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Az EurópAi BizoTTsÁg idEiglEnEs ÁllAmi  

TÁmogATÁsi szABÁlyok módosíTÁsÁrA  
VonATkozó TErVEzETE1 

Mohay Ákos2

Az Európai Bizottság (Bizottság) 2010. október 6-án közleményben tet-
te közzé azt a szándékát, hogy módosított tartalommal 2011. december 
31-ig meghosszabbítja a gazdasági válság leküzdése érdekében a reál-
gazdaság részére ideiglenesen nyújtható állami támogatásokról szóló 
közleményét (továbbiakban: ideiglenes közlemény)3. A kötelező eljárási 
rendet betartva a tervezet megtárgyalása és a tagállamok véleményének 
kikérése érdekében Bizottság összehívta a tagállami küldöttekből álló 
állami támogatási tanácsadó bizottság ülését. Az ideiglenes közlemény 
módosításához kapcsolódóan a Bizottság jelezte, hogy bizonyos, a vál-
ság kapcsán bevált intézkedéseket át kíván emelni az általános állami 
támogatási szabályok közé, ezért javasolja a kis- és középvállalkozások-
ba történő kockázatitőke befektetések előmozdítását célzó állami támo-
gatásról szóló közösségi iránymutatás4 módosítását, valamint – mivel 

1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_temporary_measures/access_
finance_hu.pdf

2 A szerző a Támogatásokat Vizsgáló iroda munkatársa. Jelen összefoglaló a szerző 
saját véleményét tartalmazza, és nem tekinthető a Támogatásokat Vizsgáló iroda 
hivatalos véleményének.

3 Hl C 16., 2009.1.22. 1. o.
4 Hl C 194., 2006.8.18., 2. o.
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a válság miatt új exporthitel-biztosítási szabályozás kialakítására nem 
volt lehetőség – meghosszabbítja a szerződés 92. és 93. cikkének a rö-
vid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló bizott-
sági közlemény5 hatályát. 

I. Előzmények  

Átmeneti támogatások

A Bizottság 2008. decemberében elfogadta a gazdasági válság leküz-
dése érdekében a reálgazdaság részére ideiglenesen nyújtható állami 
támogatásokról szóló közleményét.6 A közlemény jogalapja az Európai 
unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés b) pontja (volt 
Ek szerződés 87. cikk (3) bekezdésének b) pontja). Ez a mentesítési jog-
cím lehetővé teszi, hogy a Bizottság a közös piaccal összeegyeztethető-
nek nyilvánítsa azt a támogatást, amelyet „egy tagállam gazdaságában 
bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” nyújtanak. 

Az ideiglenes közlemény – a válságra tekintettel – hat területen 
(500.000 eurós összegű átmeneti támogatás, állami kezességvállalás, 
referencia alapkamatláb támogatott hitelek esetében, környezetvédelmi 
beruházásokhoz nyújtott kamattámogatás, kockázatitőke támogatás, 
rövidtávú exporthitel-biztosítás) biztosít a tagállamoknak kedvezőbb 
feltételeket a hatályos állami támogatási szabály előírásaihoz képest, 
a vállalkozások finanszírozásának, és ezáltal tevékenységének meg-
könnyítése érdekében. A közlemény hatálybalépésével 2010. december 
31-ig új – két évre szóló átmeneti – szabályok léptek életbe az állami 
kezességvállalások, a kockázatitőke-nyújtások, a kedvezményes egyéni 
referencia kamatláb és a rövid távú exporthitel-biztosítások terén.

