körülbelül egyharmadát, 
mivel14 000 000 kWh villamos energiát is termel. A magyar hatóságok 

                                                 
8 Agra CEAS Consulting, Mohacs Plant: Feedstock and Market Due Diligence, 2012. március. 
9 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv (IPPC-irányelv) alapján, HL L 257., 1996.10.10., 26. o. 
10 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft., Bioetanol-üzem és energia központ, Mohács, környezeti hatásvizsgálat és 
egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció, 2012. május. 
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kötelezettséget vállalták, hogy a vállalkozás nem kap engedélyt villamos energia 
értékesítésére és nem fog villamos energiát piacra juttatni. 

(22) A telephely építési munkálatait 2012 őszére ütemezik, az üzem végső befejezésére 
2013 decemberében kerül sor. A magyar hatóságok által rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján a projekt 2014-ben fogja elérni teljes gyártókapacitását. 

(23) A magyar hatóságok kijelentették, hogy ugyan a Dunaföldvár PEZ11 – egy másik 
etanolgyártó projekt, amelyet az Ethanol Europe valósított meg – és a Mohács 
PEMZ projekt két olyan projekt, amelyeket ugyanaz a csoport vállalt egy 
hároméves időszakon belül, mégsem tekinthetők egyetlen beruházási projektnek. 
A két beruházás nem vonatkozik „gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált” 
tárgyi eszközökre.  

(24) Magyarország hatóságai kijelentették, hogy a két projekt nem tekinthető egymás 
„közvetlen földrajzi közelségében” lévő projektnek. Mohács és Dunaföldvár két 
külön város, amelyek Magyarország két különböző megyéjében egymástól 100 
km-re fekszenek. A projektek közötti fizikai és funkcionális kapcsolatok 
vonatkozásában kijelentették továbbá, hogy a két üzem között nem lesz fizikai 
kapcsolat. Mindkét üzem önálló gyártósorral rendelkezik, működésük közös 
infrastruktúra vagy köztes termékek cseréje nélkül fog zajlani. Mindegyik 
üzemnek külön vezetősége és személyzete lesz, csak minimális átfedéssel a felső 
vezetés, az emberi erőforrások, a környezeti egészség és biztonság szintjein. A két 
beruházás között funkcionális kapcsolat nem lesz. Annak alátámasztására, hogy 
két külön beruházási projektről van szó, a magyar hatóságok azzal érveltek, hogy 
a mohácsi telephelyet a beruházó több tucat alternatív helyszín közül választotta 
ki (amelyek közül több is Magyarországon kívül volt). 

Elszámolható költségek, a támogatás összege és intenzitása 

(25) A támogatás összegét a kezdeti beruházás elszámolható beruházási költségeinek 
százalékában számítják ki.  

(26) A támogatási rendszerből ki vannak zárva a helyettesítő beruházások. A nehéz 
helyzetben lévő vállalkozások támogatása és/vagy ezek pénzügyi 
szerkezetátalakítása a támogatási rendszerből ki van zárva. A telek, az épületek, 
az üzem/gépek (berendezések) tárgyi eszköznek minősülnek, és minden 
beszerzésre váró eszköz új. A szóban forgó támogatás nem kapcsolódik 
felvásárláshoz. A pénzügyi lízing keretében történő eszközbeszerzés költségeit – 
telek és épületek kivételével – az elszámolható kiadások nem tartalmazzák.  

(27) A beruházás 2012. április 4-én indult. A Bizottság által jóváhagyott fejlesztési 
adókedvezmény rendszert (N 651/2006) végrehajtó 206/2006. (X.16.) Korm. 
rendelet 1. § értelmében a mezőgazdasági feldolgozáshoz kapcsolódó 
beruházások esetében a támogatásnak a Bizottság általi jóváhagyása előtt 
felmerült kiadások nem elszámolhatók.  

(28) Magyarország hatóságai megerősítették, hogy az elszámolható kiadások 
összegével kapcsolatban benyújtott számítások összhangban vannak a 206/2006. 

                                                 
11 Lásd a 2011. október 5-i SA. 33053. sz. bizottsági határozattal módosított, „Fejlesztési adókedvezmény – 
Pannonia Ethanol Zrt.” című 2010. augusztus 27-i N 166/2010. sz. bizottsági határozatot. 
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(X.16.) Korm. rendelet 1. § (f) pontjának vonatkozó rendelkezéseivel. Az 
elszámolható kiadások számításait az alábbi 1. táblázat mutatja be12. 

 

 

(29) A magyar nemzeti szabályozás13 értelmében a kedvezményezett első ízben 2014-
ben, majd pedig az azt követő kilenc adóévben (legfeljebb a kérelem 
benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóévben) élhet az 
adókedvezménnyel. Az alábbi 2. és 3. táblázat összefoglalja a támogatás 
kedvezményezettje által igénybe venni tervezett adókedvezmény HUF és EUR 
számításait. 

2. táblázat: Az adókedvezmény kiszámítása HUF-ban 
ezer Ft / 
thousand 

HUF 
(folyóáron / 

current 
prices) 

Árbevétel / Sales 
revenue* 

Adózás előtti 
eredmény /  

EBT* 

Adófizetési 
kötelezettség /  
Tax payable* 

Adókedvezmény 
/  

Tax relief* 

Adókedvezmény 
jelenértéke /  

Present value of the 
tax relief* 

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

2021     -   - 

                                                 
12 2012. február 14-i (a Bizottság értesítésének napja) 291,58 HUF/EUR átváltási árfolyam és 7,39 %-os 
leszámítolási kamatláb alapján (a 2012-es évet véve a jelenérték kiszámításának alapjául). 
13 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B § (6) bekezdése.  
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2022     -   -   

2023     -   -  
Összesen / 

Total     11,206,496 

 
3. táblázat: Az adókedvezmény kiszámítása EUR-ban 

ezer euró / 
thousand 

EUR 
(folyóáron / 

current 
prices) 

Árbevétel / Sales 
revenue* 

Adózás előtti 
eredmény /  

EBT* 

Adófizetési 
kötelezettség /  
Tax payable* 

Adókedvezmény /  
Tax relief* 

Adókedvezmény 
jelenértéke /  

Present value of 
the tax relief* 

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

2021    -   - 

2022    -   - 

2023    -   - 
Összesen / 

Total     38,434 

 
(30) Magyarország hatóságai megerősítették, hogy a számítások összhangban vannak 

az alkalmazandó nemzeti szabályokkal, beleértve a társasági adóra vonatkozó, a 
2014-2020 közötti időszakra tervezett adókedvezmény összegének számításait is.  

(31) A dél-dunántúli régióban (Baranya megye), ahol Mohács található, a regionális 
támogatási plafon 50 %. A támogatás intenzitása az alábbiak szerint csökken 
nagyberuházások esetében: a regionális támogatás intenzitási küszöbérték 100 %-
a a projekt jelenértékének 50 millió EUR költségig terjedő részére, a regionális 
támogatás intenzitási küszöbérték 50 %-a a projektköltségek 50 millió EUR 
feletti, de 100 millió EUR alatti részére és a regionális támogatás intenzitási 
küszöbérték 34 %-a a projektköltség jelenértékének 100 millió EUR feletti 
részére. 

(32) A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról 
szóló bizottsági iránymutatás (RTI)14 67. pontja szerint a nagyberuházási 
projektekhez nyújtható legmagasabb támogatási összeg a következő képlet szerint 
számolható ki: maximális támogatási összeg: R x (50+0,50 x B+ 0,34 x C), ahol R 
a nem módosított regionális támogatási plafon, B az 50 millió és 100 millió EUR 
közötti elszámolható költség, míg C a 100 millió EUR feletti elszámolható 
költség15. 

(33) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az elszámolható beruházási költségek 
összege jelenértéken 105 492 307,68 EUR. Az alábbi képlet alkalmazásával: 0,5 x 
(50000000+ 0,5 x 50000000+ 0,34 x 5 492307,68), 6,39%-os alapkamatlábbal, és 
ebből következően 7,39 %-os leszámítolási kamatlábbal16 számolva a magyar 

                                                 
14 HL C 54., 2006.3.4., 13. o. 
15 Az értesítés napján érvényes hivatalos átváltási árfolyamok alapján számítva.  
16 Az e határozatban szereplő értékek az értesítés időpontjában alkalmazandó 6,39%-os alapkamatláb 
figyelembevételével kerültek kiszámításra, azzal, hogy az alapkamatlábhoz – a referencia-kamatlábra vonatkozó 
bizottsági határozatnak (HL C 14., 2008.1.19., 6. o.) megfelelően – 100 bázispontot hozzá kell adni. 
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hatóságok megerősítették, hogy a támogatás összege: 38 433 692,31 EUR. Az 
RTI 67. pontja értelmében a nagyvállalatokra vonatkozó csökkentési 
mechanizmus alkalmazásával az állami támogatás összege 36,43%-os17 bruttó 
támogatási egyenértéknek (BTE)18 felel meg.  

(34) Az értesítéshez csatolt információk alapján a kedvezményezett 2014–2023-ig 
kíván élni az adókedvezménnyel. A fejlesztési adókedvezmény jelenértékének 
kiszámítása során, amint az a 2. és 3. táblázatból látható, a 2012. január 1-jétől19 
érvényes 6,39 %-os alapkamatláb (referencia-kamatláb), és ebből következően 
7,39%-os leszámítolási kamatláb került alkalmazásra. Ezért a jelen becslés 
összege jelenértéken eltérhet az adókedvezmény valós összegétől.  

