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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 893/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 14.)
az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren az Olaszországban,
Portugáliában és Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra
irányuló halászat tilalmáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló,
2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekinte
tében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról
szóló, 2014. január 20-i 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) meghatározza az európai uniós halászhajók és csapdák
által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2014-ben kifogható kékúszójú
tonhal-mennyiséget.

(2)

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves
helyreállítási tervről, a 43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK tanácsi rendelet (3) előírja, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a
Bizottságot a 24 métert meghaladó hosszúságú hajóik számára kiosztott egyéni kvótákról. A 24 méternél rövi
debb halászhajók és a csapdák esetében a tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot legalább a termelői szerve
zeteknek vagy a hasonló halászeszközökkel halászó hajócsoportoknak kiosztott kvótáról.

(3)

A közös halászati politika egyik célja a halászati ágazat hosszú távú életképességének biztosítása az élő vízi
erőforrásoknak az elővigyázatosság elve szerinti megközelítésen alapuló, fenntartható kiaknázása révén.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban amennyiben a Bizottság a tagállamok által
szolgáltatott adatok vagy a birtokában lévő egyéb információk alapján megállapítja, hogy az Európai Unió, vala
mely tagállam vagy a tagállamok valamely csoportja rendelkezésére álló halászati lehetőségek egy vagy több
halászeszköz vagy flotta tekintetében kimerültek, arról tájékoztatja az érintett tagállamo(ka)t, és az érintett terü
letre, halászeszközre, állományra, állománycsoportra vagy a konkrét halászati tevékenységekben érintett flottára
vonatkozóan a halászati tevékenységeket megtiltja.

(5)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól
keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal tekintetében az Olaszországban, Portugáliában és Spanyolor
szágban lajstromozott csapdák számára megállapított halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni.

(6)

Július 7-én Olaszország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhal-halászatban részt vevő
három csapdájának halászati tevékenységét 2014. június 29-én 15 óra 00 perctől leállította.

(1) HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
(2) HL L 24., 2014.1.28., 1. o.
(3) HL L 96., 2009.4.15., 1. o.
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(7)

Július 16-án Portugália arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhal-halászatban részt vevő
három csapdájának halászati tevékenységét 2014. július 15-én 00 óra 00 perctől leállította.

(8)

Június 10-én, 18-án és 20-án Spanyolország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhalhalászatban részt vevő négy csapdájának halászati tevékenységét a következők szerint leállította: két csapda
esetében június 10-i hatállyal, egy csapda esetében június 19-i hatállyal, a fennmaradó csapda esetében pedig
június 20-i hatállyal; fentiek eredményeként 2014. június 20-án 00 óra 00 perctől minden tevékenységre tilalom
van érvényben.

(9)

Az Olaszország, Portugália és Spanyolország által hozott, fent említett intézkedések sérelme nélkül szükséges,
hogy a Bizottság megerősítse a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a
Földközi-tengeren történő halászatára vonatkozó, az Olaszországban lajstromozott csapdák esetében 2014. júni
us 29-én 15 óra 00 perctől, a Portugáliában lajstromozott csapdák esetében 2014. július 15-én 00 óra 00 perctől,
a Spanyolországban lajstromozott csapdák esetében pedig legkésőbb 2014. június 20-án 00 óra 00 perctől elren
delt tilalmat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2014. június 29-én 15 óra 00 perctől tilos
a kékúszójú tonhalnak az Olaszországban lajstromozott csapdákkal folytatott halászata.
Az e csapdák által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni
vagy tenyészteni, átrakni, áthelyezni, lehalászni és kirakodni.
2. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2014. július 15-én 00 óra 00 perctől tilos
a kékúszójú tonhalnak a Portugáliában lajstromozott csapdákkal folytatott halászata.
Az e csapdák által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni
vagy tenyészteni, átrakni, áthelyezni, lehalászni és kirakodni.
3. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren legkésőbb 2014. június 20-án 00 óra
00 perctől tilos a kékúszójú tonhalnak a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott halászata.
Az e csapdák által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni
vagy tenyészteni, átrakni, áthelyezni, lehalászni és kirakodni.
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 14-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Michel BARNIER

alelnök

2014.8.19.
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A BIZOTTSÁG 894/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 14.)
a Horvátország, Franciaország, Olaszország, Málta és Spanyolország lobogója alatt közlekedő vagy
ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól
keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló,
2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekinte
tében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról
szóló, 2014. január 20-i 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) meghatározza az európai uniós halászhajók és csapdák
által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren 2014-ben kifogható kékúszójú
tonhal-mennyiséget.

(2)

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves
helyreállítási tervről, a 43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK tanácsi rendelet (3) előírja, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a
Bizottságot a 24 métert meghaladó hosszúságú hajóik számára kiosztott egyéni kvótákról. A 24 méternél rövi
debb halászhajók és a csapdák esetében a tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot legalább a termelői szerve
zeteknek vagy a hasonló halászeszközökkel halászó hajócsoportoknak kiosztott kvótáról.

(3)

A közös halászati politika egyik célja a halászati ágazat hosszú távú életképességének biztosítása az élő vízi
erőforrásoknak az elővigyázatosság elve szerinti megközelítésen alapuló, fenntartható kiaknázása révén.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban amennyiben a Bizottság a tagállamok által
szolgáltatott adatok vagy a birtokában lévő egyéb információk alapján megállapítja, hogy az Európai Unió, vala
mely tagállam vagy a tagállamok valamely csoportja rendelkezésére álló halászati lehetőségek egy vagy több
halászeszköz vagy flotta tekintetében kimerültek, arról tájékoztatja az érintett tagállamo(ka)t, és az érintett terü
letre, halászeszközre, állományra, állománycsoportra vagy a konkrét halászati tevékenységekben érintett flottára
vonatkozóan a halászati tevékenységeket megtiltja.

(5)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól
keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal tekintetében a Horvátország, Franciaország, Olaszország, Málta
és Spanyolország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára megállapí
tott halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni.

(6)

Június 24-én Horvátország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhal-halászatban részt
vevő nyolc erszényes kerítőhálós hajójának halászati tevékenységét 2014. június 24-én 24 óra 00 perckor leállí
totta.

(7)

Május 28-án, június 9-én és 12-én Franciaország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójú
tonhal-halászatban részt vevő tizenhét erszényes kerítőhálós hajójának halászati tevékenységét a következők
szerint leállította: tizenegy hajó esetében május 28-i hatállyal, két hajó esetében június 9-i hatállyal és a fennma
radó négy hajó esetében június 12-i hatállyal; fentiek eredményeként 2014. június 12-én 09 óra 04 perctől
minden tevékenységre tilalom van érvényben.

(8)

Június 1-jén, 2-án, 9-én és 13-án Olaszország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhalhalászatban részt vevő tizenkét erszényes kerítőhálós hajójának halászati tevékenységét a következők szerint leállí
totta: három hajó esetében június 1-jei hatállyal, négy hajó esetében június 2-i hatállyal, négy hajó esetében júni
us 8-i hatállyal és a fennmaradó egy hajó esetében június 13-i hatállyal; fentiek eredményeként 2014. június 13-án
23 óra 02 perctől minden tevékenységre tilalom van érvényben.