Kockázatitőke formájában nyújtott támogatás

A Bizottság kockázatitőke típusú támogatási programokkal kapcsolatos 
megközelítését, az ilyen programok értékelésekor alkalmazott elveket a 

5 Hl C 281., 1997.9.17., 4. o.
6 lásd 1. lábjegyzet
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2006-ban elfogadott iránymutatás tartalmazza.7 A Bizottság az irány-
mutatásban kifejti, hogy amennyiben a tőkekihelyezés kedvezménye-
zettje kkV, és a tőke összege 12 hónapos időszak alatt nem haladja 
meg az 1,5 millió eurót, a tagállamoknak nem kell külön bizonyítaniuk, 
hogy a piacon tőke-ellátottsági problémák vannak. Az ideiglenes köz-
lemény alapján a finanszírozás összege 1,5 millió euróról felemelkedett 
2,5 millió euróra. A módosítás azonban kizárólag az új, illetve az irány-
mutatás alapján jóváhagyott támogatási programokra terjed ki, az álta-
lános csoportmentességi rendelet alapján működő programokra nem.8

Rövid távú exporthitel-biztosításokra vonatkozó  
állami támogatási szabályok

A szerződés 92. és 93. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosí-
tásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény9 (exporthitel 
közlemény) kimondja, hogy a piacképes kockázatok nem fedezhetők a 
tagállamok által támogatott exporthitel-biztosítással. A piacképes koc-
kázatok az exporthitel-közlemény mellékletében felsorolt országokban 
székellyel rendelkező állami és nem állami adósokhoz kapcsolódó olyan 
kereskedelmi és politikai kockázatok, amelyek kockázati időszaka leg-
feljebb két év. Amennyiben a tagállamok államilag támogatott tevé-
kenységet akarnak végezni ebben a piaci szegmensben, az export-hitel 
közlemény 4.4 pontja alapján (ún. mentesülési klauzula) egy hazai és két 
jól ismert nemzetközi hitelbiztosító nyilatkozatával kell bizonyítaniuk, 
hogy az adott országban a rövid távú exporthitel-biztosítás tekintetében 
piaci hiányosság áll fenn. A válságra tekintettel a tagállamoktól az ex-
porthitel-biztosítással kapcsolatos bizottsági eljárások felgyorsítása ér-
dekében a Bizottság a korábbiaktól eltérően más igazolások benyújtását 
is elfogadja, így a bizonyítást egyszerűsítette.10

7 lásd: 2. lábjegyzet
8 staviczky péter: A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében a reálgaz-

daságra vonatkozó ideiglenes állami támogatási szabályok. Állami Támogatások 
Joga 2010/2. 59. 

9 Hl C 281., 1997.9.17., 4. o.
10 lásd: 8. lábjegyzet
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II. A módosítás indokai

ugyan az ideiglenes közleményt határozott időtartamra (2010. december 
31-ig) vezette be a Bizottság, az intézkedések rendkívüli hatékonysága 
miatt több tagállamban megfogalmazódott az igény hatályának meg-
hosszabbítására kizárólag a magyarországi tapasztalatokat tekintve is 
megmutatkozik az intézkedések jelentősége. magyarország a 659/1999/
Ek rendeletben és a végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/
Ek bizottsági rendeletben11 foglalt éves jelentéstételi kötelezettségen túl 
2009 október és 2010 április végéig jelentést tett az ideiglenes közle-
mény alapján hozott intézkedésekről. Ezekben hazánk jelezte, hogy a 
jelenlegi gazdasági válságban az ideiglenes közlemény alapján beveze-
tett intézkedések jelentősen befolyásolták a vállalkozások beruházásra 
vonatkozó pozitív döntésének meghozatalát, valamint a szükséges fi-
nanszírozási háttér megteremtését. Az intézkedések elősegítették töb-
bek közt új munkahelyteremtő beruházások megvalósulását, építőipari, 
élelmiszeripari, feldolgozóipari beruházások finanszírozását. Az ide-
iglenes keretszabályban foglalt intézkedések nagy mértékben hozzájá-
rultak egyrészt a válság előtt már tervezett ill. a válság alatt tervezett 
beruházások, fejlesztések elindulásához ill. továbbviteléhez, másrészt 
lehetővé tették a válság által legérzékenyebben érintett iparágakban a 
foglalkoztatás fenntartását, nagymértékű létszám leépítések elkerülé-
sét. Az egyik legfontosabb cél volt a munkaerő-piac szempontjából an-
nak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg felesleges-
sé vált munkavállalóikat elbocsássák. Ha az ideiglenes közlemény által 
bevezetett eszközök nem álltak volna rendelkezésre, akkor – becslé-
sek szerint – a támogatott létszámmal,illetve a vállalkozások korábban 
meglévő létszámával együtt összesen mintegy 30.000 munkavállaló ál-
lása került volna veszélybe.