(35) A magyar hatóságok tudatában voltak annak, hogy a támogatás 
kedvezményezettje nem kaphat a Bizottságnak bejelentett és általa jóváhagyott 
összeget meghaladó állami támogatást. A magyar hatóságok elkötelezték magukat 
arra, hogy a bejelentett támogatás összegét és a támogatás e levélben kiszámított 
intenzitását magasabb vagy alacsonyabb elszámolható költségek esetén sem lépik 
túl. 

A projekt finanszírozása és a támogatás halmozódása  

(36) A benyújtott dokumentáció szerint a támogatás kedvezményezettje saját 
forrásaiból finanszírozza a beruházási projekt megvalósítását. A magyar 
hatóságok megerősítették, hogy a támogatás kedvezményezettje biztosította a 
beruházási projekt finanszírozását, amely a bejelentett állami támogatás Bizottság 
általi jóváhagyásától függ. A bejelentés tartalmazza, hogy a PEMZ a projekt 
finanszírozására semmilyen támogatást nem használ fel, és a kedvezményezett 
hozzájárulása (a kedvezményezett részvényei és a hitelintézetektől származó 
pénzügyi források formájában) a beruházási projekt finanszírozásának 100 %-át 
teszi ki. A kedvezményezett legalább az összes elszámolható költség 25 %-át 
kitevő pénzügyi hozzájárulást nyújt, és a hozzájárulás nem tartalmaz állami 
segítséget, beleértve a de minimis támogatást. A 206/2006. Korm. rendelet 3. § 
(5) bekezdésének (a) pontja megköveteli, hogy a beruházási források legalább 
25%-át saját forrásból fedezzék. A beruházási projektet ezért részben 
hitelintézetek és részben a támogatás kedvezményezettjének részvényei 
finanszírozzák. 

(37) A magyar hatóságok szerint a támogatás nem halmozható az ugyanezen 
elszámolható költségek fedezésére más helyi, regionális, nemzeti vagy Európai 
Uniós rendszerekből kapott támogatással.  

(38) A magyar hatóságok megerősítik továbbá, hogy ugyanehhez a projekthez egyetlen 
más európai vagy nemzetközi finanszírozó szervezettől sem kérnek olyan további 
finanszírozást, amely az állami támogatás bármely típusát jelenti. A fentieknek 
megfelelően (lásd a (23) és a (24) bekezdést) a Dunaföldvár PEZ – egy másik 
etanolgyártó projekt, amelyet az Ethanol Europe valósított meg – és a mohácsi 
beruházási projekt nem tekinthető egyetlen beruházási projektnek. Ezért a 

                                                 
17 A 2012. február 14-én (a Bizottságnak küldött értesítés napján) érvényes 291,58 –as HUF/EUR árfolyam 
alapján. 
18 A bruttó támogatási egyenértéken (BTE) számított támogatási intenzitás a támogatás diszkontált értéke az 
elszámolható költségek diszkontált értékének százalékában kifejezve. A Bizottságnak egyedileg bejelentett támogatások 
esetében a bruttó támogatási egyenértéket a bejelentés időpontjában kell kiszámítani. Lásd az RTI 41. pontját. 
19 A 2012. február 14-i értesítés napján érvényes 2012. január 1-jei kamatláb alapján. 
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dunaföldvári beruházási projektnek fejlesztési adókedvezmény formájában 
nyújtott – a Bizottság által jóváhagyott20 – állami támogatás és a mohácsi 
beruházási projekt bejelentett támogatása nem tekinthető támogatáshalmozásnak. 

(39) A regionális beruházási támogatás nem halmozható ugyanazon elszámolható 
költségek tekintetében a de minimis támogatással abból a célból, hogy kijátsszák a 
jóváhagyott regionális fejlesztési térképen meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást. A magyar hatóságok biztosítékokat adtak arra nézve, hogy az állami 
támogatásokra vonatkozó adatok eltérései vagy hiányzó bejelentései szigorú jogi 
következményekkel járnak, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint köteles a fejlesztési 
adókedvezmény első kiutalását követő hároméves időszak alatt legalább egyszer 
ellenőrizni21. 

Környezeti vonatkozások 

(40) A magyar hatóságok az alábbi kötelezettségeket vállalták és biztosítékokat adták a 
beruházási projekt környezeti tényezőivel kapcsolatban.  

(41) A magyar hatóságok kifejezett biztosítékot adtak arra, hogy a PEMZ által a 
beruházási projekt keretében gyártott termékek megfelelnek a 2009/28/EK22 és a 
2009/30/EK23 irányelvben meghatározott, az alábbiakban említett magyar 
jogszabályokban előírt minden kritériumnak. A magyar hatóságok úgy vélik, hogy 
olyan bioüzemanyagok iránt nincs kereslet, amelyek a fenntarthatósági 
kritériumoknak nem felelnek meg, mivel a célországok fogyasztói nem mutatnak 
irántuk érdeklődést (lásd a (42) bekezdést lent). Következésképpen ha a bioetanol-
gyártás nem fenntartható, akkor nem történhet értékesítés és nem lehet nyereség, 
vagyis a támogatás kedvezményezettje nem igényelhet támogatást, mivel a 
támogatás jövedelemadó-csökkentés formáját ölti.  

(42) A magyar hatóságok részletes magyarázatot adtak az európai szabályozás szerinti 
fenntarthatósági kritériumok megvalósításáról. Magyarország elfogadta: 

(a) a 2010. évi CXVII. törvényt a megújuló energia közlekedési célú 
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről (bioüzemanyag-
törvény); 

(b) a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletet a fenntartható bioüzemanyag-
termelés követelményeiről és igazolásáról (bioüzemanyag-rendelet); 

                                                 
20 Lásd a 2011. október 5-i SA. 33053. sz. bizottsági határozattal módosított, „Fejlesztési adókedvezmény – 
Pannonia Ethanol Zrt.” című 2010. augusztus 27-i N 166/2010. sz. bizottsági határozatot. 
21 A 206/2005. Korm. rendelet 13. § értelmében az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság 
az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. 
22 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő 
hatályon kívül helyezéséről, HL L., 2009.6.5., 16. o.  
23 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve (2009. április 23.) a benzinre, a dízelolajra és a 
gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon 
követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi 
hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 140., 2009.6.5., 88. o. 
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(c) a vidékfejlesztési miniszter 42/2010. (XII. 20.) rendeletét a 
bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi 
lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról (VM 
rendelet). 

(43) A bioüzemanyag-rendelet 3. § (1) bekezdése szerint biomassza akkor minősül 
fenntarthatóan megtermeltnek, ha termesztésének helye alapján i. alapértelmezett 
területről származik24 (gyakorlatilag ez a helyzet a magyarországi bioüzemanyag-
gyártáshoz használt minden biomassza esetében) vagy fenntarthatósági ellenőrzés 
alá eső, érzékeny területről származik és ii. betartásra kerülnek a KAP-rendelet II. 
mellékletének A. részében és 9. pontjában („Környezetvédelem”)25 és 6. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott követelmények és szabványok. 

(44) A VM rendelet 2. § a)–c) pontja szerint biomassza termelésére nem vehetők 
igénybe – a földterület jelenlegi besorolására tekintet nélkül (magyarázatként: 
nem „alapértelmezett” terület lehet nem mezőgazdasági területnek besorolt 
terület, vagy olyan mezőgazdasági terület, amely nem jogosult támogatásra, vagy 
lehet vizes élőhely, erdő stb.) – a 2008 januárjában vagy azt követően a 
következők szerint érzékenynek minősülő földterületek:  

(a) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő őshonos 
fafajokból álló erdő és egyéb természeti vagy természetközeli erdős 
területek; 

(b) olyan – a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő – 
területek, amelyek (a) természetvédelmi oltalom alatt álló vagy Natura 
2000 területekre kijelölt területek, vagy (b) nemzetközi megállapodások 
vagy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által elismert 
természetvédelmi területek; 

(c) nagy biodiverzitású (természetes vagy mesterséges) gyepterületek; és 

(d) a VM rendelet 2. § (1) bekezdésének (d) pontja szerint „jelentős 
szénkészletekkel” rendelkező földterületek26. 

(45) A magyar hatóságok külön kötelezettséget vállaltak a Natura 2000 területek 
védelmére. Ezek a területek a 79/409/EGK tanácsi irányelv27 kodifikált változata, 
vagyis a 2009/147/EK tanácsi irányelv28 (a vadon élő madarak védelméről szóló 
irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

                                                 
24 A VM rendelet 1. § szerint alapértelmezett területek azok a szántóföldek, amelyekre a 2008. évben egységes 
területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be. 25 A Tanács 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról. 
26 A VM rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a „jelentős szénkészletekkel rendelkező területek”: (i) 
vizes élőhelyek, tartósan vagy az év jelentős részében vízzel borított vagy vízzel átitatott földterületek; (ii) 
összefüggő, több mint egy hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 30 %-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított erdőterületek; és (iii) egy 
hektárnál nagyobb kiterjedésű földterületek öt méternél magasabb fákkal és 10–30 % közötti lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított erdőterületek. 
27 A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről; HL L 103., 1979.4.25., 1. o. 
28 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak 
védelméről (kodifikált változat); HL L 20., 2010.1.26., 7. o. 
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védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv (élőhelyvédelmi irányelv)29 szerint 
vannak meghatározva. 

