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az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvenkettedik 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 a rövid lejáratú exporthitel-biztosításnak nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszerét (6)
beemelték az állami támogatásokról szóló iránymutatások 17. fejezetébe (7),

MIVEL az állami támogatásról szóló iránymutatások 17A. fejezete 2005. december 31-én lejár,

MIVEL az Európai Bizottság a rövid lejáratú exporthitel-biztosításnak nyújtott állami támogatás közösségi
keretrendszere módosításainak 2005 vége előtti elfogadásán fáradozik,

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;

MIVEL az idő szűkössége miatt a Hatóság nem lesz abban a helyzetben, hogy 2005 végéig elfogadja az
állami támogatásokról szóló iránymutatások 17A. fejezetének hasonló módosításait, amelyek megfelelnének
az Európai Bizottság által végzett módosításoknak.

MIVEL az adott körülmények között az állami támogatásokról szóló iránymutatások 17A. fejezetének
hatályvesztéséből adódó „jogi vákuum” elkerülése érdekében a Hatóság szükségesnek találja, hogy a 17A.
fejezet érvényességét 2006. június 30-ig vagy addig a dátumig kiterjesszék, amíg a Hatóság elfogadja a rövid
lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó változtatásokat vagy új iránymutatásokat, attól függően, hogy
melyikre kerül sor előbb,

Az Európai Bizottsággal való konzultációt követően;

EMLÉKEZTETVE, hogy a Hatóság a tárgyban Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával folytatott, 2005.
november 11-én kelt 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) Eredetileg megjelent: HL L 231., 1994.9.3., valamint annak 32. EGT-kiegészítésében ugyanazon napon. Az állami

támogatásokról szóló iránymutatások frissített változata a Hatóság honlapján található: www.eftasurv.int
(5) A továbbiakban: állami támogatásról szóló iránymutatások.
(6) A Bizottságnak a tagállamokhoz címzett közleménye az EK-Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése értelmében

a Szerződés 92. és 93. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló közlemény
módosításáról (HL C 281., 1997.9.17., 4. o.), a Bizottság által módosítva 2001-ben (HL C 217., 2001.8.2., 2. o.)
és 2004-ben (HL C 307., 2004.12.11., 12. o.).

(7) A 17A fejezetet a Hatóság 144/05/COL sz. határozata léptette újból életbe (HL L 294., 2005.11.10., 9. o.).



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. Az állami támogatásokról szóló iránymutatások rövid lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó 17A.
fejezete (14) bekezdésének első mondata helyébe új mondat lép, amely a következőképpen szól:

„E szabályok 1998. június 1-től 2006. június 30-ig, illetve addig érvényesek, amíg a Hatóság elfogadja a
rövid lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó változtatásokat vagy új iránymutatásokat, attól függően,
hogy melyikre kerül sor előbb.”

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. december 7-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről
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