A kereskedelmi bankok kockázatvállalási és ebből adódóan finan-
szírozási hajlandósága a válság enyhülését követően sem növekedett. 
Ez a kkV-kat érinti a legérzékenyebben. magyarországon az átmeneti 
támogatások kedvezményezetteinek több mint 90%-a kis és középvál-
lalkozás volt, amely a munkavállalók legnagyobb százalékát foglalkoz-

11 A Bizottság 794/2004/Ek rendelete (2004. április 21.) az Ek-szerződés 93. cikké-
nek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/
Ek tanácsi rendelet végrehajtásáról (Hl l 140., 2004. 04. 30., 1. o.).
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tatja. A magyar hatóságok mindezekre tekintettel folyamatosan jelezték 
a Bizottság felé, hogy indokoltnak és hazánk szempontjából kiemelten 
szükségesnek tartják az ideiglenes közlemény alapján nyújtható támo-
gatások fenntartását.

magyarország a fentiekre tekintettel, több tagállamhoz hasonlóan, 
jelezte, hogy szükségesnek tartja az ideiglenes közlemény meghosz-
szabbítását. 

mivel azonban a közlemény meghosszabbítása, illetve módosítása a 
Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik, a tagállamok nem léphettek 
fel kezdeményezőleg. A Bizottság 2010. október 6-án terjesztette javas-
latát a tagállamok elé, melyben jelezte, hogy az 500.000 eurós összegű 
átmeneti támogatást nem kívánja meghosszabbítani, illetve szigorítani 
kíván a közlemény alapján nyújtható egyéb támogatások feltételein. 

A tervezett módosítások indoklásául a Bizottság az alábbiakra hívta 
fel a tagállamok figyelmét. 

Elfogadása óta a tagállamok jelentős mértékben éltek az ideiglenes 
közleményből adódó lehetőségekkel. A Bizottság által összegyűjtött bi-
zonyítékok azt mutatják, hogy a rendelkezés olyan hasznos kiegészítő 
eszköznek bizonyult, amely a válság idején biztosította a hiteláramlást 
a vállalkozásokhoz.12 

Az ideiglenes közlemény fokozatos megszüntetéséről szóló döntés-
kor a következő tényezőket kell figyelembe venni: egyrészt a gazdasági 
helyzet alakulását, valamint a pénzügyi intézmények és a piac kapaci-
tását a hitelképes vállalati szféra megfelelő tőkével való ellátására. más-
részt azt, hogy az ideiglenes közlemény megfelelő eszköz-e a gazdasági 
fellendülés hosszabb távú fenntartásához, valamint a szabályozásnak a 
vállalkozások közötti és több tagállamra kiterjedő versenyre gyakorolt 
hatásait.

Az ideiglenes közlemény bevezetése óta javult az általános gazdasá-
gi helyzet, és sikerült leküzdeni az általános bizalmi válságot, amely a 
bankszektor összeomlásával fenyegetett. Bár a finanszírozási lehetősé-
gek ismét egyre inkább elérhetők, a hitelfeltételek továbbra is szigorúak, 
különösen a kisebb üzleti vállalkozások számára. A finanszírozás jövő-

12 A Bizottság 2009 októberében végezte el először az ideiglenes keretszabály érté-
kelését annak eldöntése céljából, hogy 2009. december 31. után is szükséges-e azt 
fenntartani. A Bizottság 2010. március 17-én kiadott egy második nyilvános kér-
dőívet, amely az ideiglenes keretszabály hatására és a finanszírozási lehetőségek 
elérésének reaktiválásban való hatékonyságára összpontosított.
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beli alakulása továbbra is bizonytalan és változatlanul fennáll a kocká-
zata, hogy amikor megnövekszik a hitelek iránti kereslet, a bankrendszer 
esetleg nem áll készen a fellendülés fenntartására, kivéve ha a bankok 
teljes mértékben végrehajtják a szükséges szerkezetátalakításokat.