(1) HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
(2) HL L 24., 2014.1.28., 1. o.
(3) HL L 96., 2009.4.15., 1. o.
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(9)

Június 12-én Málta arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhal-halászatban részt vevő
erszényes kerítőhálós hajójának halászati tevékenységét 2014. június 10-én 14 óra 39 perckor leállította.

(10)

Május 28-án Spanyolország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2014. évi kékúszójútonhal-halászatban részt
vevő hat erszényes kerítőhálós hajójának halászati tevékenységét 2014. május 28-án 00 óra 00 perckor leállította.

(11)

A Horvátország, Franciaország, Olaszország, Málta és Spanyolország által hozott, fent említett intézkedések
sérelme nélkül szükséges, hogy a Bizottság megerősítse az érintett uniós tagállamok lobogója alatt közlekedő vagy
azokban lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára elrendelt, a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceánon a
nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren történő halászatára vonatkozó tilalmat, amely Horvátor
szág esetében 2014. június 24-én 24 óra 00 perctől, Franciaország esetében legkésőbb 2014. június 12-én 09 óra
04 perctől, Olaszország esetében legkésőbb 2014. június 13-án 23 óra 02 perctől, Málta esetében legkésőbb
2014. június 10-én 14 óra 39 perctől, Spanyolország esetében pedig legkésőbb 2014. május 28-án 00 óra
00 perctől van érvényben,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Horvátország lobogója alatt közlekedő
vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára 2014. június 24-én 24 óra 00 perctől tilos a kékúszójú
tonhal halászata.
Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni vagy
tenyészteni, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
2. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Franciaország lobogója alatt közlekedő
vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára legkésőbb 2014. június 12-én 09 óra 04 perctől tilos a kékú
szójú tonhal halászata.
Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni vagy
tenyészteni, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
3. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren az Olaszország lobogója alatt közlekedő
vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára legkésőbb 2014. június 13-án 23 óra 02 perctől tilos a kékú
szójú tonhal halászata.
Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni vagy
tenyészteni, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
4. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Málta lobogója alatt közlekedő vagy ott
lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára 2014. június 10-én 14 óra 39 perctől tilos a kékúszójú tonhal halá
szata.
Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni vagy
tenyészteni, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
5. cikk
Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolország lobogója alatt közlekedő
vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók számára 2014. május 28-án 00 óra 00 perctől tilos a kékúszójú
tonhal halászata.
Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott kékúszójú tonhalakat tilos a fedélzeten tárolni, ketrecekben hizlalni vagy
tenyészteni, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
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6. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 14-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Michel BARNIER

alelnök
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A BIZOTTSÁG 895/2014/EU RENDELETE
(2014. augusztus 14.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyia
nyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,
mivel:
(1)

A formaldehid – anilinnel alkotott oligomer reakciótermékek (technikai MDA) – esetében az 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő
besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet
XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(2)

Az arzénsav esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategóriájú rákkeltő anyag
ként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének
a) pontja határoz meg.

(3)

A bisz(2-metoxietil)-éter (diglim) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategó
riájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekinte
tében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi ren
delet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(4)

Az 1,2-diklór-etán (EDC) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú
rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének
a) pontja határoz meg.

(5)

A 2,2′-diklór-4,4′-metilén-dianilin (MOCA) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az
1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekinte
tében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi ren
delet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(6)

A dikróm-trisz(kromát) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú
rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének
a) pontja határoz meg.

(7)

A stroncium-kromát esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1 B. kategóriájú rákkeltő
anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének
a) pontja határoz meg.

(8)

A kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az
1A. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekinte
tében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi ren
delet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(9)

A pentacink-kromát-oktahidroxid esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategó
riájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében telje
sülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet
57. cikkének a) pontja határoz meg.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
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(10)

Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették az anyagok jelöltlistá
jára. A fenti anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Európai Vegyianyagügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) az említett rendelet 58. cikkének megfelelően megfogalmazott, 2013.
január 17-i ajánlásában (1) prioritásként határozta meg. Ezért a fenti anyagokat indokolt felvenni az említett
mellékletbe.

(11)

Az N,N-dimetil-acetamid (DMAC) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategó
riájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekinte
tében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi ren
delet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján szintén
azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő
felvételét az Ügynökség az említett rendelet 58. cikkének megfelelően megfogalmazott, 2013. január 17-i ajánlá
sában prioritásként határozta meg. A DMAC-t az N-metil-2-pirrolidonhoz (NMP) hasonló lényegi tulajdonságok
jellemzik, és mindkét anyag a másik lehetséges alternatív anyagának tekinthető bizonyos fontos felhasználásaik
tekintetében. Jelenleg az NMP elnevezésű vegyi anyag az 1907/2006/EK rendelet 69. cikkének megfelelő korláto
zási eljárás tárgyát képezi. Tekintettel a két anyag között mind lényegi tulajdonságaik, mind ipari alkalmazásuk
tekintetében fennálló hasonlóságokra, valamint a két anyagra vonatkozó következetes szabályozási megközelítés
biztosítása érdekében a Bizottság helyénvalónak ítéli, hogy elhalassza a DMAC-nak a XIV. mellékletbe történő
felvételére vonatkozó határozathozatalt.

(12)

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében meg kell határozni az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése
c) pontjának i. és ii. alpontjában említett, kérelem benyújtására vonatkozó végső határidőt és lejárati időt.

(13)

Az Ügynökség 2013. január 17-én közzétett ajánlásában az e rendelet mellékletében felsorolt minden egyes
anyagra vonatkozóan meghatározta az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdése c) pontja ii. alpont
jában említett azon határidőket, ameddig be kell érkezniük a kérelmeknek, amennyiben a kérelmező folytatni
kívánja az anyag felhasználását vagy bizonyos felhasználások céljából az anyag forgalomba hozatalát. E határ
időket az engedélyezés iránti kérelem összeállításához szükséges becsült időt és a különböző anyagokra vonatko
zóan rendelkezésre álló, valamint az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (4) bekezdése szerint folytatott nyil
vános konzultáció során kapott információkat figyelembe véve határozták meg. Azt is figyelembe vették az emlí
tett rendelet 58. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, hogy az Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet által
előírt határidőn belül hány kérelmet tud feldolgozni.

(14)

A dikróm-trisz(kromát), a stroncium-kromát, a kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát és a pentacink-kromátoktahidroxid tekintetében, amelyek mind króm(VI)-vegyületek, az Ügynökség azt javasolta, hogy a kérelmek
benyújtásának határidejét az e rendelet hatálybalépése után 24 hónapban határozzák meg. A Bizottság azonban
úgy véli, hogy az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének 16–22. bejegyzésében szereplő hét króm(VI)-ve
gyület esetében használt megközelítés követése érdekében a kérelmek benyújtásának határidejét az e rendelet
hatálybalépésétől számított 35 hónapban kell meghatározni.

(15)

Az e rendelet mellékletében felsorolt anyagok mindegyikének esetében az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke
(1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett időpontot az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pont
jának ii. alpontjában említett időpontot követő 18 hónapban kell meghatározni.