(46) A magyar hatóságok biztosítékokat adtak arra nézve, hogy a beruházási projekt 
tiszteletben tartja a Natura 2000 területek gazdálkodási követelményeit, beleértve 
a madarak és élőhelyek védelmére vonatkozó biztosítékokat is. Mivel a 
beruházási projekt egy olyan új üzem felépítését foglalja magában, amelyhez 
egyéb infrastruktúra is kapcsolódik, jelezni kell, hogy ezeknek nem lehet hatásuk 
a Natura 2000 területekre. A fent említett környezeti hatásvizsgálat alapján – az 
egyes hatástényezők és a kombinált hatásterületek hatástartományát figyelembe 
véve – a magyar hatóságok igazolták, hogy a tervezett bioetanol-üzemnek nem 
lesz hatása a régióban kijelölt Natura 2000 területekre30.  

(47) A magyar hatóságok kijelentették, hogy a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelvet (IPPC 
irányelv)31 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (Kvt.) módosítása és a 193/2001 (X. 19.) kormányrendelet hatályba 
léptetése ültette át a magyar jogrendszerbe. A magyar hatóságok a környezeti 
hatástanulmányra hivatkozva garantálták, hogy a beruházási projekt során 
alkalmazandó technológiák megfelelnek az uniós jogszabályok szerinti elérhető 
legjobb technikák követelményeinek32. 

(48) A környezeti hatástanulmány felmérte továbbá a környezetre gyakorolt hatásokat 
az alábbi szempontok szerint: levegő, talaj, víz, zaj, növény- és állatvilág, épített 
környezet a várható környezeti hatások minősítési kritériumai alapján elfogadható 
eredményekkel (E). A környezeti változások jóval a határérték vagy a szakma 
elvárásai alatt maradnak33. 

(49) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az üzem körül kútrendszer fogja 
biztosítani a talajvíz szintjének folyamatos nyomon követését, a vonatkozó adatok 
összegyűjtését és azok továbbítását a külső nyomonkövetési központba, ahol az 
adatok elemzésre és tárolásra kerülnek. A 346/2006. Korm. rendelet értelmében a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek jogában áll 
figyelemmel kísérni a talajvíz szintjét. Vízhiány esetén az üzem vezetősége 
felszólítható arra, hogy (i) valósítson meg olyan készenléti tervet, amelynek 
keretében a vizet mélyebb víztároló rétegből vagy a Dunából nyeri és/vagy (ii) az 
érintett vízhasználókkal állapodjon meg kútjaik áthelyezéséről34. 

(50) A magyar hatóságok általánosságban kötelezték magukat arra, hogy nem 
nyújtanak támogatást a támogatás kedvezményezettjének, amennyiben az nem 
teljesíti a környezeti elvárásokat, és amennyiben nem végzi el az összes 
alkalmazható környezeti vizsgálatot. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a 
lehetséges terveknek csupán egyike, hogy a nyersanyagokat és a végtermékeket 
uszályokon, egy dunai kikötőn keresztül szállítsák az üzembe, illetve onnan el. A 
magyar hatóságok ígéretet tettek arra, hogy a dunai kikötői létesítmények 
kialakítására és működésére csak akkor kerülhet sor, ha az uniós és a nemzeti jog 

                                                 
29 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről; HL L 206., 1992.7.22., 7. o. 
30 Lásd környezeti hatástanulmány, 126. o. 
31 A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről, HL L 257., 1996.10.10., 26. o.  
32 Lásd környezeti hatástanulmány, 57. és az ezt követő oldalak. 
33 Lásd környezeti hatástanulmány, 77. és az ezt követő oldalak és a 14. és az ezt követő oldalak. 
34 További részletek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben. 
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támasztotta környezetvédelmi követelmények teljesülnek (különös tekintettel az 
IPPC-eljárásra, a környezeti hatásvizsgálati eljárásra és a Natura 2000-re). 

Regionális fejlesztés, célkitűzések és összeegyeztethetőség a vidékfejlesztéssel 

(51) A Bizottság szolgálatainak bemutatott dokumentáció szerint a támogatás olyan 
egyértelműen meghatározott célokra irányul, amelyek tükrözik a meghatározott 
strukturális és területi igényeket és a strukturális hátrányokat35. Dél-Dunántúl 
olyan NUTS II régió amely az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében támogatott régiónak minősül, és ahol a nagyvállalkozásokra 
vonatkozó standard regionális támogatási plafon a bruttó támogatási egyenérték 
(BTE) 50%-a36. A tanulmány hangsúlyozza, hogy: 

(a) A beruházás megvalósítási szakaszában a gyár felépítése során több 
száz embert fognak alkalmazni, a termelési szakaszban pedig 75 
munkahely létesül. 

(b) A teljes kapacitással működő PEMZ a termelt kukoricatöbblet jelentős 
részét fel tudja majd vásárolni. A nemzeti hatóságok által benyújtott 
információk alapján Magyarországon évente 4 millió tonna 
kukoricatöbblet keletkezik, amelyből a magyarországi két Ethanol 
Europe beruházás által felhasznált összes kukorica körülbelül 1 millió 
tonna lesz. 

(52) Az értesítésben szerepel, hogy az 2007–2013-as új magyar vidékfejlesztési 
program a célkitűzések eléréséhez kihangsúlyozza a bioetanol-gyártás kiemelt 
jelentőségét, valamint hangsúlyozza a kukorica-túltermelés kezelésének 
szükségességét. Az értesítés részletes információt tartalmaz, amely tisztázza, hogy 
a támogatás megfelel a vonatkozó vidékfejlesztési tervnek37.  

(53) A magyar hatóságok garantálták, hogy a beruházási projekt nem lesz hatással a 
magyar vidékfejlesztési program megvalósítására. 

(54) Megerősítették különösen, hogy a beruházási projekt nem hátráltatja a 2007–
2013-as új magyar vidékfejlesztési program 121., 123. és 311. intézkedésének 
megvalósítását. A 121. intézkedés a mezőgazdasági üzemek modernizálására 
vonatkozik. Ezzel az intézkedéssel a beruházási program nincs közvetlen 
kapcsolatban. A magyar hatóságok felvetették, hogy a beruházási projekt a 
kukoricaszállítmányok iránti kereslet megteremtésével valószínűleg lehetővé teszi 
az intézkedés céljának teljesítését. A 123. intézkedés a mezőgazdasági termékek 
értékének növelésére irányul. A magyar hatóságok megemlítették, hogy a 
Magyarországon termelt kukoricafeleslegből bioetanol előállítása révén az 
etanolgyártás számára értékes alapanyag lesz. Ezért úgy tűnik, hogy a beruházási 
projekt növelni fogja Magyarország mezőgazdasági termékeinek értékét, mivel 

                                                 
35 Az Európai Bizottságnak a Pannonia Ethanol Mohács Zrt. fejlesztési adókedvezmény kérelmére küldött 
értesítésének V.2. melléklete arról, hogy a támogatás világosan definiált célokra vonatkozik a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházási támogatás kiegészítő adatlapjának III.12.B 
szakasz 4.1 pontja szerint.  
36 A Bizottság 2006. szeptember 13-i határozata a magyar regionális támogatási térképről, N 487/2006 állami 
támogatás, Magyarország. 
37 Az Európai Bizottságnak a Pannonia Ethanol Mohács Zrt. fejlesztési adókedvezmény kérelmére küldött 
értesítésének V.3. melléklete arról, hogy az állami támogatás megfelel a vonatkozó vidékfejlesztési tervnek a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházási támogatás kiegészítő 
adatlapjának III.12.B szakasz 4.1 pontja szerint. 
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azokból nagyobb értékű termék (etanol) lesz. A 311. intézkedés a nem 
mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjára irányul. A magyar hatóságok 
jelezték, hogy a beruházási projekt 75 gyári munkahelyet teremt olyan vidéki 
területen, ahol 100 km-es körzetben nincs másik etanolüzem. 

Jelentéstétel 

(55) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a szokásos eljárás szerint eljuttatják a 
Bizottság részére a következő dokumentumokat: 

(a) a támogatás nyújtását követő két hónapon belül a támogatást nyújtó 
hatóság és a kedvezményezett közötti támogatási szerződés egy példánya; 

(b) a támogatás Bizottság általi jóváhagyását követően ötévente egy időközi 
jelentés (amely tartalmazza a kifizetett támogatási összegekről, a 
támogatási szerződés végrehajtásáról és az ugyanazon 
létesítményben/üzemben indított bármely más beruházásról szóló 
tájékoztatást); 

(c) a támogatás utolsó részének kifizetését követő hat hónapon belül részletes 
zárójelentés a bejelentett fizetési ütemezés alapján. 

ÉRTÉKELÉS 

Az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazása 

(56) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (1) 
bekezdésének értelmében tilos 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. 

(57) A magyar hatóságok a PMEZ-t a társasági adóból levonható adókedvezmény 
formájában fogják pénzügyi támogatásban részesíteni. Úgy tekinthető tehát, hogy 
a támogatást az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében tagállam nyújtja 
állami forrásból. Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanis állami 
források bevonását jelenti, ha egy állam lemond az egyébként őt megillető 
adóbevételről38. 

(58) A szóban forgó intézkedés egyértelmű gazdasági előnyt biztosít címzettjének. A 
pénzügyi támogatás mentesíti a támogatás kedvezményezettjét azon kiadásoktól, 
amelyeket rendes körülmények között viselnie kellene. Az állami források 
bevonásával nyújtott támogatás előnyhöz juttatja a Mohácson működő PEMZ-t.  

(59) Mivel egyetlen vállalkozás részesül támogatásban, az intézkedés szelektív. A 
támogatás kedvezményezettje az EU joga értelmében gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás39. 