III. A módosítások tartalma

A fentiek alapján a piaci körülmények is indokolják, hogy a Bizottság 
2011 végéig meghosszabbítsa az ideiglenes keretszabály intézkedéseit, 
amelyek célja, hogy megkönnyítsék a finanszírozási lehetőségek elérését 
a vállalatok számára. A szokásos állami támogatási szabályokhoz való 
fokozatos visszatérés központi elemét a közlemény intézkedéseivel kap-
csolatos szigorúbb feltételek bevezetése jelenti, az utóbbiak ugyanakkor 
az említett intézkedések versenyre gyakorolt hatásait is korlátozzák. 

A támogatási intézkedéseknek az életképes vállalkozásoknak nyúj-
tott támogatások révén különösen azokra beruházásokra kell irányul-
niuk, amelyek hozzájárulnak a hosszútávon fenntartható gazdasághoz. 
még válságok idején is végre kell hajtani a nehéz helyzetben lévő vál-
lalkozások szükséges szerkezetátalakítását, hogy hosszú távon szilárd 
alapokra helyezzék azokat. Ez azért lényeges, hogy ne odázzák el a 
gazdaság szükséges szerkezetátalakítását és ne mélyítsék el ezáltal a 
gazdasági visszaesést és annak hosszú távú hatásait. Ezért a jövőben, 
a Bizottság elképzelései szerint, a gazdasági nehézségekkel küzdő vál-
lalkozások nem részesülhetnek az ideiglenes keretszabály intézkedései 
által nyújtott lehetőségekből. 

Az összeegyeztethető, korlátozott összegű támogatásnyújtás rövid 
távú eszközként hasznosnak bizonyult a pénzügyi válság csúcspontján, 
noha nem szolgált semmilyen konkrét célt. A Bizottság azonban úgy 
véli, hogy – tekintettel a javuló piaci feltételekre – a felszámolási straté-
gia keretében 2010. december 31-ig meg kell azt szüntetni. 

A kockázati tőkéről szóló iránymutatás átmeneti kiigazítása kedvező 
jelzést adott a tagállamok és a piaci szereplők számára. Az adatok arra 
utalnak, hogy a kockázatitőke-piacokon érződik a pénzügyi válság ha-
tása, és megnőtt a kkv-k sajáttőke-hiányának felső határa. A Bizottság 
ezért úgy véli, hogy a pénzügyi válságtól eltérő helyzetben is alkalmaz-
ható a kkv-ként tizenkét hónapos időszakra megengedett finanszírozás 
megemelt maximális összege. A Bizottság ennek megfelelően módosít-
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ja a kockázati tőkéről szóló iránymutatást, amely az Eumsz 107. cikke 
(3) bekezdésének c) pontján alapul. 

Végezetül, a kereskedelmi finanszírozási eszközök elérését illetően, 
a rendelkezésre álló adatokból és a tagállamok által benyújtott informá-
ciók alapján úgy tűnik, hogy a piaci feltételek lassan javulnak; azonban 
számos szektorban és sok tagállamban még mindig nehézségekbe ütkö-
zik, hogy a vállalatok hozzájussanak a magántulajdonú hitelbiztosítók 
által nyújtott fedezethez. következésképpen 2011 folyamán továbbra is 
indokolt a rövid távú exporthitel-biztosítási eljárásnak az ideiglenes ke-
retszabály által bevezetett egyszerűsítése.
A Bizottság által tervezett módosítások összefoglalása13

Korábbi ideiglenes közlemény (2010  
végéig)

Módosított ideiglenes közlemény 2011-
től

Támogatott kezességvállalás

– kkV-k: beruházási és működőtőke-
kölcsönhöz kapcsolódó kedvezményes 
kezességvállalási díj csökkentése 
maximum 25%-kal 

– nagyvállalkozások: beruházási és 
működőtőke-kölcsönhöz kapcsolódó 
kedvezményes kezességvállalási díj 
csökkentése maximum 15%-kal 

- kezességvállalás a kölcsön 90%-áig 

– a 2008 júlus 1-ig nehéz helyzetben nem 
lévő vállalkozások is igénybe vehetik a 
támogatást

1.1.1.	