(16)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése e) pontjának az 58. cikk (2) bekezdésével összefüggésben
értelmezett rendelkezései előírják, hogy egyes felhasználásokra vagy felhasználási kategóriákra mentesség állapít
ható meg, amennyiben a kockázatok megfelelő ellenőrzésére az emberi egészség, illetve a környezet védelmét
biztosító egyéb uniós jogszabályokban előírt minimumkövetelmények vannak hatályban. A jelenleg rendelkezésre
álló információk alapján nem indokolt e rendelkezések alapján mentességet megállapítani.

(17)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt mentességet megállapítani a termék- és folyamato
rientált kutatásra és fejlesztésre.

(18)

A rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt továbbá felülvizsgálati időszakot megállapítani egyes
felhasználásokra.

(19)

Ezért az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létreho
zott bizottság véleményével,

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 14-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2014.8.19.

MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének táblázata a következő bejegyzésekkel egészül ki:
Átmeneti intézkedések
Anyag

Lényegi tulajdonság az 57. cikk
szerint

Kérelem benyújtásának
határideje (*)

Lejárati idő (**)

Mentesség
(felhasználási
kategóriák)

Felülvizsgálati
időszak
HU

Bejegy
zés
száma

Formaldehid – anilinnel alkotott oligomer reak Rákkeltő
(1B. kategória)
ciótermékek (technikai MDA)
EK-szám: 500-036-1
CAS-szám: 25214-70-4

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

—

—

24.

Arzénsav
EK-szám: 231-901-9
CAS-szám: 7778-39-4

Rákkeltő
(1A. kategória)

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

—

—

25.

Bisz(2-metoxietil)-éter (diglim)
EK-szám: 203-924-4
CAS-szám: 111-96-6

Reprodukciót károsító anyag
(1B. kategória)

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

—

—

26.

1,2-diklór-etán (EDC)
EK-szám: 203-458-1
CAS-szám: 107-06-2

Rákkeltő
(1B. kategória)

2016. május 22.

2017. november 22.

—

—

27.

2,2′-diklór-4,4′-metilén-dianilin (MOCA)
EK-szám: 202-918-9
CAS-szám: 101-14-4

Rákkeltő
(1B. kategória)

2016. május 22.

2017. november 22.

—

—

28.

Dikróm-trisz(kromát)
EK-szám: 246-356-2
CAS-szám: 24613-89-6

Rákkeltő
(1B. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

—

—

29.

Stroncium-kromát
EK-szám: 232-142-6
CAS-szám: 7789-06-2

Rákkeltő
(1B. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

—

—

30.

Kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát
EK-szám: 234-329-8
CAS-szám: 11103-86-9

Rákkeltő
(1A. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

—

—

31.

Pentacink-kromát-oktahidroxid
EK-szám: 256-418-0
CAS-szám: 49663-84-5

Rákkeltő
(1A. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

—

—”
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(*) Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adat.
(**) Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adat.
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A BIZOTTSÁG 896/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 18.)
a Feröer szigetekkel szemben az atlanti-skandináv heringállomány megóvásának biztosítása érde
kében alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló 793/2013/EU végrehajtási rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
Tekintettel a halállomány megőrzésére irányuló, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országok esetében alkalma
zandó egyes intézkedésekről szóló, 2012. október 25-i 1026/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és
különösen annak 7. cikkére,
mivel:
(1)

A Feröer szigetekkel szemben az atlanti-skandináv heringállomány megóvásának biztosítása érdekében alkalma
zandó intézkedések megállapításáról szóló, 2013. augusztus 20-i 793/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2)
megállapítja, hogy a Feröer-szigetek a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő ország, és az 1026/2012/EU ren
delet értelmében elfogad egyes, az atlanti-skandináv hering és a heringhez kapcsolódó fajok halászatára vonatkozó
intézkedéseket.

(2)

Az 1026/2012/EU rendelet 7. cikke értelmében említett intézkedések alkalmazását meg kell szüntetni, amint a
nem fenntartható halászatot lehetővé tevő ország akár függetlenül, akár más országokkal együttműködve
meghozza a közös érdekű állományok megőrzéséhez és kezeléséhez szükséges megfelelő kiigazító intézkedéseket,
amelyek nem ássák alá az Unió által hozott intézkedések hatásait.

(3)

2014. június 12-én a Feröer szigetek halászati minisztere bejelentette, hogy 2014-re a heringek esetén 40 000 t
fogási korlátozást fogadtak el, amely abszolút és relatív értelemben is jóval alatta marad a 2013-ra meghatározott
105 230 tonnának. Ez 4,4 %-kal növelné meg a többi part menti állam által a jelenlegi hosszú távú állományke
zelési terv keretében 2014-re javasolt teljes kifogható mennyiséget.

(4)

A legfrissebb tudományos szakvélemény értelmében 2014-ben a fogások ilyen mértékű növelése csak 0,4 %-os
hatást gyakorolna 2015 elejéig a hering biomasszájára, amely a heringállomány megőrzése szempontjából elha
nyagolható érték.

(5)

A Feröer szigetek által hozott korrekciós intézkedések a többi part menti állam – az Orosz Föderáció, Norvégia,
Izland és az Unió – által közösen elfogadott kvótákkal együttesen véve tehát nem ássák alá az EU és a többi part
menti állam által a halállomány megőrzésére irányuló közös erőfeszítéseket.

(6)

Következésképpen az 1026/2012/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése értelmében a 793/2013/EU bizottsági végre
hajtási rendelet által elfogadott intézkedések alkalmazását meg kell szüntetni. A 793/2013/EU végrehajtási rende
letet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Mivel ezen intézkedések alkalmazására nincs továbbra szükség, e rendeletnek a kihirdetést követő napon hatályba
kell lépnie.

(8)

Ez nem érinti a Feröer szigetek által a későbbiekben meghatározott kvótákat vagy az atlanti-skandináv heringállo
mány közös kezeléséről a part menti államok által jövőben folytatott konzultációkat.

(9)

A Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság nem nyilvánított véleményt,

(1) HL L 316., 2012.11.14., 34. o.
(2) HL L 223., 2013.8.21., 1. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 793/2013/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

L 244/12

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014.8.19.

A BIZOTTSÁG 897/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 18.)
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehaj
tására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 291. cikkére,
tekintettel az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,
tekintettel a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok
és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és külö
nösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 232/2014/EU rendelet egyik területe – a határokon átnyúló együttműködés fokozása érdekében – az egyrészt
az Európai Unió egy vagy több tagállama, másrészt a rendelet I. mellékletében meghatározott egy vagy több part
nerország és/vagy az Oroszországi Föderáció közötti, az Unió külső határának velük közös szakaszán megvaló
suló együttműködést foglalja magában.

(2)

A 236/2014/EU rendelet megállapítja a támogatás végrehajtására vonatkozó azon szabályokat, amelyek a külső
tevékenységekre vonatkozó valamennyire eszközre nézve közösek.

