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(2005. november 30.)

az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvenegyedik módosítása

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG (1),

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (2) és különösen annak 61–63. cikkére és
26. jegyzőkönyvére,

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

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

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

EMLÉKEZTETVE az EFTA Felügyeleti Hatóság által 1994. január 19-én elfogadott (4), állami támogatással
kapcsolatos eljárási és anyagi jogi szabályokra (5),

MIVEL 2005. november 9-én az Európai Közösségek Bizottsága (6) elfogadta a kutatáshoz és fejlesztéshez
nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszere (7) hatályának 2006. december 31-ig történő meghosz-
szabbítását,

MIVEL ez a meghosszabbítás az Európai Gazdasági Térséget is érinti,

MIVEL a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszerét beemelték az állami
támogatásokról szóló iránymutatások 14. fejezetébe,

MIVEL az állami támogatásról szóló iránymutatások 14. fejezete 2005. december 31-én lejár,

MIVEL az EGT állami támogatásra vonatkozó szabályainak egységes alkalmazását az egész Európai Gazdasági
Térségben biztosítani kell,

MIVEL az EGT-megállapodás XV. melléklete végén lévő „ÁLTALÁNOS” címszó alatti II. pont szerint a
Hatóságnak az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Bizottság által elfogadot-
takkal összhangban lévő jogi aktusokat kell elfogadnia,

az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

EMLÉKEZTETVE, hogy a Hatóság a tárgyban Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával folytatott levelezés
keretében konzultált az EFTA-államokkal,
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(1) A továbbiakban: a Hatóság.
(2) A továbbiakban: EGT-megállapodás.
(3) A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.
(4) A továbbiakban: állami támogatásról szóló iránymutatások.
(5) Eredetileg megjelent: HL L 231., 1994.9.3., valamint annak 32. EGT-kiegészítésében, legutóbb a 2005.11.30-i hatá-

rozattal módosítva.
(6) A továbbiakban: EK Bizottság.
(7) A kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatásról szóló közösségi iránymutatások, megjelent HL C 45.,

1996.2.17., 5. o.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. Az állami támogatásról szóló iránymutatások kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatásról
szóló 14. fejezetének érvényességét 2006. december 31-ig meghosszabbítják. Az állami támogatásról
szóló iránymutatások 14.9 szakaszának (2) bekezdésének szövege a következő:

„Ezen iránymutatások 2006. december 31-ig alkalmazandók.”

Az állami támogatásokról szóló iránymutatások 14. fejezete 1. lábjegyzetének szövege a következő:

„Ezt a fejezetet a 2002. július 26-i és 2005. november 30-i bizottsági testületi határozatokkal módosí-
tották. A fejezet a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretrend-
szerre vonatkozik (HL C 45., 1996.2.17., 5. o.), amelyet az 1998. február 13-i (HL C 48., 1998.2.13.,
2. o.), a 2002. május 8-i (HL C 111., 2002.5.8., 3. o.) és a 2005. november 9-i bizottsági közlemény
módosított.”

2. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva ezen határozat egy másolatát.

3. Az Európai Bizottságot – az EGT-megállapodás 27. jegyzőkönyve d) pontjának megfelelően – ezen
határozat egy másolatának megküldésével kell tájékoztatni.

4. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 30-án.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről
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