                                                 
38 Lásd többek között a Bíróságnak a 173/73. sz.Olaszország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletét, EBHT 1974., 
709., 15. pont. 
39 A Bíróságnak a C-41/90. sz. Höfner és Elser ügyben hozott ítélete, EBHT 1991., I-1979., 21. pont 
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(60) A Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően önmagában az a tény, hogy egy 
vállalkozás versenypozíciója erősödik más versenyző vállalkozásokéhoz képest 
azáltal, hogy olyan gazdasági előnyhöz juttatják, amelyet szokásos üzletmenete 
során másképpen nem szerezhetett volna meg, a verseny lehetséges torzítására 
utal40. 

(61) A magyar hatóságok olyan beruházást részesítenek pénzügyi támogatásban, 
amelynek célja bioetanol gyártása. Egy vállalkozásnak nyújtott támogatás 
vélhetően befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az adott 
vállalkozás olyan piacon működik, amely nyitott az EU-n belüli kereskedelem 
előtt41. A szóban forgó intézkedés tehát alkalmas arra, hogy befolyásolja a 
tagállamok közötti kereskedelmet. 

(62) A fentiek figyelembevételével teljesülnek az EUMSZ 107. cikke (1) 
bekezdésének feltételei. Ezért megállapítható, hogy a javasolt intézkedés az 
említett cikk szerinti állami támogatásnak minősül. A támogatás csak akkor 
minősíthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha arra a Szerződésben 
meghatározott mentességek valamelyike vonatkozik. 

A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége és jogszerűsége 

(63) A magyar hatóságok eleget tettek az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló közösségi iránymutatások (2007–2013) (AGRI-
iránymutatások)42 45. pontjában meghatározott egyedi bejelentési 
kötelezettségnek, mivel a támogatást az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésével 
összhangban bejelentették, és az csak a Bizottság általi jóváhagyás után nyújtható 
("standstill" kötelezettség). Ezen túlmenően a magyar hatóságok eleget tettek a 
2007–2013-as nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatások 
(RTI)43 4.3. pontja szerinti kötelezettségüknek azáltal, hogy benyújtották az 
egyedi támogatási intézkedésre – mint az RTI 64. pontja szerinti nagyberuházásra 
– vonatkozó bejelentési formanyomtatványt. 

(64) Az AGRI-iránymutatások (42) pontjának c) alpontja szerint „a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó társaságoknak nyújtott 
beruházási támogatás akkor nyilvánítható a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének 
a) vagy c) pontjával44 összeegyeztethetőnek, ha megfelel az RTI valamennyi 
feltételének”. A vonatkozó érintett rendelkezéseknek való megfelelés a 
következők szerint történik: 

(a) A nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatását és/vagy ezek pénzügyi 
szerkezetátalakítását ki kell zárni (az RTI 9. pontja). Amint azt a magyar 
hatóságok jelezték, a támogatás kedvezményezettje nem nehéz helyzetben 
lévő vállalkozás (lásd a (8) bekezdést).  

(b) A regionális beruházási támogatás induló beruházásoknak nyújtott 
támogatás (az RTI 33. pontja). Induló beruházásnak minősül az olyan 

                                                 
40 A Bíróságnak a 730/79. sz. Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 1980. 
szeptember 17-én hozott ítélete, EBHT 1980., 2671. o. 
41 Lásd különösen a Bíróságnak a 102/87. sz. Francia Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága 
ügyben 1988. július 13-én hozott ítéletét, EBHT 1988, 4067. o.  
42 HL C 319., 2006.12.27., 1. o. 
43 HL C 54., 2006.3.4., 13. o. 
44 A hatályos EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja. 
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beruházás, amely többek között új létesítmény kialakításával kapcsolatos 
tárgyi eszközökbe és immateriális javakba eszközöl beruházást (az RTI 
34. pontja). A bejelentett egyedi támogatás új bioetanol-üzem létesítésével 
kapcsolatos (lásd a (4) és a (12) bekezdést). 

(c) Minden támogatási intenzitást bruttó támogatási egyenértéken kell 
kiszámítani. A bruttó támogatási egyenértéken számított támogatási 
intenzitás a támogatás diszkontált értéke az elszámolható költségek 
diszkontált értékének százalékában kifejezve. Az RTI 41. pontja szerint 
azokban az esetekben, amikor a támogatást jövőbeli fizetendő adóra 
vonatkozó adómentesség vagy adókedvezmény formájában nyújtják, a 
támogatási részletek leszámítolása az adókedvezmények hatályosulásának 
különböző időpontjaiban alkalmazandó referenciaértékek alapján történik. 
A Bizottság ezért megállapítja, hogy az állami támogatás jelenértékére 
vonatkozóan a fenti (31)bekezdésben foglalt számítások csak indikatívak. 
A Bizottság ellenőrizte a magyar hatóságok által benyújtott számításokat. 

(d) Az elszámolható kiadások összegének következtében a beruházás az RTI 
60. pontja alá tartozik (nagyberuházás). 

(e) Az RTI 67. pontja rögzíti a nagyberuházási projektek értékelésének 
szabályait, beleértve a megengedhető támogatási összeg csökkentésének 
képletét is. E számítások alapján a magyar hatóságok megerősítették, hogy 
a támogatás összege 38 433 692,31 EUR. Az RTI 67. pontja értelmében a 
nagyvállalatokra vonatkozó csökkentési mechanizmus alkalmazásával az 
állami támogatás összege 36,43%-os BTE-nek felel meg. A magyar 
hatóságok elkötelezték magukat arra, hogy a bejelentett támogatás 
összegét és a támogatás e levélben kiszámított intenzitását magasabb vagy 
alacsonyabb elszámolható költségek esetén sem lépik túl. 

(f) A bejelentett beruházás befejezésére a tervek szerint 2013 negyedik 
negyedévében kerül sor, és a Bizottság jóváhagyó határozatát követően a 
támogatás nyújtása automatikusan történik (lásd (14) és (36) bekezdés). 
Így a beruházási projekt időtartama összhangban van a hatályos magyar 
regionális támogatási térkép időbeli hatályával, az ugyanis 2013. december 
31-én jár le45. 

(g) Az RTI 38. pontja a regionális támogatás esetében általánosságban előírja 
az ösztönző hatás követelményét. E szabályok alól egyedüli kivételt 
képeznek a jóváhagyott adózási támogatási programok, amelyek esetében 
az adómentességet, illetve az adókedvezményt az elszámolható 
költségekre a hatóságok általi mérlegelés nélkül, automatikusan nyújtják 
(az RTI 38. pontjához fűzött 41. lábjegyzet). A bejelentett intézkedés egy 
jóváhagyott támogatási rendszer (N 651/2006 – fejlesztési 
adókedvezmény) alapján nyújtott egyedi támogatásnak minősül, a 
kedvezményezett tehát a hatóságok további mérlegelése nélkül részesülhet 
támogatásban az elszámolható költségei után (lásd a  (14) bekezdést). Erre 
a beruházásra az RTI 41. lábjegyzetében található kivétel vonatkozik46. 

                                                 
45 A Bizottság 2006. szeptember 13-i határozata a magyar regionális támogatási térképről, N 487/2006, 
Magyarország, regionális támogatási térkép 2007–2013.  
46 A Bizottság 2007. május 10-i N 651/2006 számú határozata – fejlesztési adókedvezmény – Magyarország – 
szerint az RTI 38. pontja szerinti ösztönző hatás feltételének nem kell megfelelni. Lásd még a Bizottság C 31/2009 
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(h) A Bizottság megállapítja, hogy a támogatást az RTI 10. pontjának 
megfelelően egy már meglévő támogatási rendszer keretében fogják 
nyújtani.  

(i) Az RTI 39. pontja értelmében ha a támogatást tárgyi vagy immateriális 
beruházási költségek […] alapján számítják ki, a beruházás 
életképességének és stabilitásának, valamint az alkalmazandó támogatási 
felső határnak való megfelelés biztosítása érdekében a 
kedvezményezettnek az elszámolható költségek legalább 25%-áról 
gondoskodnia kell saját forrás vagy olyan külső finanszírozás által, amely 
minden állami támogatástól mentes. Ez a feltétel – a (36) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően – teljesül. 

(j) Az RTI szerint elszámolható költségeket az RTI 50–56. pontja sorolja fel. 
Az RTI 50. pontja értelmében az induló beruházásokhoz nyújtott 
támogatásra földterületek, épületek és üzemek/gépek vásárlásával 
kapcsolatos kiadások jogosultak. A (26) és a (32)bekezdésnek megfelelően 
a bejelentett támogatás az RTI szerint elszámolható költségekre és 
kiadásokra vonatkozik. Az RTI 34. pontja kizárja a pótló beruházásokat. A 
támogatást új létesítmények építéséhez nyújtják, és nem terjed ki 
felvásárlásokra, bérletekre, immateriális kiadásokra vagy tanácsadói 
költségekre (lásd a (26) bekezdést). Ennélfogva nem szükséges a 
támogatási intézkedésnek az RTI 51–56. pontjaival való 
összeegyeztethetőségét elemezni. 

(65) A támogatási intézkedés nem vonatkozik használt berendezésekre, így az AGRI-
iránymutatások (44) pontját nem érinti. Az AGRI-iránymutatások (47) pontjának 
szintén megfelel. 

(66) Az AGRI-iránymutatások (46) pontjával összhangban benyújtásra került az a 
dokumentáció, amely szerint a támogatás egyértelműen meghatározott, szerkezeti 
és területi szükségleteket és szerkezeti hiányosságokat tükröző célokra irányul 
(lásd az (52) bekezdést).  

(67) A magyar hatóságok az értesítéshez csatolták azt a dokumentációt, amely igazolja, 
hogy az állami támogatási intézkedés összhangban áll a vonatkozó magyar 
vidékfejlesztési programmal (lásd az (54) és az (53) bekezdést), így az AGRI-
iránymutatások (26) pontja teljesül.  

