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A(Z) …/…/EK BIZOTTSÁGI RENDELET TERVEZETE

(…)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel 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 rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdé-
sére,

[e rendelet tervezetének (2) közzétételét követően],

[az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal
folytatott konzultációt követően],

mivel:

(1) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy
rendeletben állapítsa meg azt a küszöbértéket, amely alatt
a támogatási intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok
nem felelnek meg a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdé-
sében foglalt összes szempontnak, és ezért nem tartoznak
a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelen-
tési eljárás alá.

(2) A Bizottság alkalmazta a Szerződés 87. és 88. cikkét, így
számos határozatban pontosította a Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett támogatás
fogalmát. A Bizottság kezdetben az állami támogatásra
vonatkozó de minimis szabályról szóló értesítésben (3)
majd pedig az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendeletben (4) kifej-
tette álláspontját azon de minimis küszöbértékről, amely
alatt a 87. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni. Figye-
lembe véve a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó speciális

szabályokat és a kockázatot, hogy az ágazatban még a kis
összegű támogatások is megfelelhetnek a Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdésében foglalt szempontoknak, a
69/2001/EK rendelet a mezőgazdasági ágazatra nem
vonatkozik.

(3) Mivel azonban az évek során szerezett tapasztalatok
tanulsága az, hogy a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
igen csekély mértékű támogatások sem felelnek meg a
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt szem-
pontoknak, a Bizottság az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizott-
sági rendeletben (5) szabályokat állapított meg, amelyek
lehetővé teszik a de minimis támogatások nyújtását. E ren-
delet – amelynek alapján az ugyanazon vállalkozás
számára nyújtott de minimis támogatás összegét úgy kell
tekinteni, hogy az nem felel meg a Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontjának ha
hároméves időszakonként nem haladja meg a kedvezmé-
nyezettenkénti 3 000 eurót, illetve a tagállam által megál-
lapított, a mezőgazdasági ágazat éves termelésének
0,3 %-ának megfelelő halmozott összeget – egyszerre
vonatkozik az elsődleges termelésre és a mezőgazdasági
termékek feldolgozására és forgalmazására.

(4) A mezőgazdasági termékeknek az EK-Szerződés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja
értelmében vett feldolgozása és forgalmazása, valamint az
ipari tevékenységek közötti hasonlóságok okán az ipari
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tevékenységekre nyújtott de minimis támogatásokat szabá-
lyozó 1998/2006/EK rendelet hatálya alá vonták a mező-
gazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását is.
Ezen tevékenységeket ezért kivonták az 1860/2004/EK
rendelet hatálya alól. A halászat és akvakultúra ágazata –

amely ugyancsak az 1860/2004/EK rendelet alá tartozik
– egy külön de minimis rendelet tárgya lesz. Az átlátha-
tóság érdekében indokolt az 1860/2004/EK rendeletet
hatályon kívül helyezni és helyébe új, kizárólag a mező-
gazdasági termelőágazatra vonatkozó rendeletet léptetni.

(5) A Bizottság tapasztalatainak figyelembevételével a kedvez-
ményezettenként és hároméves időszakonként nyújtott
3 000 eurós maximális támogatás összege 6 000 euróra,
az éves mezőgazdasági termelés 0,3 %-ában megállapított
küszöbérték pedig 0,6 %-ra növelhető anélkül, hogy ez
befolyásolná a tagállamok közötti kereskedelmet, hogy a
verseny torzulna vagy torzulással fenyegetne, illetve hogy
az ilyen korlátok között nyújtott támogatások a Szer-
ződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá esnének –

feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Ez a növe-
kedés lehetővé teszi – egyebek mellett – az adminisztratív
terhek csökkentését is. A 6 000 eurós küszöbértéket
meghaladó összegű támogatásokat nem lehet ezen rende-
let kedvezményeinek igénybevétele céljából kisebb
részekre osztani.