(3)

A 232/2014/EU rendelet előírja, hogy el kell fogadni a határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtá
sára vonatkozó egyedi rendelkezéseket megállapító végrehajtási szabályokat. Az említett szabályok rendelkezéseket
tartalmaznak többek között a következőkre vonatkozóan: a társfinanszírozás aránya és módszerei; a közös
operatív programok tartalma, elkészítése, módosítása és lezárása; a programstruktúrák szerepe és funkciója –
ideértve azok helyzetét, hatékony azonosítását, elszámoltathatóságát és felelősségét –, az irányítási és kontrollrend
szerek leírása, valamint az uniós támogatás technikai és pénzügyi irányítására vonatkozó feltételek; visszafizettetési
eljárások valamennyi részt vevő országban; monitoring és értékelés; láthatósági és tájékoztatási tevékenységek;
megosztott és közvetett irányítás.

(4)

A 232/2014/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében előírt programozási dokumentum megállapítja a hatá
rokon átnyúló együttműködés által követendő stratégiai célokat, valamint az együttműködés prioritásait és
várható eredményeit, továbbá tartalmazza a létrehozandó közös operatív programok jegyzékét.

(5)

A határokon átnyúló együttműködést olyan többéves közös operatív programok útján kell végrehajtani, amelyek
egy adott határra vagy határcsoportra terjednek ki, és amelyek többéves prioritásokat tartalmaznak, tematikus
célkitűzések következetes rendszerét követik, és az uniós támogatással végrehajthatók.

(6)

A 232/2014/EU rendelet értelmében a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó egyedi rendelkezéseket
rögzítő végrehajtási szabályokat úgy kell meghatározni, hogy a részt vevő országok számára bizonyos rugalmas
ságot engedjenek meg az egyes programok szervezésének és végrehajtásának részletes szabályai tekintetében, a
programok sajátosságait figyelembe véve. Ezen elv alapján és e rendelettel összhangban a részt vevő országoknak
közösen be kell terjeszteniük a Bizottsághoz elfogadásra a közös operatív programokra vonatkozó javaslatokat a
232/2014/EU rendelet 10. cikke (4) bekezdésével összhangban.

(7)

Figyelembe véve, hogy valamennyi részt vevő országot be kell vonni a program döntéshozatali struktúrájába,
ugyanakkor a végrehajtási feladatokat általában valamely tagállamban lévő irányító hatóságra bízzák, meg kell
állapítani az irányító hatóság feladatait lefedő szervezeti struktúrát, valamint a feladatköröknek a programstruk
túra részét képező egyes szerveken belüli és e szervek közötti felosztására vonatkozó szabályokat.

(1) HL L 77., 2014.3.15., 27. o.
(2) HL L 77., 2014.3.15., 95. o.
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(8)

A Bizottság a 2007–2013-as programozási időszak során levont tanulságok alapján nem fogja automatikusan
viselni a végső felelősséget a partnerországokban teljesítendő visszafizettetésekért. A végrehajtási szabályokban
ezért új rendelkezéseket állapítottak meg, amelyek több felelősséget ruháznak a részt vevő országokra az irányítás,
a kontroll és az ellenőrzés tekintetében. A programoknak maguknak kell meghatározni saját irányítási és kontroll
rendszereiket e szabályok alapján. A partnerországoknak támogatniuk kell az irányító hatóságokat a programok
végrehajtásában azzal, hogy nemzeti hatóságokat, ellenőrzést segítő kapcsolattartó pontokat és könyvvizsgálói
csoportot hoznak létre.

(9)

A 232/2014/EU rendelet 10. cikkének (8) bekezdésével összhangban szükség esetén megállapodást kell aláírni a
részt vevő országok és az irányító hatóság között a partnerországokkal vagy az Oroszországi Föderációval aláírt
finanszírozási megállapodásokban nem szereplő rendelkezések meghatározásáról.

(10)

A 2007–2013-as programozási időszak során levont tanulságok alapján többé nem lesznek kötelező jellegűek a
külső tevékenységek tekintetében a vissza nem térítendő támogatások odaítélésére vonatkozóan a Bizottság által
kidolgozott eljárások és szabályok. Lehetővé kell tenni, hogy a programok keretében a részt vevő országok által
kidolgozott eljárásokat alkalmazzák, feltéve, hogy azok eleget tesznek az e rendeletben meghatározott bizonyos
normáknak.

(11)

A 232/2014/EU rendelet 7. cikkének (7) bekezdésével összhangban az e rendelet szerinti finanszírozás összevon
ható a más vonatkozó uniós rendeletek szerinti finanszírozásokkal. Így lehetővé válik majd, hogy a 232/2014/EU
rendelet szerinti finanszírozást átcsoportosítsák az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)
szerint finanszírozott programokra. Ezzel megegyező szabályt tartalmaz a 231/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) a 232/2014/EU rendeletbe átcsoportosítandó finanszírozásra vonatkozóan, hogy fedezzék az
utóbbi rendelet kedvezményezettjeinek az e rendelet hatálya alá tartozó, határokon átnyúló együttműködési prog
ramokban való részvételét. Ezek az új szabályok egyszerűsíteni fogják az ezen országoknak a programokban való
részvételére vonatkozó irányítási eljárásokat.

(12)

Mivel a programokat általában megosztott irányítással hajtják végre, az irányítási és kontrollrendszereknek össz
hangban kell állniuk az uniós szabályokkal, különösen a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (3) és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel (4), valamint a 2988/95/EK, Euratom
tanácsi rendelettel (5). A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós forrásokat a program végrehajtása során az
alkalmazandó szabályokkal összhangban használják fel.

(13)

Ezek az intézkedések összhangban állnak a 232/2014/EU rendelettel létrehozott bizottság véleményével.

(14)

A programok időbeni programozása és végrehajtása érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetését követő harmadik napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

