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1. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 
SZERZŐDÉS23 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYAI

EUMSz 107. cikk
(az EKSz korábbi 87. cikke)

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal ösz-
szeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen 
formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak 
vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja 
a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok kö-
zötti kereskedelmet.

(2) A belső piaccal összeegyeztethető:
a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támo-

gatás, feltéve hogy azt a termék származásán alapuló megkülön-
böztetés nélkül nyújtják;

b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által oko-
zott károk helyreállítására nyújtott támogatás;

c) a Német Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által 
érintett egyes területei gazdaságának nyújtott támogatás, ameny-
nyiben a támogatásra a felosztásból eredő gazdasági hátrányok 
ellensúlyozásához szükség van. Öt évvel a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően e pontot a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti.

23 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szer-
ződés egységes szerkezetbe foglalt változata (HL C 115., 2008.5. 9.).
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(3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:
a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyúj-

tott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy 
jelentős az alulfoglalkoztatottság, valamint a 349. cikkben em-
lített térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott 
támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére 
tekintettel;

b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megva-
lósításának előmozdítására vagy egy tagállam gazdaságában be-
következett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás;

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fej-
lődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás 
nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a kö-
zös érdekkel ellentétes mértékben;

d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támo-
gatás, ha az az Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket 
nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben;

e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján  hozott határozatával határoz meg.

108. cikk
(az EKSz korábbi 88. cikke)

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja 
a tagállamokban létező támogatási programokat. A Bizottság javaslatot 
tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése 
által megkövetelt megfelelő intézkedések meghozatalára.

(2) Ha a Bizottság – azt követően, hogy felhívta az érintett feleket ész-
revételeik megtételére – megállapítja, hogy egy állam által vagy állami 
forrásból nyújtott támogatás a 107. cikk értelmében nem egyeztethető 
össze a belső piaccal, vagy hogy az ilyen támogatást visszaélésszerűen 
használják fel, úgy határoz, hogy az érintett állam köteles a Bizottság ál-
tal kitűzött határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani.
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Ha az érintett állam a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget ennek 
a határozatnak, a Bizottság, vagy bármely érdekelt állam – a 258. és 
259. cikk rendelkezéseitől eltérve – közvetlenül az Európai Unió Bíró-
ságához fordulhat.

Valamely tagállam kérelmére a Tanács egyhangúlag úgy határozhat, 
hogy a tagállam által nyújtott vagy nyújtani kívánt támogatást – a 107. 
cikk rendelkezéseitől vagy a 109. cikk alapján elfogadott rendeletektől 
eltérve – a belső piaccal összeegyeztethetőnek kell tekinteni, ha az ilyen 
határozatot rendkívüli körülmények indokolják. Ha a Bizottság e támo-
gatást illetően már megindította az e bekezdés első albekezdésében em-
lített eljárást, a kérelem tagállam általi benyújtása a Tanácshoz a Tanács 
álláspontjának kinyilvánításáig az eljárás felfüggesztését eredményezi.

Ha azonban a Tanács a kérelem benyújtásától számított három hóna-
pon belül nem nyilatkozik, az ügyben a Bizottság határoz.

(3) A Bizottságot az észrevételei megtételéhez szükséges időben tá-
jékoztatni kell minden támogatás nyújtására és módosítására irányu-
ló szándékról. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez a szándék a 107. 
cikk értelmében nem egyeztethető össze a belső piaccal, haladéktalanul 
megindítja a (2) bekezdés szerinti eljárást. Amíg ebben az eljárásban 
végső határozat nem születik, az érintett tagállam a tervezett intézkedé-
seket nem hajthatja végre.

(4) A Bizottság rendeleteket fogadhat el az állami támogatások azon cso-
portjaira vonatkozóan, amelyeket a Tanács a 109. cikknek megfelelően 
az e cikk (3) bekezdésében említett eljárás alól mentesíthetőnek ítélt.

109. cikk
(az EKSz korábbi 89. cikke)

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel foly-
tatott konzultációt követően megfelelő rendeleteket alkothat a 107. és 
108. cikk alkalmazására, és meghatározhatja különösen a 108. cikk (3) 
bekezdésének alkalmazási feltételeit, valamint az ez alól az eljárás alól 
mentesülő támogatási fajtákat.