(68) Az AGRI-iránymutatások (22) pontjával összhangban a magyar hatóságok 
dokumentációt nyújtottak be a támogatott tevékenység várható környezeti 
hatásának vizsgálatával kapcsolatban (lásd a (40) és azt követő bekezdéseket). A 
fentieknek megfelelően a Bizottság a magyar hatóságoktól biztosítékokat kapott 
valamennyi vonatkozó környezetvédelmi előírás betartásáról. A Bizottság 
azonban emlékezteti a magyar hatóságokat, hogy ez a határozat a belső piaccal és 
az állami támogatásokra irányadó idevágó szabályokkal (RTI és AGRI 
iránymutatások) való összeegyeztethetőség értékelésére szorítkozik. Ez a 
határozat nem terjed ki a vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak való 
megfelelés értékelésére.  

                                                                                                                                                           
(korábbi N 113/2209) számú határozatának – Magyarország, LIP-támogatás az Audi Hungaria Motor Kft. részére 
– (30) bekezdését. 
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(69) A Bizottság szolgálatai tudomásul veszik a magyar hatóságok 
kötelezettségvállalásait a Dunán (esetlegesen) létesítésre kerülő kikötői 
létesítmények kapcsán (lásd az (50) bekezdést). A Bizottság emlékezteti a magyar 
hatóságokat, hogy amennyiben a mohácsi bioetanol-üzem részét képező vagy 
annak tevékenységéhez kapcsolódó dunai kikötői létesítmények létesítése vagy 
bővítése mellett döntenek, biztosítaniuk kell az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdésével való teljes összhangot a Natura 2000 területekre 
vonatkozó hatásvizsgálat tekintetében. 

Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése (a) pontjának alkalmazása 

Egyetlen beruházási projekt 

(70) Az RTI 60. pontja kimondja, hogy azt megelőzendő, hogy egy nagyberuházási 
projektet mesterségesen alprojektekre osszanak fel az iránymutatás 
rendelkezéseinek megkerülése céljából, egy nagyberuházási projektet egyetlen 
beruházási projektnek (SIP) kell tekinteni, ha az egy vagy több vállalat által egy 
hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag 
oszthatatlan módon kombinált állóeszközökre vonatkozik. A gazdasági 
oszthatatlanságot technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatok, valamint 
földrajzi közelség alapján értékelik.  

(71) A magyar hatóságok kijelentették, hogy ugyan a Dunaföldvár PEZ47 projekt és a 
Mohács PEMZ projekt két olyan beruházás, amelyet ugyanaz a csoport vállalt egy 
három éves időszak alatt, azok mégsem tekinthetők egyetlen beruházási 
projektnek, mivel a két beruházás nem „gazdaságilag oszthatatlan módon 
kombinált” állóeszközökre vonatkozik.  

(72) A magyar hatóságok azzal érvelnek, hogy mindenekelőtt a földrajzi közelség elvét 
kell figyelembe venni. A két projekt nem tekinthető egymás „közvetlen földrajzi 
közelségében” lévő projektnek. Mohács és Dunaföldvár két külön város, amelyek 
Magyarország két különböző megyéjében egymástól 100 km-re fekszenek.  

(73) Korábbi határozataiban48 a Bizottság különösen azokat a projekteket tekintette 
egyetlen beruházási projektnek, amelyek szomszédos telken, ugyanabban a 
városban, ugyanazon az ipari telephelyen vagy ugyanazon a gyártási telephelyen 
kerültek megvalósításra. 

(74) A magyar hatóságok megerősítették és részletes információkkal alátámasztották 
(lásd a  (24) bekezdést), hogy a mohácsi és a dunaföldvári üzemek között nem 
lesz fizikai kapcsolat, mindkét üzem önálló gyártósorral rendelkezik, működésük 
közös infrastruktúra vagy köztes termékek49 cseréje nélkül fog zajlani, és 
mindegyik üzemnek külön vezetősége és személyzete lesz, csak minimális 
potenciális átfedéssel a vezérigazgató (CEO), az emberi erőforrások, a környezeti 
egészség és a biztonság szintjén50. Azt is közölték (lásd a  (24) bekezdést), hogy a 

                                                 
47 Az Európai Bizottság határozatában – N 166/2010. számú támogatás, a Pannonia Ethanol Zrt. Fejlesztési 
adókedvezménye – és módosító határozatában – SA.33053 (2011/N) - a Pannonia Ethanol Zrt. Fejlesztési 
adókedvezménye – engedélyezte a Pannonia Ethanol Zrt.-nek nyújtandó fejlesztési adókedvezményt. 
48 Lásd a következő állami támogatási határozatokat: C 21/2008, Sovello AG (formerly EverQ GmbH), N 
203/2008, LIP - Hamburger Spremberg GmbH & Co. KG, N 641/2009, LIP – Solibro GmbH és C 21/2007, MSF 
2002 – „Az IBIDEN Hungary Gyártó Kft.-nek nyújtott egyedi támogatás”. 
49 Lásd a C 21/2008. sz. Sovello AG (korábban EverQ GmbH) állami támogatási határozatot. 
50 Lásd az N 641/2009 sz. LIP – Solibro GmbH állami támogatási határozatot.  
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támogatás kedvezményezettje a mohácsi telephelyet több más lehetséges helyszín 
közül választotta ki51. 

(75) Magyarország hatóságai arra a következtésre jutottak, hogy mindkét projekt 
gazdaságilag életképes, egymástól független és nem oszthatatlan: különálló 
projektek, amelyeket két különböző megyében valósítanak meg két különböző 
üzem és gyártási telephely kialakításával. A két beruházás nem azonos alapanyag-
ellátást céloz meg. 

(76) Az Ethanol Europe egy földrajzi információs rendszer adatkészletén alapuló 
vonzáskörzet-elemzésre is megbízást adott. Ebből kiderül, hogy a két szóban 
forgó üzem kukoricaellátás tekintetében nem versenytársa egymásnak. A 
vonzáskörzet-elemzés mind a négy érintett magyar etanolgyártó telephelyre 
kiterjed (az Ethanol Europe üzemein kívüli két gyártási telephely tulajdonosai – a 
Győri Szeszipari Zrt., illetve a Hungrana – nem állnak kapcsolatban az Ethanol 
Europe-pal). Meg kell jegyezni, hogy az elemzés nem veszi figyelembe annak 
lehetőségét, hogy a mohácsi üzem kaphat kukoricát (i) közúton Szerbiából és 
Horvátországból, és (ii) vasúton Kelet-Magyarországról, ami a dunaföldvári üzem 
esetében nem lehetséges, mert nincs vasúti árufogadásra alkalmas létesítmény. 

(77) A fentiek figyelembevételével a Bizottság úgy véli, hogy a mohácsi és 
dunaföldvári projektek gazdaságilag nem oszthatatlanok és nem tekinthetők 
egyetlen beruházási projekt részének. 

Az RTI 68. pontjának a) és b) alpontjai szerinti szabályoknak való megfelelés 

(78) Mivel a bejelentett támogatás teljes összege meghaladja az RTI 68. pontja szerint 
kiszámított küszöbértéket52, meg kell vizsgálni, hogy a bejelentett intézkedés 
megfelel-e az RTI 68. pontja a) és b) alpontjainak. 

(79) Az RTI 68. pontja alá tartozó nagyberuházások támogatása abban az esetben, ha  

(a) a kedvezményezett részesedése az érintett termék(ek) érintett piac(ok)on 
történő értékesítéséből a beruházás előtt több mint 25%, vagy a beruházás 
után 25% fölé emelkedik; vagy 

(b) a projekt által létrehozott termelési kapacitás az érintett termék 
nyilvánvaló fogyasztási adatok alapján számított piacának több mint 5 %-
át teszi ki, kivéve, ha a legutóbbi öt év átlagában a termék nyilvánvaló 
fogyasztásának növekedése az Európai Gazdasági Térség GDP-jének 
átlagos évi növekedését meghaladta, 

csak azután hagyható jóvá, hogy az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdésében 
előírt eljárás megindítását követően részletes ellenőrzés keretében 
bebizonyosodott, hogy a támogatás az ösztönző hatás elérése érdekében 
szükséges, és a támogatás előnyei meghaladják a versenytorzítás és a tagállamok 
közötti kereskedelemre gyakorolt hatás mértékét. 

                                                 
51 Lásd a C 21/2008. sz. Sovello AG (korábban EverQ GmbH) állami támogatási határozatot. 
52 Az RTI 68. pontja alapján tehát a valamennyi forrásból származó támogatás teljes összege meghaladja azon 
támogatás maximális összegének 75 %-át, amelyben egy 100 millió EUR elszámolható költséggel rendelkező 
beruházás részesülhet.  
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(80) Az RTI 68. pontjának a) és b) alpontjai szerinti vizsgálatok elvégzése érdekében a 
Bizottságnak először meg kell határoznia az érintett terméket és a földrajzi 
piacokat. A tagállamok feladata bizonyítani, hogy az RTI 68. pontjának a) és b) 
alpontjában említettek nem állnak fenn (az RTI 70. pontja). 

Az érintett termékpiacok 

(81) Az RTI 69. pontjának meghatározása szerint az „érintett termék” az a termék, 
amely a beruházási projekt tárgyát képezi, az „érintett termékpiac” pedig az 
érintett terméket, valamint – adott esetben – azokat a helyettesítő termékeket 
foglalja magában, amelyeket a fogyasztó (a termék tulajdonságai, ára és 
felhasználhatósága alapján), vagy az előállító (a gyártóberendezések rugalmassága 
miatt) annak tekint. Ha egy beruházási projekt számos különféle termék gyártását 
foglalja magában, akkor minden egyes terméket külön meg kell vizsgálni. 