(6) E rendelet nem alkalmazható az exporttámogatásokra,
sem az importtermékekkel szemben hazai termékeknek
kedvező támogatásokra. Nem alkalmazható különösen
más országokban lévő értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez nyújtott támogatás finanszírozására.
Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás,
amely kereskedelmi kiállításokon való részvétel költségeit,
illetőleg új termék bevezetéséhez vagy meglévő termék új
piacon való bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy
tanácsadói szolgálatok igénybevételének költségeit hiva-
tott fedezni.

(7) Az Európai Közösségek Bírósága megállapította, hogy ha
a Közösség szabályozást fogadott el a mezőgazdaság egy
adott ágazatában a piac közös szervezéséről, a tagálla-
moknak tartózkodniuk kell minden olyan intézkedéstől,
amely azt korlátozhatja vagy sértheti. (1) Ezért a rendelet
nem alkalmazható olyan támogatásra, amelynek összege
a piacon beszerzett vagy forgalmazott termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre.

(8) Az átláthatóság, az egyenlő elbánás és a de minimis
küszöbérték helyes alkalmazása érdekében indokolt, hogy
a tagállamok ugyanazt a számítási módszert alkalmazzák.
E számítás megkönnyítése érdekében indokolt, hogy a
készpénzben meg nem jelenő támogatási összegeket
bruttó támogatási egyenértékre számolják át. A vissza
nem térítendő támogatásokon kívüli átlátható támoga-
tások vagy a több részletben odaítélt juttatások vagy
támogatások támogatástartalmának kiszámításakor az
ilyen jellegű támogatás odaítélése idején érvényes piaci
kamatlábat kell alkalmazni. Az állami támogatásra vonat-
kozó szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalma-
zása érdekében e rendelet alkalmazásában piaci kamat-
lábnak az a referenciaráta tekintendő, amelyet a Bizottság

objektív kritériumok alapján időszakosan rögzít, és az
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az interneten közzé-
tesz. A nyújtott biztosítékok és a kedvezményezetthez
kapcsolódó kockázatok miatt szükség lehet azonban arra,
hogy a minimális rátát további bázispontokkal emeljék.

(9) Ugyancsak az átláthatóság, az egyenlő elbánás és a de
minimis támogatásra vonatkozó küszöbérték helyes alkal-
mazása céljából ezt a rendeletet kizárólag az átlátható de
minimis támogatásokra lehet alkalmazni. Egy támogatást
abban az esetben indokolt átláthatónak tekinteni, ha
előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástar-
talom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.
Ilyen pontos számítás végezhető például a készpénz
formájában nyújtott támogatások, a kamattámogatások és
a maximalizált összegű adókedvezmény vonatkozásában.
A támogatott kölcsön formájában nyújtott támogatásokat
átlátható de minimis támogatásként kell kezelni, ameny-
nyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélé-
sekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. A
tőkeinjekciókból álló támogatás nem tekintendő átlátható
de minimis támogatásnak, kivéve, ha az állami tőkein-
jekció teljes összege alacsonyabb a kedvezményezetten-
kénti de minimis küszöbértéknél. A kockázatitőke-befekte-
tési intézkedésekből álló támogatás a kis- és középvállal-
kozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdí-
tását célzó állami támogatásokról szóló közösségi irány-
mutatásban (2) előírtak alapján nem tekinthető átlátható
de minimis támogatásnak, kivéve ha az érintett kockázati
tőkebefektetési program minden egyes célvállalkozásnak
csupán a kedvezményezettenkénti de minimis küszöbérték
erejéig nyújt tőkét. Tekintettel a versenyt nem torzító,
annak torzításával nem fenyegető és ezért az ezen rende-
let értelmében a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének
hatálya alá nem tartozó összegek szintjére, ezen rendelet
nem vonatkozhat a kezességvállalás formájában nyújtott
támogatásra.

