
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA

(39/04/COL)

(2004. március 17.)

az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak negyvenkettedik módosítása új, 25 A
számú fejezet bevezetésével: a nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatások 2007. január

1. utáni időszakra vonatkozó felülvizsgálata

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (1) és különösen annak 61–63. cikkeire és
26. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (2) és
különösen annak 24. cikkére, 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 3. jegyzőkönyve I. részének 1.
cikkére (3),

mivel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 24. cikke értelmében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kell
érvényre juttatnia az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseit,

mivel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 5. cikke (2) bekezdése b) pontja alapján az EFTA Felügyeleti
Hatóság köteles közleményeket és iránymutatásokat kiadni az EGT-megállapodás által szabályozott
ügyekben, amennyiben fenti megállapodás, vagy a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás kifejezetten így
rendelkezik, vagy amennyiben az EFTA Felügyeleti Hatóság ezt szükségesnek ítéli,

felidézve az 1994. január 19-én az EFTA Felügyeleti Hatóság (4) által elfogadott állami támogatások anyagi
jogi és eljárási jogi szabályait (5),

mivel az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: „az Európai Bizottság”) 2003. május 8-án közle-
ményt tett közzé a nemzeti regionális támogatásokról szóló irányelvek 2007. január 1. utáni időszakra
vonatkozó felülvizsgálatáról (6),

mivel ez a közlemény az Európai Gazdasági Térséget is érinti,

mivel az Európai Gazdasági Térség teljes területén biztosítani kell az EGT állami támogatásokról szóló
szabályainak egységes alkalmazását,
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(1) A továbbiakban: „EGT-Megállapodás”.
(2) A továbbiakban: „Felügyeleti és Bírósági Megállapodás”.
(3) A Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 2001. december 10-én az EFTA-államok által módosított 3. jegyzőkönyve. A

módosítások 2003. augusztus 28-án léptek életbe.
(4) Eredetileg megjelent: HL L 231., 1994.9.3., 1. o., valamint annak 32. EGT-kiegészítésében ugyanazon a napon,

legutóbb a 2004. február 18-i 15/04/COL, még nyilvánosságra nem hozott bizottsági testületi határozattal módosítva.
(5) A továbbiakban: „állami támogatásokról szóló iránymutatások”.
(6) A nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatások 2007. január 1. utáni időszakra vonatkozó felülvizsgála-

táról szóló bizottsági közlemény (HL C 110., 2003.5.8., 24. o.).



mivel az EGT-megállapodás XV. mellékletének végén található „Általános rendelkezések” cím II. pontja
értelmében az EFTA Felügyeleti Hatóság köteles az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően
az Európai Bizottság által elfogadott jogi aktusoknak megfelelő jogi aktusokat elfogadni,

az Európai Bizottsággal való konzultációt követően,

felidézve, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság e témában 2004. február 3-án többoldalú találkozó keretében
konzultált az EFTA-államokkal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. Az állami támogatásokról szóló iránymutatások módosításra kerülnek egy új, 25 A számú, „A nemzeti
regionális támogatásokról szóló iránymutatások 2007. január 1. utáni időszakra vonatkozó felülvizsgá-
lata” címet viselő fejezet bevezetésével. Az új, 25 A fejezet e határozat I. mellékletében található.

2. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva e határozat egy másolatát, valamint a mellékletet.

3. Az EGT-megállapodás 27. jegyzőkönyvének d) pontja értelmében az Európai Bizottságot e határozatról a
határozat egy, a mellékletet is tartalmazó másolata útján kell értesíteni.

4. A döntést mellékletével együtt az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, valamint
EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

5. A döntés angol nyelven hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 17-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Hannes HAFSTEIN

az elnök
Einar M. BULL

bizottsági testületi tag
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MELLÉKLET

„25A. A NEMZETI REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁSOK 2007. JANUÁR 1.
UTÁNI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FELÜLVIZSGÁLATA

1. Az EFTA Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: »Hatóság«) 1999. áprilisában tette közzé a nemzeti regionális támoga-
tásokról szóló iránymutatásait (1).

2. Az iránymutatások alapján a Hatóság jóváhagyta az EFTA-államok 2000. és 2006. közötti időszakra vonatkozó
regionális támogatási térképeit, valamint számos, a fenti időszak végén kifutó regionális támogatási szabályozást.

3. Az iránymutatások határozatlan időre szólnak. Mindazonáltal kikötésre került, hogy a Hatóság az iránymutatást annak
életbe lépését követő öt éven belül felülvizsgálja.

4. A Hatóság elvégezte a felülvizsgálatot, és úgy találta, hogy nincs szükség az iránymutatások átdolgozására.

5. Mindazonáltal a Hatóság úgy döntött, kellő időben elvégzi a felülvizsgálatot, hogy az EFTA-államoknak és a Ható-
ságnak elegendő ideje maradjon 2006. végéig a 2007. január 1. utáni időszakra vonatkozó regionális térképek
kidolgozására, bejelentésére és jóváhagyására.

___________
(1) 1998. november 4-i 316/98/COL testületi döntés (HL L 111., 1999.4.29., 46. o. és 18. EGT-kiegészítés).”
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