1.1.2.	

Támogatott kezességvállalás

– kkV-k: beruházási és működőtőke-
kölcsönhöz kapcsolódó kedvezményes 
kezességvállalási díj csökkentése 
maximum 15%-kal 

– nagyvállalkozások: a kedvezményes 
kezességvállalási díj csak beruházási 
kölcsön esetén alkalmazható, 0 % 
csökkentés

– kezességvállalás a kölcsön 80% 

– nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
kizárva 

13 lásd 1. lábjegyzet 
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Támogatott kölcsönök

– kkV-k:  kedvezményes kamatozású 
beruházási és működőtőke-kölcsönök 

– nagyvállalkozások: kedvezményes ka-
matozású beruházási vagy működőtőke-
kölcsön 

1.1.3.	

– a 2008 júlus 1-ig nehéz helyzetben nem 
lévő vállalkozások is

Támogatott kölcsönök

– kkV-k: kedvezményes kamatozású 
beruházási és működőtőke-kölcsönök 

– nagyvállalkozások – csak beruházási 
kölcsönök esetén alkalmazható a ked-
vezményes kamatozás

– nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
kizárva

Zöld termékek

– beruházási kölcsönök esetében a ked-
vezményes kamatozású kölcsön kamata 
tovább csökkenthető

– kkV-k esetében 50%-kal

– nagyvállalkozások esetében 25% -kal

Zöld termékek

– beruházási kölcsönök esetében a ked-
vezményes kamatozású kölcsön kamata 
tovább csökkenthető

– kkV-k 25%-kal

– nagyvállalkozások 15%-kal
500.000 EUR szabály Törölve
Exporthitel-biztosítás Exporthitel-biztosítás 

– nincs változtatás a keretszabály ren-
delkezésein

– rövid lejáratú exporthitel közlemény 
meghosszabítása két évre

Kockázati Tőkére vonatkozó kiigazítások 

– 12 hónapos időszak során a finanszí-
rozás legmagasabb összege kkv-nként 
1,5 millió Eur-ról 2,5 millió Eur-ra 
emelkedik

1.1.4.	

– a magánbefektetők részvételének a 
csökkentése 50%-ról 30%-ra a támoga-
tott és a nem támogatott térségekben.

Kockázati Tőkére vonatkozó kiigazítások 

– A módosítás bevezetése a kockázati-
tőke iránymutatás 4.3.1. pontjába

1.1.5.	

1.1.6.	

– Törölve
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IV. Részletes szabályok14, 15

Kezességvállalás formájában nyújtott támogatás
a) a kkv-kkal szemben a tagállamok a korábbi 25% helyett, 15 %-kal 

csökkenthetik a mellékletben szereplő mentesülés szerint nyúj-
tott új kezességvállalások esetében az éves fizetendő díjat;

b) nagyvállalatok esetében a tagállamok használhatják az új kezes-
ségvállalások ugyanazon, mellékletben meghatározott mentesü-
lés alapján számított éves díját, megszűnik azonban a korábbi 
15%-os díjkedvezmény,

c) amennyiben a kezességvállalási rendszerek támogatási elemét a 
Bizottság által már elfogadott módszerekkel állapítják meg va-
lamely, a Bizottság által elfogadott állami támogatási rendelet16 
szerint történő bejelentésük után, a tagállamok kkv-k esetében 
szintén hasonlóan, legfeljebb 15%-kal csökkenthetik az új ke-
zességvállalásokért fizetendő éves díjat; a kkv-k esetében a ko-
rábbi 25 % kedvezmény lecsökken, a nagyvállalatok esetében 
megszűnik,

