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EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA

365/06/COL

(2006. november 29.)

az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanadik módosításáról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásra (1) és különösen annak 61–63. cikkére és 26. jegyzőköny-
vére;

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

MIVEL a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 24. cikke értel-
mében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kell érvényre juttatnia
az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezé-
seit;

MIVEL a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 5. cikke (2) bekez-
désének b) pontja értelmében az EFTA Felügyeleti Hatóság
köteles közleményeket és iránymutatásokat kiadni az EGT-
megállapodás által szabályozott ügyekben, amennyiben a fenti
megállapodás vagy a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás kife-
jezetten így rendelkezik, illetve amennyiben az EFTA Felügyeleti
Hatóság ezt szükségesnek ítéli;

EMLÉKEZTETVE az EFTA Felügyeleti Hatóság által 1994. január
19-én elfogadott (3), állami támogatással kapcsolatos eljárásjogi
és anyagi jogi szabályokra (4);

MIVEL 2006. október 24-én az Európai Közösségek Bizottsága
úgy határozott, hogy 2008. december 31-ig meghosszabbítja a
hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályát (5);

MIVEL ez a közlemény az Európai Gazdasági Térséget is érinti;

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

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 2006.
október 27-i keltezésű levél útján konzultált az EFTA-álla-
mokkal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. Az állami támogatásról szóló iránymutatások hajógyártáshoz
nyújtott állami támogatásról szóló 24.B fejezetének érvényes-
ségét 2008. december 31-ig meghosszabbítják. Az állami
támogatásról szóló iránymutatások 24.B fejezetének 24.B.7.
szakaszában a 31. bekezdés helyébe a következő 31.
bekezdés lép:
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(1) A továbbiakban: EGT-megállapodás.
(2) A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.
(3) Eredetileg megjelent: HL L 231., 1994.9.3., valamint annak 32. EGT-

kiegészítésében ugyanazon napon, utoljára a 2006. október 5-i
határozattal módosították.

(4) A továbbiakban: állami támogatásról szóló iránymutatások.

(5) A Bizottság közleménye a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás
keretszabályának meghosszabbításáról (HL C 260., 2006.10.28.,
7. o.).



„Ezt a keretszabályt 2004. január 1-jétől legkésőbb 2008.
december 31-ig kell alkalmazni. Ezen időszak alatt a Hatóság
felülvizsgálhatja a keretszabályt.”

2. Az állami támogatásokról szóló iránymutatások 24.B fejezete
1. lábjegyzetének szövege a következő:

„Ez a fejezet megfelel a hajógyártáshoz nyújtott állami támo-
gatás közösségi keretszabályának (HL C 317., 2003.12.30.,
11. o.), amelyet a Bizottság 2006. október 24-én módosított
(HL C 260., 2006.10.28., 7. o.).”

3. Mivel a hajógyártásra vonatkozó határozott idejű védintézke-
dések bevezetéséről szóló, 2002. június 27-i 1177/2002/EK
tanácsi rendelet (1) 2005. március 31-én hatályát vesztette, az
állami támogatásokról szóló iránymutatások 24.B fejezetének
e rendeletre vonatkozó hivatkozásai már nem alkalmazha-
tóak. Ennek megfelelően a Hatóság 2007. január 1-jei hatály-
lyal nem alkalmazza a 24.B fejezet 9. pontját és 12. pont-
jának e) alpontját.

4. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, mellékelve e hatá-
rozat egy másolatát.

5. Az Európai Bizottságot – az EGT-megállapodás 27. jegyző-
könyve d) pontjának megfelelően – e határozat egy másola-
tának megküldésével kell tájékoztatni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. november 29-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Bjørn T. GRYDELAND

elnök
Kristján A. STEFÁNSSON

testületi tag
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(1) HL L 172., 2002.7.2., 1. o. Az 502/2004/EK rendelettel (HL L 81.,
2004.3.19., 6. o.) módosított és a 170/2002 és a 80/2004 EGT-
vegyesbizottsági határozattal az EGT-megállapodásba belefoglalt
rendelet.