(10) E rendelet nem alkalmazandó a nehéz helyzetben lévő
vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához
nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymu-
tatás értemében vett nehéz helyzetben lévő vállalkozá-
sokra (3), tekintettel azokra a nehézségekre, amelyek az
ilyen típusú vállalkozásoknak nyújtott támogatás bruttó
támogatástartalmának meghatározásához kapcsolódnak.

(11) A Szerződés 87. cikke (1) bekezdésében említett támoga-
tásokra vonatkozó elvekkel összhangban a de minimis
támogatás odaítélési időpontjának az tekintendő, amikor
az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támo-
gatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre átru-
házzák.

(12) A különböző közösségi szabályokban megszabott maxi-
mális támogatási intenzitások kijátszásának elkerülése
érdekében nem szabad, hogy a de minimis támogatást
ugyanazon támogatható költségek tekintetében halmozni
lehessen állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozás
olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi
a közösségi jogban az egyes esetek meghatározott körül-
ményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
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(13) E rendelet nem zárja ki, hogy előfordulhasson olyan
tagállami intézkedés, amely az e rendeletben foglaltaktól
eltérő indokok alapján nem tekintendő a Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak,
például tőkeinjekció esetén, mivel az ilyen jellegű intézke-
désről a piacgazdaság szokásos feltételei között működő
piaci magánbefektető elve szerint döntöttek.

(14) A Bizottság köteles biztosítani, hogy az állami támogatási
szabályokat betartsák, és különösen, hogy a de minimis
szabály alapján folyósított támogatások azok feltételeinek
megfeleljenek. A Szerződés 10. cikkében megállapított
együttműködési alapelvnek megfelelően a tagállamoknak
e feladat megvalósítását a szükséges mechanizmus létre-
hozásával kell elősegíteniük annak érdekében, hogy a de
minimis szabály alapján folyósított támogatás teljes
összege ne haladja meg sem a kedvezményezettenkénti
6 000 eurós összeghatárt, sem pedig a Bizottság által a
mezőgazdasági termelési érték alapján megállapított álta-
lános küszöbértéket. E célból indokolt, hogy a de minimis
támogatás folyósításakor a tagállamok tájékoztassák az
érintett vállalkozásokat a támogatás de minimis jellegéről,
teljes tájékoztatást kapjanak az elmúlt három év során
folyósított egyéb de minimis támogatásokról, és körülte-
kintően ellenőrizzék, hogy az új de minimis támogatással
nem lépik-e túl a de minimis küszöbértékét. A küszöb-
érték betartása központi nyilvántartás révén is biztosít-
ható.

(15) Az 1860/2004/EK rendelet 2008. december 31-én hatá-
lyát veszti. Mivel e rendeletnek ezen időpont előtt kell
hatályba lépnie, indokolt tisztázni ennek következményeit
a mezőgazdasági termelőágazat vállalkozásaira nézve az
1860/2004/EK rendelet alapján nyújtott támogatások
alkalmazhatóságát illetően.

(16) Tekintettel a Bizottság tapasztalataira és különösen arra,
hogy általában milyen gyakran szükséges felülvizsgálni az
állami támogatási politikát, célszerű korlátozni e rendelet
alkalmazási idejét. Amennyiben e rendelet meghosszab-
bítás nélkül hatályát veszti, a rendelkezéseinek hatálya alá
tartozó de minimis támogatások tekintetében a tagálla-
moknak hat hónapos átmeneti időszak áll rendelkezésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendeletet a mezőgazdasági termelőágazat vállalkozásainak
odaítélt támogatásokra kell alkalmazni a következők kivételével:

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támoga-
tások, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési
hálózatok kialakításával és működtetésével, illetve az export-
tevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadá-
sokkal közvetlenül összefüggő támogatások;

c) az olyan támogatás, amelynek feltétele, hogy előnyben része-
sítsék a hazai áruk használatát az importárukéval szemben;

d) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támo-
gatás.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell
alkalmazni:

1) „mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozások”: a mező-
gazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállal-
kozások;