ELSŐ RÉSZ
TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. cikk
Tárgy
Ez a rendelet a 232/2014/EU rendelet 12. cikkében és a 236/2014/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében meghatáro
zott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezéseket állapítja meg.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai
területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 231/2014/EU rendelete az IPA II előcsatlakozási támogatási eszköz létrehozásáról
(HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(4) A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénz
ügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362.,
2012.12.31., 1. o.).
(5) A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312.,
1995.12.23., 1. o.).
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2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
a) „program”: a 232/2014/EU rendelet 10. cikkének értelmében vett közös operatív program;
b) „részt vevő országok”: a programban részt vevő valamennyi tagállam, a határokon átnyúló együttműködésben részt
vevő partnerországok és EGT-tagállamok;
c) „programozási dokumentum”: a 232/2014/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett dokumentum, amely
megállapítja a stratégiai célokat, a programok jegyzékét, a programok indikatív többéves forráselosztását és földrajzi
támogathatóságát;
d) „programterület”: központi régiók, határrégiók, valamint a 232/2014/EU rendelet 8. cikkének (3), illetve (4) bekez
désében említett fontos társadalmi, gazdasági vagy kulturális központok, illetve területi egységek;
e) „központi régiók”: a 232/2014/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett területi egységek, valamint a prog
ramozási dokumentumban meghatározottak alapján az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz földrajzi egységeiben és
az Európai Gazdasági Térség országaiban lévő határ menti területek;
f) „határrégiók”: a 232/2014/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett területi egységek, valamint a központi
régiókkal határos területi egységek az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz földrajzi egységeiben és az Európai Gazda
sági Térség országaiban;
g) „közös monitoring bizottság”: a program végrehajtásának monitoringjáért felelős közös bizottság;
h) „irányító hatóság”: a részt vevő országok által kijelölt, a program irányításáért felelős hatóság vagy szerv;
i) „nemzeti hatóság”: minden egyes részt vevő ország által kijelölt szervezet, amely a végső felelősséget viseli a
program saját területén való végrehajtása során az irányító hatóság támogatásért;
j) „közös technikai titkárság”: a részt vevő országok által a programszervek segítésére létrehozott szerv;
k) „pénzügyi eszközök”: kiegészítő jelleggel nyújtott uniós pénzügyi támogatási intézkedések, amelyek célja, hogy egy
vagy több konkrét uniós szakpolitikai célkitűzést szolgáljanak. Ezek az eszközök tulajdonviszonyt, illetve részben
tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, kölcsönök vagy biztosítékok, vagy más kockázatmegosztási eszközök
formáját ölthetik, és adott esetben vissza nem térítendő támogatásokkal kombinálhatók;
l) „a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországok”: a 232/2014/EU rendelet I. mellékletében
felsorolt országok és területek, az Oroszországi Föderáció, valamint a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felso
rolt kedvezményezettek, amennyiben ez utóbbi rendelet értelmében társfinanszírozás valósul meg;
m) „szabálytalanságok”: valamely finanszírozási megállapodás, szerződés vagy alkalmazandó jog egy, a program végre
hajtásában részt vevő gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az
Unió költségvetését a költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti;
n) „uniós hozzájárulás”: a program vagy projekt elszámolható kiadásainak az Unió által finanszírozott része;
o) „szerződés”: bármely, a program keretében kötött közbeszerzési szerződés vagy vissza nem térítendő támogatásról
szóló szerződés;
p) „infrastrukturális nagyprojektek”: olyan építési beruházások, tevékenységek vagy szolgáltatások összességére irányuló
projektek, amelyek egy pontosan meghatározott, feloszthatatlan feladatot töltenek be, egyértelműen definiált és
közérdekű célkitűzésekkel, határokon átnyúló hatással vagy előnyökkel járó befektetések megvalósítása céljából, és
amelyek költségvetéséből legalább 2,5 millió EUR-t infrastruktúra-beszerzésre különítenek el;
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q) „közreműködő szervezet”: bármely közjogi vagy magánjogi szervezet, amely irányító hatóság felelőssége alatt
működik, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a projekteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozá
sában;
r) „szerződő fél”: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel közbeszerzési szerződést írtak alá;
s) „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel vissza nem térítendő támogatásról
szóló szerződést írtak alá;
t) „számviteli év”: a július 1. és június 30. közötti időszak, kivéve az első számviteli évet, amelynek tekintetében ez a
kiadások elszámolhatóságának első napjától 2015. június 30-ig tartó időszak. Az utolsó számviteli év 2023. júli
us 1-jétől 2024. szeptember 30-ig tart. A 80. cikk értelmében vett, nemzetközi szervezettel való közvetett irányítás
esetében a pénzügyi év minősül számviteli évnek;
u) „pénzügyi év”: a január 1. és december 31. közötti időszak.

MÁSODIK RÉSZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
ÁLTALÁNOS VÉGREHAJTÁSI KERETRENDSZER
1. FEJEZET

Programok
3. cikk
Előkészítés
Az egyes programokat valamennyi részt vevő ország közös megállapodásával készítik elő, a 232/2014/EU rendelettel, a
programozási dokumentummal és e rendelettel összhangban.

4. cikk
Tartalom
Az egyes programok különösen az alábbi információkat tartalmazzák:
1. Bevezetés: a program-előkészítés lépéseinek rövid leírása, ideértve az annak érdekében folytatott konzultációkról és
meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatást, hogy a részt vevő országokat és más érdekelt feleket bevonják a
program előkészítésébe.
2. A programterület leírása:
a) központi régiók: a programozási dokumentumban és – adott esetben – a 232/2014/EU rendelet 8. cikkének
(4) bekezdésével és a programozási dokumentumban előírt követelményekkel összhangban lévő bármely kiterjesz
tésben meghatározott, támogatásra jogosult területi egységek jegyzéke;
b) határrégiók, adott esetben: határrégiók jegyzéke, felvételük indokolása a programozási dokumentumban előírt
követelményekkel és a programban való részvételükre vonatkozó feltételekkel összhangban, a részt vevő országok
által elfogadottak szerint;
c) a 232/2014/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett fontos társadalmi, gazdasági vagy kulturális
központok, adott esetben: prioritásonként azonosított központok jegyzéke, felvételük indokolása a programozási
dokumentumban előírt követelményekkel és a programban való részvételükre vonatkozó feltételekkel össz
hangban, a részt vevő országok által elfogadottak szerint;
d) a programterület térképe, minden egyes területi egység nevének feltüntetésével és – adott esetben – az a), b) és
c) pontban említett területi egységek közötti különbségtétellel;
e) a programterület leírásán felül, adott esetben, a programban jelezni kell a 232/2014/EU rendelet 10. cikke
(5) bekezdésének a programozási dokumentumban előírt feltételek melletti alkalmazására irányuló szándékot.
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3. A program stratégiája:
a) a program stratégiájának leírása, ideértve a tematikus célkitűzések és a megfelelő prioritások kiválasztását a progra
mozási dokumentum rendelkezéseivel összhangban;
b) a kiválasztott stratégia megindokolása az alábbiak alapján:
— a programterület társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetének elemzése az erősségek és gyengeségek, vala
mint az elemzésből eredő középtávú szükségletek tekintetében,
— a határokon átnyúló programokkal kapcsolatos korábbi tapasztalatokból levont tanulságok ismertetése,
— a szélesebb körű érdekelt felekkel folytatott konzultáció alapján az érintett országokban és régiókban megvaló
suló más uniós finanszírozású programokkal való koherenciára vonatkozó tájékoztatás a nemzeti és regionális
stratégiákkal és szakpolitikákkal való koherencia elemzésével együtt,
— kockázatelemzés és enyhítő intézkedések;
c) az objektíven ellenőrizhető mutatók leírása, különösen:
— az egyes prioritásokra vonatkozó várható eredmények, valamint a megfelelő eredménymutatók, alapértékkel és
célértékkel együtt,
— az egyes prioritásokra vonatkozó kimeneti mutatók, ideértve a számszerűsített célértéket is, amelyek várhatóan
hozzájárulnak az eredményekhez;
d) a következő horizontális kérdések érvényesítési módjainak leírása, adott esetben: demokrácia és emberi jogok,
környezeti fenntarthatóság, nemek közötti egyenlőség és HIV/AIDS.
4. Az illetékes hatóságok és irányítótestületek felépítése és kijelölése:
a) a közös monitoring bizottság összetétele és feladatai;
b) az irányító hatóság és a kijelölésére vonatkozó eljárás;
c) valamennyi részt vevő ország nemzeti hatóságai, különösen az egyes részt vevő országokban a 20. és a 31. cikkben
említett hatóság és adott esetben az e) és f) pontban említettektől eltérő támogató struktúrák;
d) a közös technikai titkárság és a helyi irodák létrehozására, valamint adott esetben a feladataik meghatározására
vonatkozó eljárás;
e) az ellenőrző hatóság, valamint a könyvvizsgálói csoport tagjai;
f) valamennyi részt vevő országban az ellenőrzést segítő kapcsolattartó pontként kijelölt szerv vagy szervek és a
32. cikk szerinti feladatai.
5. A program végrehajtása:
a) az irányítási és kontrollrendszerek leírásának összefoglalása a 30. cikkel összhangban;
b) a program végrehajtására vonatkozó határidő;
c) a projektkiválasztási eljárások leírása a 30. cikkel összhangban;
d) a támogatások jellegének prioritásonkénti leírása a 38. cikkel összhangban, ideértve a közvetlen odaítélési eljárás
keretében kiválasztandó projektek jegyzékét és a pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulást. Ez a finanszírozandó
projektek kiválasztására vonatkozó indikatív határidőt is magában foglalja a 41. cikkel összhangban;
e) a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának és a szerződések odaítélésére alkalmazandó eljárásoknak a
leírása;
f)

