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VII. A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ SPECIÁLIS 
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, LÉTEZŐ TÁMOGATÁSI 
PROGRAMOKBÓL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Létező támogatási programból előzetesen a TVI részére – és a TVI által 
a Bizottság részére – az alábbi támogatásokat kell bejelenteni:

a) az általános csoportmentességi rendelet 6. cikkében felsorolt ese-
tekben nyújtott támogatást;

b) azokat a nagyberuházáshoz nyújtott támogatásokat, amelyekre 
nagyobb összegű támogatást nyújtanának, mint amennyit adott 
feltételek mellett egy 100 millió euró elszámolható költségű be-
ruházáshoz maximálisan nyújtható lenne;

c) azokat a támogatásokat, amelyek nyújtása során egy létesítmény, 
a regionális iránymutatás 35. pontja szerinti felvásárlása esetén a 
támogatást a megvásárlás által megőrzött vagy újonnan létreho-
zott munkahelyek (becsült) bérköltsége alapján számolják ki;

d) bármely más támogatást, amely esetében a közösségi jog a Bi-
zottság részére történő bejelentési kötelezettségről rendelkezik.

E támogatások esetében a TVI eljárására a VIII. fejezetben (a TVI 
eljárása a Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatások ese-
tén) írottak az irányadók.

A TVI a vonatkozó közösségi szabály rendelkezései alapján tájékoz-
tatja a Bizottságot:

a) a szénbányászatnak nyújtott támogatásokról, a szénbányászatnak 
nyújtott állami támogatásokról szóló 1407/2002/EK tanácsi ren-
delet 9. cikkében foglaltak szerint;

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint 
az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott 1370/2007/EK rendelet 3. cikk (3) bekezdésében fog-
laltak szerint;
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c) az 50 millió euró feletti nagyberuházásokról a támogatási szer-
ződés megkötését, illetve a támogatásról rendelkező államigaz-
gatási határozat elfogadását követő harminc napon belül, a re-
gionális iránymutatás – a támogatást nyújtó által kitöltött – III. 
mellékletének, illetve a regionális csoportmentességi rendelet és 
az általános csoportmenteségi rendelet – a támogatást nyújtó ál-
tal kitöltött – II. mellékletének megküldésével;

d) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót megha-
ladó támogatásokról az általános csoportmentességi rendelet 9. 
cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint;

e) bármely más támogatásról, amely esetében a közösségi jog a Bi-
zottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.