2) „mezőgazdasági termékek”: a Szerződés I. mellékletében
felsorolt termékek, a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) alkal-
mazási körébe tartozó halászati és akvakultúra-termékek
kivételével;

3. cikk

Csekély összegű (de minimis) támogatás

1. Azok a támogatások, amelyek teljesítik az e cikk (2)–(7)
bekezdéseiben megállapított feltételeket, úgy tekintendők, mint
amelyek nem felelnek meg a Szerződés 87. cikkének (1) bekez-
désében szereplő szempontok mindegyikének, ezáltal tehát nem
esnek a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelen-
tési kötelezettség hatálya alá.

2. Hároméves időszakonként az egyazon vállalkozásnak
folyósított de minimis támogatás összege nem haladhatja meg a
6 000 eurót. E küszöbérték a támogatás formájától és a kitűzött
céltól függetlenül alkalmazandó.

3. A mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozásoknak
egy adott hároméves időszakban nyújtott tagállami de minimis
támogatások halmozott összege nem haladhatja meg a mellék-
letben meghatározott összeget.

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő küszöbértéket kész-
pénzben folyósított támogatásként kell kifejezni. Minden hasz-
nált számadatnak bruttó, azaz közvetlen adózás előtti értéket
kell kifejeznie. Amennyiben a támogatást nem vissza nem térí-
tendő támogatásként, hanem más formában nyújtják, a figye-
lembe vett támogatás összege a bruttó támogatástartalom lesz.

5. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás
céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaíté-
lése idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

6. A de minimis támogatásoknak átláthatóknak kell lenniük.
Azon támogatásokat kell átláthatónak tekinteni, amelyek vonat-
kozásában előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támoga-
tástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni
(például a készpénz formájában nyújtott támogatások, kamattá-
mogatások és a maximalizált összegű pénzügyi intézkedések).

A kölcsönből álló támogatást átlátható támogatásnak kell tekin-
teni, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás oda-
ítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki.

A tőkeinjekciókból álló támogatás nem tekintendő átlátható
támogatásnak, kivéve, ha az állami tőkeinjekció teljes összege
nem haladja meg kedvezményezettenként a 2. bekezdésben
meghatározott küszöbértéket.
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A kockázati tőkebefektetési intézkedésekből álló támogatás nem
tekintendő átlátható támogatásnak, kivéve ha az érintett kocká-
zati tőkebefektetési program minden egyes vállalkozásnak
kedvezményezettenként csupán a 2. bekezdésben meghatározott
küszöbérték erejéig nyújt tőkét.

7. Azonos támogatható költségek tekintetében a de minimis
támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen
jellegű halmozás olyan támogatási intenzitást eredményezne,
amely túllépi a közösségi jogban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

8. Amennyiben egy támogatási program keretében nyújtott
támogatás teljes összege túllépi a 2. bekezdésben említett
küszöbértéket, a támogatás összegére nem alkalmazhatók az e
rendeletben meghatározottt kedvezmények, még az említett
küszöbértéket meg nem haladó rész tekintetében sem. Ilyen
esetben e támogatási intézkedés vonatkozásában sem az odaíté-
léskor, sem a későbbiekben nem lehet az e rendeletben meghatá-
rozott kedvezményekre hivatkozni.

4. cikk

Ellenőrzések

1. Amennyiben egy tagállam de minimis támogatást szándé-
kozik nyújtani egy vállalkozásnak, írásban tájékoztatnia kell a
vállalkozást a támogatás előrelátható összegéről (bruttó támoga-
tástartalomban kifejezve) és annak de minimis jellegéről, kifeje-
zetten utalva e rendeletre és hivatkozva annak címére és az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére.