a monitoring- és értékelési rendszerek leírása, a program teljes időtartamára vonatkozó indikatív monitoring- és
értékelési tervvel együtt;
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g) a program teljes időtartamára vonatkozó kommunikációs stratégia, valamint az első évre vonatkozó indikatív tájé
koztatási és kommunikációs terv;
h) a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott szabályozási követelmények teljesíté
sére vonatkozó tájékoztatás;
i)

indikatív pénzügyi terv, amely két táblázatot tartalmaz (részt vevő országok szerinti felosztás nélkül):
— az egyik táblázat minden egyes tematikus célkitűzésre és technikai segítségnyújtásra vonatkozóan meghatá
rozza az éves előzetes pénzügyi előirányzatokat az uniós támogatásra tervezett kötelezettségvállalások és kifi
zetések tekintetében. Az első év előirányzatai magukban foglalják a 16. cikk szerinti előkészítő intézkedések
költségeit,
— a másik táblázat minden egyes tematikus célkitűzésre és technikai segítségnyújtásra vonatkozóan a teljes prog
ramozási időszakra meghatározza az uniós támogatás pénzügyi előirányzatainak előzetes összegeit;

j)

a költségek elszámolhatóságára vonatkozóan a 48. és 49. cikkben említett szabályok;

k) a részt vevő országok közötti felelősségmegosztás a 74. cikkel összhangban;
l)

a társfinanszírozás átruházására, alkalmazására és monitoringjára vonatkozó szabályok;

m) az irányító hatóság és a Bizottság közötti jelentéstételre és a számítógépes adatok cseréjére alkalmazott informa
tikai rendszerek leírása;
n) a program által a 7. cikknek megfelelően elfogadott nyelv(ek).
5. cikk
Elfogadás
(1) A részt vevő országok a programozási dokumentum jóváhagyásától számított egy éven belül közösen beterjesztik
a Bizottsághoz a 4. cikkben említett valamennyi elemet tartalmazó programjavaslatot. A részt vevő országok a program
Bizottságnak való benyújtását megelőzően írásban megerősítik, hogy egyetértenek a program tartalmával.
(2) A Bizottság ellenőrzi, hogy a program tartalmazza-e a 4. cikkben említett valamennyi elemet. A Bizottság értékeli
a programnak a 232/2014/EU rendelettel, a programozási dokumentummal, e rendelettel és bármely más vonatkozó
uniós jogszabállyal való összhangját. Az értékelés különösen a következőkkel foglalkozik:
a) az elemzés színvonala, valamint a javasolt prioritásokkal és más uniós finanszírozású programokkal való összhangja;
b) a pénzügyi terv pontossága;
c) a 2001/42/EK irányelvnek való megfelelés.
(3) A Bizottság a program benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül észrevételeket tesz és kéri a
szükséges felülvizsgálatot. A részt vevő országok a Bizottság kérésétől számított két hónapon belül benyújtják az összes
szükséges információt. A Bizottság a program benyújtásának időpontjától számított hat hónapon belül jóváhagyja a
programot, feltéve, hogy a Bizottság valamennyi észrevételét kellően figyelembe vették. A Bizottság a kért felülvizsgálatok
jellegétől függően e határidőket meghosszabbíthatja.
(4) Minden egyes programot a teljes programozási időszakra vonatkozó bizottsági határozattal kell elfogadni a
232/2014/EU rendelet 10. cikke (4) bekezdésével összhangban.
6. cikk
Kiigazítás és felülvizsgálat
(1) Nem tekintendők lényegesnek a program olyan kiigazításai, amelyek nem befolyásolják jelentősen a program
jellegét és célkitűzéseit. Így különösen:
a) a tematikus célkitűzések közötti, illetve a technikai segítségnyújtásból a tematikus célkitűzésekbe való átcsoportosí
tással járó, az egyes tematikus célkitűzésekre vagy technikai segítségnyújtásra eredetileg elkülönített vagy a
(2) bekezdés szerint módosított uniós hozzájárulás legfeljebb 20 %-át kitevő kumulált változások;
b) a technikai segítségnyújtásból a tematikus célkitűzésekbe való átcsoportosítással járó, az egyes tematikus célkitűzé
sekre eredetileg elkülönített, vagy a (2) bekezdés szerint módosított uniós hozzájárulás legfeljebb 20 %-át kitevő
kumulált változások.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatá
sainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).
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A program pénzügyi tervének a) pontban említett változásait az irányító hatóság a közös monitoring bizottság előzetes
jóváhagyásával közvetlenül elvégezheti. Az irányító hatóság legkésőbb a következő éves jelentésben tájékoztatja a Bizott
ságot e változásokról, és valamennyi szükséges további információt a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
A program pénzügyi tervének b) pontban említett változásai esetén az irányító hatóság a közös monitoring bizottság és
a Bizottság előzetes jóváhagyására törekszik.
(2) A közös monitoring bizottság indokolással ellátott kérelmére vagy a Bizottságnak a közös monitoring bizottsággal
való konzultációt követő kezdeményezésére a programokat felülvizsgálhatják az alábbiak bármelyikének eredménye
képpen:
a) a programozási dokumentum felülvizsgálata;
b) fontos társadalmi-gazdasági változások vagy lényeges változások a programterületen;
c) végrehajtási nehézségek;
d) az (1) bekezdésben említett rugalmassági mozgásteret meghaladó változások a pénzügyi tervben, vagy a program
jellegét és célkitűzéseit jelentősen befolyásoló bármilyen változás;
e) ellenőrzések, monitoring és értékelések.
(3) A programok felülvizsgálatára irányuló kérést kellően meg kell indokolni és a kérésnek tükröznie kell a program
változásainak várható hatását.
(4) A Bizottság értékeli a (2) és (3) bekezdéssel összhangban benyújtott információkat. Amennyiben a Bizottság észre
vételeket tesz, az irányító hatóság az összes szükséges további információt benyújtja a Bizottságnak. A felülvizsgálatra
irányuló kérés benyújtásától számított öt hónapon belül a Bizottság jóváhagyja azt, feltéve, hogy a Bizottság valamennyi
észrevételét kellően figyelembe vették.
(5) A (2) bekezdésben vagy a 66. cikk (5) bekezdésében említett esetekben a program felülvizsgálatát a Bizottság
határozatával kell elfogadni, és a felülvizsgálat a 8. és 9. cikkben említett finanszírozási megállapodás módosítását teheti
szükségessé.