d) a kölcsön maximális összege nem haladja meg a kedvezménye-
zett 2010. évi teljes éves bérköltségét, (beleértve a szociális já-
rulékokat és a vállalat telephelyén munkát végző, de hivatalosan 
valamely alvállalkozó alkalmazásában álló személyzet költsé-
gét). 2010. január 1-jén vagy azután alapított vállalatok esetén 
a kölcsön maximális összege nem haladhatja meg a működés 
első két évére vonatkozó éves becsült bérköltséget; A beruházási 
hitelek esetében a tagállamok a kölcsön maximális összegét a 27 
uniós tagállamra vonatkozóan számított átlagos évi bérköltség 
alapján is kiszámíthatják”17

e) a kezességvállalást 2011. december 31-ig kell odaítélni; 

14 A rendelkezések részletezésekor kizárólag azok a pontok kerülnek kiemelésre, 
ahol a módosított közlemény eltér a korábbi szabályozástól.

15 lásd 1. lábjegyzet
16 például az általános csoportmentességi rendelet vagy az 1628/2006/Ek rendelet 

vagy az 1857/2006/Ek rendelet, amennyiben a jóváhagyott módszer kifejezetten ki-
tér a szóban forgó kezességvállalási típusokra és az azokhoz tartozó tranzakciókra.

17 Forrás: Eurostat legfrissebb rendelkezésre álló adatok: Eu-27 2007. Havi bérkölt-
ségek: 3 028 
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f) a kezességvállalás nem haladja meg a kölcsön 80 %-át, korábbi 
90% helyett 

g) a korábbiakkal ellentétben a kkv-k számára a kezességvállalás 
beruházási és működőtőke-kölcsönre is nyújtható; a nagyválla-
latok számára csak beruházási kölcsönre; 

h) a kezességvállalás díjának csökkentését a kkv-k esetében a ke-
zességvállalás odaítélésétől számítva legfeljebb két éven át al-
kalmazhatják. Amennyiben a kapcsolódó kölcsön futamideje 
meghaladja a két évet, a tagállam további legfeljebb nyolc évig 
csökkentés nélkül alkalmazhatja a mellékletben meghatározott 
mentesülési díjakat; nagyvállalatok esetében a tagállamok leg-
feljebb 10 évig alkalmazhatják a mellékletben meghatározott 
mentesülési rendelkezéseket. 

i) a korábbi szabályozással ellentétben (ahol a a támogatást azok-
nak a vállalkozások nyújtották, amelyek 2008. július 1-jén nem 
voltak nehéz helyzetben; illetve, amelyek a fenti időpont után, a 
globális pénzügyi és gazdasági válság következtében kerültek 
nehéz helyzetbe, de előzőleg nem voltak nehéz helyzetben;) a 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások18 ki vannak zárva az intéz-
kedés alkalmazási köréből. 

Támogatott kölcsön formájában nyújtott támogatások 

A Bizottság elismeri, hogy a jelenlegi piaci körülmények között előfor-
dulhat, hogy a vállalatoknak nehézséget okoz a finanszírozási lehetősé-
gek megtalálása. Ezért a Bizottság elfogadhatónak fogja tartani, hogy a 
tagállamok állami vagy magánforrásból kölcsönt nyújtsanak, amennyi-
ben annak kamatlába egyenlő legalább a központi bank napi kamatával, 
plusz a 2007. január 1-je és 2008. június 30. közötti időszakra vonatkozó 
egyéves átlagos bankközi kamat és a központi bank átlagos napi ka-
matának különbségével egyenlő díjjal, plusz a referencia-kamatláb és 
a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 
bizottsági közleményben meghatározott kedvezményezetti kockázati 
profilnak megfelelő hitelkockázati díjjal. 