(82) A magyar hatóságok jelezték, hogy a vizsgálat által érintett beruházási projekt 
végtermékként bioetanolt állít elő. A magyar hatóságok szerint a gyártási eljárás 
eredményeként, melléktermékként szárított törköly („DDGS”) keletkezik, 
azonban ezt olyan hulladékterméknek kell tekinteni, amely ilyen fajta gyártási 
eljárás során minden esetben létrejön. A támogatott projektek során keletkező 
hulladékokkal és melléktermékekkel kapcsolatosan kialakított bizottsági gyakorlat 
szerint53 a szóban forgó beruházás esetében az RTI 69. pontjának értelmében vett 
gyártásnak a bioetanol gyártása minősül. A teljesség érdekében a magyar 
hatóságok adatot szolgáltattak a DDGS piacáról is (lásd a (108) -tól a (114) 
bekezdésig). 

(83) Az érintett termékpiac meghatározása érdekében meg kell vizsgálni, hogy milyen 
más termékek tekinthetők helyettesítő terméknek az RTI 68. pontja értelmében. 

A bioetanol piaca 

(84) A bioetanol végtermék, és értékesítésére piaci feltételek mellett kerül sor. Az 
értesítés szerint a kínálati oldalon az üzemanyag minőségű etanolnak csak az ipari 
(technológiai) alkohol és az italokhoz használt alkohol a helyettesítő terméke. Az 
EU meglévő bioetanolgyártó-kapacitásának jelentős része technológiailag 
rugalmas ahhoz, hogy különböző minőségű etanolt állítson elő. A PEMZ projekt 
nem rendelkezik ilyen műszaki kapacitással, és csak üzemanyag minőségű etanol 
gyártására képes. A keresleti oldalon az üzemanyag minőségű bioetanolt 
benzinnel kell keverni ahhoz, hogy közlekedési üzemanyagként használható 
legyen. Az értesítésben az szerepel, hogy ennek következtében a bioetanol és a 
benzin technikailag bizonyos mértékben egymás közvetlen helyettesítőinek 
minősülnek. 

(85) A projekt keretében előállított termék nem helyettesíti a kedvezményezett által (a 
cégcsoport szintjén) előállított egyéb termékek egyikét sem. Ugyanezekkel az új 
létesítményekkel (a kedvezményezett gyártási létesítményeinek rugalmassága 
révén) kis költséggel vagy többletköltségek felmerülése nélkül más termékek nem 
állíthatók elő. 

                                                 
53 A Bizottság N 99/08 számú határozatának – Bioethanol Plant Abengoa Bioenergy Germany GmbH – (39) 
bekezdése Lásd még az N 267/2004 sz. – beruházási támogatás bioetanol-üzem létesítéséhez (Szász-Anhalt) – és 
az N 342/2006 sz. – beruházási támogatás a pischeldsdorfi bioetanol-gyártó létesítmény építéséhez (Alsó-
Ausztria) – ügyet. 
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(86) A magyar hatóságok közlése szerint a kínálati oldalon az üzemanyag minőségű 
etanolnak csak az ipari (technológiai) alkohol és az italokhoz használt alkohol a 
helyettesítő terméke. A kedvezményezett nyilatkozata szerint az EU 
bioetanolgyártó-kapacitásának jelentős része technológiailag rugalmas különféle 
minőségű etanol gyártására. A projekt azonban nem rendelkezik ilyen műszaki 
kapacitással, és csak üzemanyag minőségű etanol gyártására képes. 

(87) A keresleti oldalon az üzemanyag minőségű bioetanolt benzinnel kell keverni 
ahhoz, hogy az közlekedési üzemanyagként használható legyen. Ezért a bioetanol 
és a benzin technikailag bizonyos mértékben egymás közvetlen helyettesítőinek 
minősülnek. 

(88) A Bizottság a korábbi határozatával54 összhangban úgy ítéli meg, hogy jelenleg 
még nincs a piacon más jelentős versengő termék. A bioetanolt benzinmotorokban 
használják, habár létezik olyan technológia, amely annak dízelmotorokban való 
felhasználását is lehetővé teszi. Az etanol tiszta etanol vagy ETBE (etil-terc-butil-
éter) formájában adható hozzá a benzinhez. Az ETBE az etanolból kivont termék, 
így alkalmazása nem érinti az etanol iránti összkeresletet. A biodízelt csak 
dízelmotorokban használják, ezért az nem versenytársa az etanolnak. Ennek 
megfelelően az érintett termékpiac a közlekedési ágazat bioetanol-piaca. 

A DDGS piaca 

(89) A projekt egy száraz őrlésű üzem működtetését is magában foglalja, és évente 
körülbelül 575 000 tonna kukorica feldolgozásával legfeljebb 240 millió liter 
üzemanyag minőségű, benzinbe keverhető etanolt fog előállítani. Teljes 
kapacitással működve az üzem napi 485 tonna DDGS-t fog előállítani.  

Villamosenergia-értékesítés 

(90) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a projekt villamos áramot 
nem termel a piacra, csak saját fogyasztására. 

A földrajzi piacok 

(91) Az RTI 70. pontja szerint alapesetben – különös rendkívüli körülmények 
hiányában – a Bizottság megvizsgálja, hogy az állami támogatási intézkedés 
mivel jár a verseny tekintetében az EGT piacán. Mivel az EGT-ben kiterjedt a 
bioetanol-kereskedelem55, a kereskedelemnek nincs szabályozási vagy vámügyi 
akadálya, és elegendő piaci adat áll rendelkezésre, a Bizottság nem találta 
indokoltnak, hogy eltérjen a magyar hatóságok javaslatától, miszerint az EGT 
tekintendő az érintett földrajzi piacnak56. 

A bioetanol piaci részesedésére vonatkozó adatok 

                                                 
54 N 99/08 sz. állami támogatási ügy – Bioethanol Plant Abengoa Bioenergy Germany GmbH. 
55 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság forrásai szerint az EU-27-re vonatkozó ideiglenes 2009. évi 
adatok a következők: össztermelés 49 214 427, import: 10 940 545 és export: 45 7275 (etanol, tiszta alkohol 
hektoliterében kifejezve). 
 
56 Szintén összhangban az N 99/08. sz. (Bioethanol Plant Abengoa Bioenergy Germany GmbH) és a 2011. október 
5-i SA.33053 bizottsági határozattal módosított, N 99/08 „Fejlesztési adókedvezmény – Pannonia Ethanol Zrt.” 
korábbi határozatokkal összhangban. 



* Szakmai titoktartási kötelezettség  alá tartozik. 22

(92) Annak megállapítása érdekében, hogy a projekt összhangban áll-e az RTI 
68. pontjának a) alpontjával, a Bizottságnak elemeznie kell a támogatás 
kedvezményezettjének csoportszintű piaci részesedését a beruházást megelőzően 
és azt követően. A beruházás 2012 áprilisában indult, és a teljes termelést 2014-
ben éri el. A Bizottság megvizsgálja a Pannonia Ethanol és csoportja piaci 
részesedését 2011-ben és 2015-ben. 

(93) A magyar hatóságok azt jelezték, hogy a Pannonia Ethanol és az a vállalatcsoport, 
amelyhez tartozik, az EGT-ben az alábbi gyártási telephelyeket működteti: 
etanolgyártó létesítmény Mohácson és Dunaföldváron (Magyarország). A magyar 
hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint a [… ]* alapított, az Ethanol Europe 
csoporthoz kapcsolódó vállalat. A támogatás kedvezményezettje egy másik 
bioetanolt gyártó létesítményt szándékozik építeni [… ]*  régiójában („[… ]*)57. 

(94) A magyar hatóságok jelezték, hogy a PEMZ 2014-re tervezi a teljes üzem 
elérését, és abban az évben közel 200 millió liter, 2015-ben pedig 240 millió liter 
etanol gyártását tervezi. Az Agra CEAS Consulting tanulmánya58 alapján az Agra 
CEAS világméretű bioüzemanyag- és alapanyag-modell alkalmazásával három 
forgatókönyv készült – más-más (konstans) nyersolajár (40 USD/bbl, 60 USD/bbl 
és 80 USD/bbl) alapulvételével – annak előrejelzésére, hogy a 2012–2020-as 
időszakban hogyan fog alakulni a bioüzemanyag (fob Rotterdam T2) ára. Az 
alapforgatókönyv (60 USD/bbl) szerint a 2020-ig terjedő időszakban az unióban 
az etanol átlagos ára az előrejelzés szerint előreláthatólag 602 EUR/m3. Az 
alacsonyabb (40 USD/hordó) olajár alapulvételével készült forgatókönyv szerint 
az unióban az etanol átlagos ára előreláthatólag 565 EUR/m3, a magasabb (80 
USD/hordó) olajár alapulvételével készült forgatókönyv szerint az etanol átlagos 
ára előreláthatólag 642 EUR/m3 lesz. 

(95) Az alábbi 4. táblázat tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének összes 
értékesítését a vonatkozó piacon (csoportszinten értékben és mennyiségben) a 
beruházás indulási évét megelőző év és a tervezett termék teljes üzemben történő 
gyártásának évét követő év közötti időszakban. 