7. cikk
Nyelvhasználat
(1) Minden egyes program az Unió egy vagy több hivatalos nyelvét használja munkanyelvként. A részt vevő országok
ezenfelül dönthetnek úgy, hogy egyéb, nem uniós hivatalos nyelvet használnak munkanyelvként. A 4. cikk alapján a
munkanyelv(ek) kiválasztását ismertetni kell a programban.
(2) A programok partnerségi jellegének figyelembevétele érdekében a kedvezményezettek nemzeti nyelvükön nyújt
hatják be a dokumentumokat az irányító hatósághoz, feltéve, hogy e lehetőséget konkrétan megemlítik a programban, és
a közös montoring bizottság – az irányító hatóság közvetítésével – gondoskodik a szükséges tolmácsolásról és fordí
tásról.
(3) A program valamennyi nyelve esetében a tolmácsolás és fordítás költségét vagy programszinten a technikai segít
ségnyújtási költségvetésből, vagy projektszinten az egyes egyedi projektek költségvetéséből fedezik.

2. FEJEZET

Finanszírozási megállapodások
8. cikk
Finanszírozási megállapodások a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországokkal
(1) A Bizottság a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországok mindegyikével finanszírozási
megállapodást köt. A finanszírozási megállapodásokat a többi részt vevő ország és az irányító hatóság vagy az irányító
hatóságnak otthont adó ország is aláírhatja.
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(2) A finanszírozási megállapodásokat legkésőbb a program elfogadásáról szóló bizottsági határozat évét követő év
végéig kell aláírni. Mindazonáltal ha egy program egynél több, a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partne
rországot érint, minden félnek legalább egy finanszírozási megállapodást alá kell írnia az említett időpontot megelőzően.
A határokon átnyúló együttműködésben részt vevő többi partnerország saját finanszírozási megállapodását ezt követően
is aláírhatja. A határokon átnyúló együttműködésben részt vevő említett partnerországgal való program külső kompo
nensét a finanszírozási megállapodás hatálybalépéséig nem lehet elindítani. Amennyiben egy program a 231/2014/EU
rendelet értelmében társfinanszírozott, és egynél több, a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partneror
szágot érint, minden félnek legalább egy finanszírozási megállapodást alá kell írnia a 232/2014/EU rendelet I. mellékle
tében felsorolt egyik részt vevő partnerországgal vagy az Oroszországi Föderációval legkésőbb a program elfogadásáról
szóló bizottsági határozat évét követő év végéig.
9. cikk
Finanszírozási megállapodások a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő, társfinanszírozást nyújtó
partnerországokkal
(1) Amennyiben a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországok társfinanszírozását átruházzák
az irányító hatóságra, a 8. cikkben említett finanszírozási megállapodást a többi részt vevő tagállamnak és a határokon
átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországoknak, valamint az irányító hatóságnak vagy az irányító hatóságnak
otthont adó országnak is alá kell írnia.
(2) Az említett finanszírozási megállapodás többek között az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a határokon átnyúló
együttműködésben részt vevő partnerországok társfinanszírozására vonatkozóan:
a) összeg;
b) rendeltetés és a felhasználás feltételei, ideértve az alkalmazási feltételeket;
c) fizetési feltételek;
d) pénzügyi irányítás;
e) nyilvántartás;
f) jelentéstételi kötelezettségek;
g) vizsgálatok és kontrollok;
h) szabálytalanságok és visszafizettetések.
3. FEJEZET

Egyéb megállapodások vagy egyetértési megállapodások
10. cikk
Tartalom
Az irányító hatóság egyetértési megállapodást vagy bármilyen egyéb megállapodást köthet a részt vevő országokkal a
program rendelkezéseiről, különösen a nemzeti társfinanszírozásról, a konkrét pénzügyi felelősségről, az ellenőrzésekről
és a visszafizettetésekről.
Az említett egyetértési megállapodás vagy bármilyen egyéb megállapodás tartalmának összhangban kell állnia az e rende
letben és a finanszírozási megállapodásban vagy megállapodásokban foglalt rendelkezésekkel.
4. FEJEZET

Végrehajtás
11. cikk
A végrehajtás módjai
A programokat általában a tagállamokkal megosztott irányítás keretében a 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikkével
összhangban kell végrehajtani. A részt vevő országok javasolhatják a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő
partnerországgal vagy nemzetközi szervezettel közvetett irányítás keretében, a 966/2012/EU, Euratom rendelet
60. cikkével összhangban történő végrehajtást is.
A közvetett irányítás keretében végrehajtott programokat e rendelet harmadik része szabályozza.
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II. CÍM
TÁRSFINANSZÍROZÁS

12. cikk
Társfinanszírozási arány
(1)

A társfinanszírozás az uniós hozzájárulás összegének legalább 10 %-át teszi ki.

(2) A társfinanszírozást a lehetőségekhez mérten egyenletesen kell elosztani a program időtartama során annak bizto
sítására, hogy a társfinanszírozás a program végére elérje a legalább 10 %-os célkitűzést.
(3) A program keretében nyújtott támogatás teljesíti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értel
mében vett állami támogatásra alkalmazandó uniós szabályokat.
13. cikk
Társfinanszírozási források
(1)

A társfinanszírozás az Uniótól eltérő forrásokból származik.

(2) A részt vevő országok saját belátásuk szerint határozhatják meg az egyes programok keretében a társfinanszírozás
forrását, összegét és felosztását.
(3) Amennyiben egy, a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerország vállalja, hogy társfinanszíro
zását átruházza az irányító hatóságra, úgy a 9. cikkben említett finanszírozási megállapodásban és adott esetben a
10. cikkben említett megállapodásokban meg kell határozni a társfinanszírozás nyújtására, felhasználására és monitoring
jára vonatkozó eljárásokat.
(4) Minden egyéb esetben a társfinanszírozásra alkalmazandó eljárásokat a 10. cikkben említett megállapodásokban
lehet meghatározni.
14. cikk
Természetbeni hozzájárulások
(1) A harmadik fél által ingyenesen nyújtott nem pénzügyi erőforrás program- vagy projektszinten természetbeni
hozzájárulásnak tekintendő. Egy projekthez vagy programhoz rendelt személyzet költsége nem minősül természetbeni
hozzájárulásnak, de a 12. cikkben említett legalább 10 %-os társfinanszírozás részének tekinthető, ha azt a kedvezmé
nyezettek vagy a részt vevő országok fizetik.
(2) A természetbeni hozzájárulások nem elszámolható költségek, és nem tekinthetők a 12. cikkben említett legalább
10 %-os társfinanszírozás részének.
III. CÍM
VÉGREHAJTÁSI IDŐSZAK