18 A közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez 
és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról 2.1 pontja szerint.
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A Bizottság ideiglenesen úgy tekinti, hogy a fenti kamatláb, illetve 
a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjá-
nak módosításáról szóló bizottsági közleményben meghatározott refe-
rencia-kamatláb különbségeként jelentkező támogatási elem az Eumsz 
107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján összeegyeztethető a szer-
ződéssel a következő feltételek teljesülése esetén:

a) ez a módszer valamennyi, 2011. december 31-ig kötött szerződés-
re alkalmazandó; A módszer tetszőleges futamidejű kölcsönre 
alkalmazható. a kamatlábak csökkentését a 2013. december 31.19 
előtt eszközölt kamatkifizetések esetében lehet alkalmazni; A 
fenti időpont utáni kölcsönök esetében legalább a referencia-ka-
matláb és a leszámítolási kamatláb megállapításáról szóló bizott-
sági közleményben meghatározott kamatlábbal egyenlő kamat-
lábat kell alkalmazni; 

b) a kkv-k számára a kezességvállalás beruházási és működőtőke-
kölcsönre is nyújtható; a nagyvállalatok számára csak beruházá-
si kölcsönre; 

c) a korábbi szabályozással ellentétben nehéz helyzetben lévő vál-
lalkozások ki vannak zárva az intézkedés alkalmazási köréből. 

Környezetbarát termékek előállításához nyújtott támogatás 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a környezetvédelmi célkitűzések meg-
valósítása a pénzügyi válság idején is prioritás kell hogy maradjon. A 
környezetbarátabb – köztük energiahatékony – termékek előállítása az 
unió érdekében áll, és e célkitűzés megvalósulását még a pénzügyi vál-
ság sem hátráltathatja. 

a) a későbbi uniós környezetvédelmi normákhoz alkalmazkodó vagy 
azokon túllépő termékek esetében a beruházás legkésőbb 2011. 
december 31-én elkezdődik azzal a célkitűzéssel, hogy a termék 
a norma hatálybalépése előtt legalább két évvel a piacra kerül;

b) a kölcsönt legfeljebb 2011. december 31-ig nyújtják; 
c) a támogatás mértékének megállapításakor a kedvezményezettre 

vonatkozó, a közlemény 2.3 pontjában foglalt módszer alapján 

19 Az e lehetőséggel élni kívánó tagállamoknak közölniük kell az interneten a napi 
kamatlábukat, és a Bizottság rendelkezésére kell azt bocsátaniuk. 
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meghatározott egyedi kamatlábból kell kiindulni; E módszer 
alapján a vállalat által fizetendő kamatot a következőképpen 
csökkenthetik: 

– nagyvállalatok esetében 15%, a korábbi 25 % helyett
– kkv-k esetében 25%, a korábbi 50% helyett 

d) A korábbi szabályozással ellentétben a nehéz helyzetben lévő vál-
lalkozások ki vannak zárva az intézkedés alkalmazási köréből. 

Támogatáshalmozás 

A közleményben megállapított támogatási határok attól függetlenül al-
kalmazásra kerülnek, hogy a támogatott projektnek nyújtott támogatást 
teljes mértékben állami forrásokból finanszírozzák, vagy részben az 
unió finanszírozza. 

A közleményben írt ideiglenes támogatási intézkedések ugyanazon 
támogatható költség tekintetében nem halmozhatók a de minimis ren-
delet hatálya alá tartozó támogatással. 

Az Eu strukturális Alapok és egyéb uniós finanszírozási eszköz által 
történő társfinanszírozás esetén az alkalmazandó szabályokat be kell 
tartani.

Kockázati tőke

A kockázatitőke iránymutatásra vonatkozóan a Bizottság beemelni ter-
vezi az ideiglenes közleményben szereplő 12 hónapos időszakra vonat-
kozó finanszírozási részösszeg megemelt mértékét.

Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás

A Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi pénzügyi válságból következően 
nem minden tagállamban áll fenn biztosítási és viszontbiztosítási kapa-
citáshiány, de nem zárható ki, hogy bizonyos országokban időlegesen 
nincs fedezet a piacképes kockázatokra, ezért nem változtat a korábbi 
rendelkezéseken, a közlemény hatályát  2012. december 31-éig meg kí-
vánja hosszabbítani.