4. táblázat: Értékesítési és piaci részesedési becslések 
  2011 2012 2013 2014 2015 
EU-27 üzemanyag minőségű 
etanol iránti kereslet59 
ezer köbméter 5900 6200 8100 10000 12000 

PEZ ezer köbméter  

168 
(valós 

értékesítések)

237 
(várható 

értékesítések) 
237 

(várható 
értékesítések) 

237 
(várható 

értékesítések)

PEMZ ezer köbméter    200 237 

[… ]* 
60 ezer köbméter    10 200 

                                                 
57 A magyar hatóságok azonban azt az információt adták, hogy a [… ]* projekt nem mutatott jelentős 
előrehaladást 2012 februárja óta, így most már elvileg nem lehetséges, hogy a [… ]* üzem kereskedelmi 
tevékenységet kezdjen 2014-ben. Ezért a bemutatott táblázat csak becsült adatokat tartalmaz 2015-re (jelképes 
összeggel a 2014-es etanol mennyiségre, amelyet nem kereskedelmi értékesítésre, hanem a gyár beüzemelésére 
használnak). 
58 „Mohacs Plant: Feedstock and Market Due Diligence”, az Agra CEAS Consulting jelentése, 2012. március. A 
jelentés 2020-ig jelzi előre a bioüzemanyag – és azon belül az etanol – árának alakulását az EU-27-ben.  
59 Ezek a kereslet-előrejelzések az Agra CEAS tanulmány 4.8 táblázatából származnak. 
60 A magyar hatóságok információja szerint a [… ]* alapított, az Ethanol Europe csoporthoz kapcsolódó vállalat. 
A támogatás kedvezményezettje egy másik bioetanolt gyártó létesítményt szándékozik építeni [… ]*  régiójában 
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Össztermelés  168 237 447 674 
Piaci 
részesedés  0,00% 2,71% 2,93% 4,47% 5,62% 

 

(96) A kedvezményezett piaci részesedésére vonatkozó előrejelzés azon a 
feltételezésen alapul, hogy 2014-ben az EU-27 üzemanyag minőségű etanol iránti 
kereslete 10 000 millió liter lesz, és a PEMZ Ethanol évente 200 millió litert 
termel majd. A PEZ évi 237 millió literes termelése szintén figyelembevételre 
került. Ezért a magyar hatóságok az üzemanyag minőségű etanol uniós piaci 
részesedését 4,37%-ra becsülik. A 2015-re vonatkozó számítások (ahol a [… ]*  
projektet is figyelembe vették) 5,62 %-os részesedési becslést mutatnak az 
üzemanyag minőségű etanol uniós piacára vetítve.  

(97) A magyar hatóságok a következő módszertan alapján végezték becslésüket és a 
vonatkozó ár előrejelzését: Az iparági termelési előfeltevések alapját az Agra 
CEAS tanulmány61 adatai és előrejelzései képezik. A feltevések szerint 2011-től, 
amikor a tagállamok terveket állapítanak meg a megújuló energiára vonatkozó 
irányelvben meghatározott 2020. évi célok elérése érdekében, a növekvő kereslet 
kielégítése érdekében az EU-ban az összes üzemanyag minőségű etanolt gyártó 
üzem már majdnem teljes kapacitással fog működni. A felhasznált ár-
előrejelzéseket ugyanezek a tanácsadók készítették, és ezek alapja a piaci 
feltételek komplex elemzése, valamint egy olyan ökonometriai modell, amely 
figyelembe veszi az EU piacán és a szélesebb világpiacon a különböző áruk 
korrelációit.  

(98) A Bizottság véleménye szerint a Magyarország által az üzemanyag minőségű 
etanol piaci helyzetével kapcsolatban benyújtott számadatok62 hozzávetőlegesen 
megegyeznek a Bizottság által használt más adatokkal63, így a Bizottság el tudja 
fogadni az indikatív előrejelzéseket. A Bizottságnak a piacvolumenre vonatkozó 
adatai szerint is jóval 25% alatti piaci részesedés várható. Ezért a Bizottság 
elfogadhatónak tartja a magyar hatóságok indikatív előrejelzéseit. 

(99) A fentiek alapján megállapítható, hogy annak a csoportnak a piaci részesedése, 
amelyhez a PEMZ tartozik, messze nem éri el – sem a beruházás előtt, sem utána 
– az RTI 68. pontjának a) alpontjában említett 25%-os küszöbértéket. 

(100) Meg kell jegyezni azonban, hogy a Bizottság már egy korábbi határozatában64 is 
elemezte annak hatásait, ha a támogatás kedvezményezettjével azonos csoporthoz 
tartozó vállalatok bioetanolt importálnak az EGT-be. A magyar hatóságok által 
benyújtottak szerint az egyetlen potenciálisan fontos vállalat egy, az Egyesült 
Államokban székhellyel rendelkező Platinum Ethanol LLC, amely szintén 

                                                                                                                                                           
(„[… ]* ). A magyar hatóságok azonban azt az információt adták, hogy a [… ]* projekt nem mutatott jelentős 
előrehaladást 2012 februárja óta, így most már elvileg nem lehetséges, hogy a [… ]*  gyártó üzem kereskedelmi 
tevékenységet kezdjen 2014-ben. Ezért a bemutatott táblázat csak becsült adatokat tartalmaz 2015-re (jelképes 
összeggel a 2014-es etanol mennyiségre, amelyet nem kereskedelmi értékesítésre, hanem a gyár beüzemelésére 
használtak). 
61 „Mohacs Plant: Feedstock and Market Due Diligence”, az Agra CEAS Consulting jelentése, 2012. március. 
62 Ezek a következő tanulmányon alapulnak: „Mohacs Plant: Feedstock and Market Due Diligence”, az Agra 
CEAS Consulting jelentése, 2012. március. 
63 A mezőgazdasági piacokkal és bevétellel kapcsolatok kilátások 2011–2020, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság belső tanulmánya, 2011. december. 
64 Állami támogatás/Magyarország SA.33053 (2011/N) A Pannonia Ethanol Zrt. fejlesztési adókedvezménye, 
2011. október 5., 23. bekezdés 
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érdekelt az üzemanyag minőségű bioetanol gyártásában. A benyújtott tájékoztatás 
szerint a támogatás kedvezményezettje sem a Platinum Ethanol LLC EU 
exportjának adataihoz, sem a következő évekre vonatkozó terveihez és 
tevékenységeihez nem fér hozzá. Ám a magyar hatóságok azon előfeltételezéséből 
kiindulva, hogy a vállalat évi 400 millió litert exportál az EU-ba (ami vélhetően 
közel van a mintegy 420 millió literes65 teljes gyártási kapacitásához), az adott 
évben a vállalatcsoport – amelyhez a támogatás kedvezményezettje tartozik – 
piaci részesedése még mindig jóval 25 % alatt marad66.  

(101) Ezért megállapítható, hogy annak a csoportnak a piaci részesedése, amelyhez a 
PEMZ tartozik, még ilyen forgatókönyv mellett is minden esetben jóval az RTI 
68. pontjának a) alpontjában említett 25%-os küszöbérték alatt marad. 

Termelési kapacitás 

(102) Annak megállapítása érdekében, hogy a projekt összeegyeztethető-e az RTI 
68. pontjának b) alpontjával, a projekt által létrehozott kapacitásnak 
alacsonyabbnak kell lennie az érintett termék nyilvánvaló fogyasztási adatok 
alapján számított piaca 5 százalékánál, kivéve, ha a legutóbbi öt év átlagában a 
termék nyilvánvaló fogyasztásának növekedése az Európai Gazdasági Térség 
GDP-jének átlagos évi növekedését meghaladta („túlteljesítő piac”). 

(103) Így a Bizottságnak azt kell először értékelnie, hogy a közlekedési ágazatot ellátó 
bioetanol-piac az Európai Gazdasági Térségben túlteljesít-e, a termék nyilvánvaló 
fogyasztásának éves átlagos növekedési rátája alapján67.  

(104) A magyar hatóságok az általuk benyújtott adatok alapján úgy becsülik, hogy az 
Európai Gazdasági Térség GDP-jének átlagos éves növekedési rátája az elmúlt 
néhány évben 2,14%-os összetett éves növekedési ütemnek felel meg68. Becsléseik 
szerint továbbá az etanol nyilvánvaló fogyasztásának összetett éves növekedési 
üteme a 2005-2010 közötti időszakra mennyiségi alapon körülbelül 12,1% és 
érték alapon 12,8%; a százalékértékek a hivatalos statisztikákon alapulnak69. Noha 
a 2011-es számok még nem állnak rendelkezésre, a magyar hatóságok 
kijelentették, hogy az eredmények nem változtathatják meg az elemzés végső 
eredményét.  

(105) A Bizottság ellenőrizte a magyar számításokat. Nem állnak rendelkezésre teljes 
körű hiánytalan statisztikai adatok a közlekedési ágazat nyilvánvaló bioetanol-
fogyasztására a 2006 és 2010 közötti időszak egészére. Az EU közlekedési 

                                                 
65 Lásd: „Fuel Ethanol Facilities Capacity by State and by Plant” [Üzemanyag minőségű etanol előállítására 
alkalmas termelőkapacitás államonként és üzemenként], Egyesült Államok, Nebraska állam kormányának 
hivatalos honlapja, http://www.neo.ne.gov./statshtml/122.htm, 2012. augusztus 30-án megtekintve. 
66 Akár az Agra CEAS piacvolumen-becsléséből, akár a Bizottság adataiból indulunk ki. 
67 Az RTI 62. lábjegyzete az érintett termék nyilvánvaló fogyasztását úgy határozza meg, hogy az a termelés plusz 
import mínusz exporttal egyenlő. 
68 A Bizottság meggyőződött arról, hogy az EGT GDP-jének az elmúlt öt évre vonatkozó éves növekedési rátáját – 
az összetett éves növekedési ütemet (CAGR) – az Eurostat adatai alapján számították ki a 
www.eu.int.comm/eurostat honlapon található adatok kivonatolásával; az adatok jelenleg a „Themes/Economy 
and finance/National accounts/Annual national accounts/GDP and main aggregates” menüpont alatt találhatók 
meg. 
69 Ahogy azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelentek és kivonatosan megtalálhatók itt: 
ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/facts/index_en.htm 

http://www.neo.ne.gov./statshtml/122.htm
http://www.eu.int.comm/eurostat
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/facts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/facts/index_en.htm
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ágazatában a bioetanol-fogyasztás 2007-ben 1 200 510 (toe)70, míg 2010-ben71 
2 684 857 (toe) 72volt. 