Az érintett tagállamoknak minden kedvezményezett vállalko-
zástól nyilatkozatot kell kapniuk arról, hogy a kedvezményezett
által kapott támogatás teljes összege nem lépi túl a 3. cikk (2)
bekezdésében meghatározott küszöbértéket. A küszöbérték
túllépése esetén az érintett tagállamnak biztosítania kell, hogy a
küszöbértéket túllépő támogatást a Bizottságnak bejelentsék
vagy a kedvezményezettel visszafizettessék.

2. Mielőtt a tagállam odaítélné a de minimis támogatást, ellen-
őriznie kell, hogy az nem fogja az érintett hároméves időszak
során kapott de minimis támogatások teljes összegét a 3. cikk (2)
és (3) bekezdésében foglalt küszöbérték feletti szintre emelni.

3. Amennyiben egy tagállam a de minimis támogatások egy
olyan központi nyilvántartását állította fel, amely kimerítő
adatokat tartalmaz az e rendelet hatálya alá tartozó összes olyan
de minimis támogatásról, amelyet az adott tagállam hatóságai
ítéltek oda, az (1) bekezdés második albekezdésében foglalt
követelményt nem kell alkalmazni attól kezdve, hogy a nyilván-
tartás már legalább egy hároméves időszakot felölel.

4. A tagállamok rögzítik és nyilvántartják az e rendelet alkal-
mazásával kapcsolatos valamennyi információt. Az ilyen módon

kialakított nyilvántartások tartalmaznak minden olyan informá-
ciót, amely szükséges annak megállapításához, hogy az e rende-
letben előírt feltételeket betartották-e.

Az első albekezdésben említett információkat az alábbiak szerint
kell megőrizni:

a) az egyedi de minimis támogatások tekintetében a támogatás
odaítélésének időpontjától számított 10 évig;

b) a de minimis támogatási programok tekintetében a program
keretében nyújtott legutolsó egyedi támogatás odaítélésének
időpontjától számított 10 évig.

5. Írásbeli kérelemre a tagállam 20 munkanapon, vagy a
kérelemben rögzített hosszabb határidőn belül a Bizottság
rendelkezésére bocsát minden információt, amelyet a Bizottság
szükségesnek tart annak megállapításához, hogy e az e rende-
letben előírt feltételek teljesülnek-e, különösen az egy adott
vállalkozás által kapott de minimis támogatás teljes összege
vonatkozásában.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1860/2004/EK rendelet 2008. január 1-jén hatályát veszti.

6. cikk

Átmeneti intézkedések

1. E rendelet az 1860/2004/EK rendelet alapján, a rende-
letben meghatározott feltételeknek megfelelő, mezőgazdasági
termékeket előállító vállalkozások számára nyújtott támogatá-
sokra vonatkozik – amennyiben ezen támogatások e rendelet
hatálya alá tartoznak és megfelelnek az e rendelet 3. cikkében
meghatározott feltételeknek. Az utóbbi feltételeknek eleget nem
tevő támogatásokat a Bizottság a vonatkozó keretszabályok,
iránymutatások, közlemények és értesítések alapján értékeli.

2. E rendelet időbeli hatályának lejárta után az e rendelet
feltételeit teljesítő de minimis támogatások további hat hónapig
az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújthatók.

7. cikk

Hatálybalépés és időbeli hatály

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

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell
alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Bizottság részéről

[…]

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozások számára nyújtott de minimis támogatások halmozott összege,
a 3. cikk (3) bekezdésben említettek szerint

(euróban)

BE 41 148 000

BG 20 784 000

CZ 21 738 000

DK 52 438 000

DE 264 060 000

EE 2 838 000

IE 37 014 000

EL 72 636 000

ES 262 800 000

FR 389 034 000

IT 274 290 000

CY 3 570 000

LV 8 286 000

LT 4 218 000

LU 1 668 000

HU 39 402 000

MT 738 000

NL 122 964 000

AT 34 824 000

PL 85 698 000

PT 43 860 000

RO 81 924 000

SL 6 624 000

SK 11 484 000

FI 25 398 000

SE 28 668 000

UK 148 326 000
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