(106) Mivel nem áll rendelkezésre adat a közlekedési ágazat nyilvánvaló bioetanol-
fogyasztására a 2006-tól 2010-ig terjedő évek tekintetében, az összes felhasználási 
célú nyilvánvaló bioetanol-fogyasztást is meg kell vizsgálni73. A 68. pont b) 
alpontja az érintett termék nyilvánvaló fogyasztását úgy határozza meg, mint az 
importtal megnövelt és az exporttal csökkentett termelést. A Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság forrásai szerint az EU-27 tekintetében 2010-ben74 
a teljes etanoltermelés 55 135 250 volt, az import 4 023 966, az export pedig 659 
044 (tiszta alkohol hektoliterében számítva). Az 5. táblázat összefoglalja a 2006 
és 2010 közötti nyilvánvaló fogyasztást tiszta alkoholban kifejezve. 

5. táblázat: Nyilvánvaló etanol-fogyasztás (hektoliter tiszta alkoholban kifejezve)  

Év Nyilvánvaló fogyasztás Ebből üzemanyag Az üzemanyag minőségű etanol 
fogyasztásának növekedése (%-ban) 

2006 39 639 750 16 735 061 - 
2007 43 715 970 20 810 000 24,35 
2008 52 863 860 29 131 475 39,99 
2009 59 697 693 39 320 786  34,98 
2010 58 500 172 38 963 604 - 0,91 

Forrás: A HL-ben az egyes évek vonatkozásában megjelent etanol-fogyasztási mérleg 
 

(107) Az Európai Bizottságnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent hivatalos 
statisztikái (lásd feljebb) alapján az üzemanyag minőségű etanol nyilvánvaló 
fogyasztásának éves növekedési üteme a 2006-tól 2010-ig tartó ötéves időszakban 
24,60% volt. A fentiekből következően az Európai Gazdasági Térségben a 
bioetanol-piac túlteljesítőnek minősül, ezért nem szükséges alkalmazni az RTI 
68. pontjának b) alpontja szerinti 5 %-os küszöbértéket. Így a Bizottság 
megállapítja, hogy a Pannonia Bioethanol beruházási projektje az RTI 
68. pontjának b) alpontjával is összeegyeztethető. 

A DDGS piaci részesedésére vonatkozó adatok és a termelési kapacitás növekedése 

(108) A magyar hatóságok által benyújtott információ alapján megállapítható, hogy a 
bioetanol a bejelentett beruházás végtermékének tekinthető. A magyar hatóságok 
szerint a gyártási eljárás eredményeként, melléktermékként szárított törköly 
(DDGS) keletkezik, azonban ezt olyan hulladékterméknek kell tekinteni, amely 
ilyenfajta gyártási eljárások során minden esetben létrejön.  

(109) A DDGS-nek a fogyasztó szempontjából sok helyettesítő terméke létezik, és része 
egy sokkal szélesebb takarmánypiacnak. A Bizottság korábbi gyakorlatának75 
megfelelően a takarmánypiac a haltakarmány és a takarmány kivételével felölel 
minden takarmányterméket anélkül, hogy különbséget tenne a különböző 

                                                 
70 Az etanol sűrűsége: 0,789 t/m3. 
1 tonna/0,789=1,27 köbméter. 
1,27 köbméter=1270 liter. 
71 A 2011-es adatok még nem állnak rendelkezésre. 
72 Baromčtre Biocarburant- EUROBSERV'ER-JUILLET 2009 és Baromčtre Biocarburant-Juin 2008. Elérhető: 
http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp.  
73 A Bizottság korábban már hasonló megközelítést alkalmazott az N 99/08. sz. – Bioethanol Plant Abengoa 
Bioenergy Germany GmbH – határozatában. 
74 A 2011-es adatok még nem állnak rendelkezésre. 
75 COMP/M. 2271 Cargill/Agribrands, 8. bekezdés; Comp/M.5558 – Nutreco/Cargill; 7. bekezdés. 

http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp


* Szakmai titoktartási kötelezettség  alá tartozik. 26

állatfajok takarmánya között76. A takarmánypiac egyszerű és összetett 
takarmánypiacra oszlik. 

(110) Az egyszerű takarmány csak egy alapvető takarmány-összetevőből áll (pl. szója- 
vagy gabonahulladék). Korábbi esetekben a Bizottság további különbséget tett az 
egyszerű takarmánypiacon a nem szemes takarmány összetevői és a szemes 
takarmány összetevői között. Az összetett takarmányok különböző összetevők 
összekeverésével és elegyítésével, azaz átlagosan 98 % mezőgazdasági 
alapanyagból (többnyire gabonából) és takarmány-adalékanyagból készülnek.  

(111) A benyújtott Agra CEAS tanulmányban a magyar hatóságok igazolták, hogy a 
DDGS-piac jelenleg egy kis része az EU teljes takarmánypiacának és 2020-ban is 
kis részesedése lesz a teljes takarmánypiacon. A tanulmány becslése szerint a 
teljes, 10,1 millió tonnás DDGS-termelés, amit az EU-27 2020-ig elő tud állítani, 
a 2010-es 151 millió tonnás teljes EU-27 takarmányfogyasztásnak körülbelül 
6,7 %-át teszi ki77. 

(112) Figyelembe véve a PEZ és PEMZ létesítményeket, sőt még a potenciális [… ]*  
projektet is, ezen a piacon az Ethanol Europe csoportnak elhanyagolható piaci 
részesedése lesz. Amennyiben ez a három üzem évi 175 000 tonna DDGS-t állít 
elő, a csoport alig több mint 500 000 tonna DDGS-t fog gyártani egy évben az 
EU-ban, ami 0,5 %-os piaci részesedést jelent. A (82) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően a DDGS az ilyen gyártási folyamat során mindig keletkező hulladék-
mellékterméknek tekintendő. A becslések szerint, az állati takarmány piacának 
olyan meghatározását alapul véve, amely magában foglalja a gabonatakarmányt, 
az olajpogácsát, valamint az élelmiszeriparból származó készételeket 
melléktermékeket is, a piac volumene évi 130 millió tonna78. A csoport éves 
DDGS-termelési volumenét figyelembe véve nem merül fel annak gyanúja, hogy 
a beruházási projekt által az RTI 68. pontjának b) alpontja értelmében létrehozott 
termelési kapacitás elérhetné az előírt 5%-os piacrészesedési küszöböt. 

(113) A Bizottság ellenőrizte a magyar számításokat, amelyek megfelelni látszanak saját 
számításainak. E határozat céljára a Bizottság elfogadhatónak tartja a magyar 
hatóságok által alkalmazott megközelítést és módszertant. 

(114) A Bizottság következtetése szerint tehát Magyarország bebizonyította, hogy az 
RTI. 68. pontjának a) és b) alpontjában foglaltak nem vonatkoznak a bejelentett 
beruházási támogatásban érintett termékekre. 

(115) A magyar hatóságok kötelezettségként vállalták és minden szükséges 
információval alátámasztották (lásd a (38) és (39) bekezdést), hogy a támogatás 
nem kerül halmozásra olyan támogatással, amelyet más helyi, regionális, nemzeti 
vagy uniós forrásból nyújtanak ugyanezen elszámolható költségek fedezésére. A 
halmozódás kockázata tehát ilyen módon elhárul. A magyar hatóságok továbbá 
információkat szolgáltattak az érintett beruházási projekt ösztönző hatására 
irányadó szabályokról (lásd a (64) (g) bekezdést). Megállapítható tehát, hogy a 
bejelentett beruházási projektre alkalmazható az RTI-nek az ösztönző hatásra 
vonatkozó 38. pontjához fűzött 41. lábjegyzet szerinti eltérés. 

                                                 
76 COMP/M.6573 - FORFARMERS/AGRICOLA, 21. bekezdés 
77 Agra CEAS tanulmány, 7. oldal. 
78 Agra CEAS tanulmány, 33. oldal. 
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(116) A fentiek figyelembevételével a bejelentett beruházási támogatás megfelel az RTI 
vonatkozó rendelkezéseinek és az AGRI-iránymutatások IV.B.2. fejezetének. 

KÖVETKEZTETÉS 

A fenti megfontolások alapján a Bizottság úgy határozott, hogy a támogatást 
összeegyeztethetőnek tekinti az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjával. 

Amennyiben ez a levél olyan bizalmas információt tartalmaz, amely nem tehető közzé, kérjük, 
hogy a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül tájékoztassa erről a 
Bizottságot. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolt 
kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek a határozat teljes szövegének a 
hivatalos nyelven, az alábbi honlapon történő közzétételével:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
 
Kérelmét ajánlott levélben vagy faxon a következő címre juttassa el: 
 
 European Commission [Európai Bizottság] 

Directorate-General for Agriculture and Rural Development [Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Főigazgatóság] 
Directorate Agricultural Legislation [Mezőgazdasági jogszabályok 
igazgatósága] 
Iroda: Loi 130 5/98A 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Fax: 0032 2 2967672 
 

 
Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. 
 

 
a Bizottság részéről 

 
 
 

Dacian CIOLOŞ 
a bizottság tagja 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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