15. cikk
Végrehajtási időszak
Minden egyes program végrehajtási időszaka legkorábban azon a napon kezdődik, amikor a Bizottság elfogadja az adott
programot, és legkésőbb 2024. december 31-éig tart.
16. cikk
A program induló szakasza
(1) Megosztott irányítás keretében a program a részt vevő tagállamokban a 25. cikk (4) bekezdésében említett azon
értesítés kézhezvételét követően indul el, amelyben a Bizottság arról tájékoztat, hogy nem áll szándékában bekérni az
említett cikkben szereplő dokumentumokat, illetve hogy nincs semmilyen észrevétele. A részt vevő országok az irányítási
és kontrollrendszerek létrehozásához szükséges előkészítő intézkedéseket korábban is elindíthatják. A kapcsolódó költ
ségek a 36. cikkel összhangban elszámolhatók.
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(2) A 80. és 82. cikkben említett közvetett irányítás keretében a program a részt vevő tagállamokban a nemzetközi
szervezetre vagy a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországra költségvetés-végrehajtási feladatokat
átruházó megállapodás hatálybalépését követően indul el.
(3)

Ezenfelül a program elindítása céljából a következő további előkészítő intézkedéseket lehet végrehajtani:

a) az irányító hatóság és adott esetben a közös technikai titkárság létrehozása;
b) a közös monitoring bizottság első üléseinek megtartása a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő azon part
nerországok képviselőinek részvételével is, amelyek még nem írták alá a finanszírozási megállapodást, vagy ahol még
nem lépett hatályba a finanszírozási megállapodás;
c) a projektkiválasztási vagy a közbeszerzési eljárások előkészítése és elindítása, a finanszírozási megállapodás aláírá
sához kötött felfüggesztési záradékkal.
(4) A vonatkozó finanszírozási megállapodások hatálybalépéséig kizárólag az (1) és (3) bekezdésben említett előké
szítő intézkedéseket lehet elindítani a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő érintett partnerországgal.

17. cikk
A program megszüntetése
(1) Amennyiben a vonatkozó finanszírozási megállapodást a 8. cikk (2) bekezdésében említett időpontot megelőzően
a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő egyik partnerország sem írta alá, a programot meg kell szüntetni.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap már lekötött éves részletei az előírt időtartamukig érvényben maradnak, de csak
olyan tevékenységek finanszírozására szolgálhatnak, amelyek kizárólag az érintett tagállamokban mennek végbe, és
amelyekre a Bizottság megszüntető határozata előtt kötöttek szerződést. Az irányító hatóság a szerződések lezárását
követő három hónapon belül megküldi a zárójelentést a Bizottságnak, amely a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően jár el.
(2) Amennyiben a programot a részt vevő országok között felmerülő problémák miatt nem lehet végrehajtani, illetve
egyéb kellően indokolt esetben, a Bizottság – a közös monitoring bizottság kérésére, vagy a közös monitoring bizott
sággal folytatott konzultációt követően saját kezdeményezésére – úgy határozhat, hogy a programot a végrehajtási
időszak lejárta előtt megszünteti.
(3) A program megszüntetése esetén az irányító hatóság a Bizottság határozatát követő hat hónapon belül megküldi a
zárójelentést. A korábbi előfinanszírozások elszámolása után a Bizottság teljesíti az egyenlegkifizetést, vagy adott esetben
visszafizetési felszólítást ad ki. A Bizottság visszavonja a még fennálló kötelezettségvállalásokat is.
Alternatív lehetőségként úgy is határozhatnak, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban csökkentik a
program költségvetési allokációját.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott, még le nem kötött
éves részleteknek vagy már lekötött, de ugyanazon költségvetési éven belül teljes egészében vagy részben visszavont éves
részleteknek megfelelő, és a külső együttműködési programok ugyanazon kategóriájába tartozó más programra még
nem átcsoportosított támogatást az 1299/2013/EU rendelet 4. cikkével összhangban belső határokon átnyúló együttmű
ködési programokra kell elkülöníteni.
A 232/2014/EU rendelet alapján nyújtott, még le nem kötött éves részleteknek vagy már lekötött, de ugyanazon költség
vetési éven belül teljes egészében vagy részben visszavont éves részleteknek megfelelő támogatást a 232/2014/EU rende
let értelmében támogatható más programokra vagy projektekre kell felhasználni.

18. cikk
Projektek
(1) A közvetlen odaítélési eljárás keretében kiválasztott infrastrukturális nagyprojektekre vonatkozó szerződést 2019.
június 30. előtt kell aláírni, és a pénzügyi eszközökhöz nyújtott hozzájárulást ezen időpont előtt kell biztosítani.
(2)

Minden más szerződést 2021. december 31. előtt kell aláírni.

(3)

A program keretében finanszírozott minden projekttevékenységet legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni.
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19. cikk
A program lezárása
(1) 2023. január 1. és 2024. szeptember 30. között kizárólag a program lezárásához kapcsolódó tevékenységeket
lehet elvégezni.
(2)

A program akkor minősül lezártnak, amikor:

a) a program keretében kötött összes szerződés lezárták;
b) az egyenleget kifizették vagy visszatérítették;
c) a Bizottság visszavonta a fennmaradó előirányzatokat.
(3) A program lezárása nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy adott esetben utólagos pénzügyi korrekciót hajtson
végre az irányító hatósággal vagy a projektek kedvezményezettjeivel szemben, ha a program vagy a projektek támogat
ható végösszegét a lezárás időpontja után végrehajtott kontrollok vagy ellenőrzések folytán ki kell igazítani.

IV. CÍM
PROGRAMSTRUKTÚRÁK

20. cikk
A hatóságok és irányítótestületek kijelölése
(1) A részt vevő országok egy nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervet vagy közjogi szervezetet, illetve
magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervet választanak ki irányító hatóságként. Ugyanaz az irányító hatóság
egynél több programra is kiválasztható.
(2) A részt vevő országok egy nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervet vagy közjogi szervezetet jelölnek ki
egyetlen ellenőrző hatóságként, amely a feladatait tekintve független az irányító hatóságtól. Az ellenőrző hatóság az
irányító hatóságnak otthont adó tagállamban működik. Ugyanaz az ellenőrző hatóság egynél több programra is kijelöl
hető.
(3) Egy vagy több közreműködő szervezetet is ki lehet jelölni arra, hogy az irányító hatóság bizonyos feladatait annak
felelősségére elvégezze. Az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek közötti feladatmegosztást hivatalosan, írásban
rögzítik. A közreműködő szervezet garantálja fizetőképességét, illetve az érintett területre, valamint az adminisztratív és
a pénzügyi irányítási képességére vonatkozó szakértelmét.
(4) A részt vevő országok az irányítási és kontrollrendszerekben, valamint adott esetben a 8. és a 9. cikkben említett
finanszírozási megállapodásokban és/vagy a 10. cikkben említett megállapodásokban megállapítják az irányító hatósággal
és az ellenőrző hatósággal való kapcsolataikra, az e hatóságok közötti kapcsolatokra, továbbá az e hatóságok és a
Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó szabályokat.
(5) Az a tagállam, ahol az irányító hatóság található, saját kezdeményezésére koordináló szervezetet jelölhet ki,
amelynek feladata a Bizottsággal való kapcsolattartás és a Bizottság tájékoztatása, az egyéb érintett kijelölt szervezetek
tevékenységének koordinálása, valamint az irányadó jog összehangolt alkalmazásának előmozdítása.
(6)

Minden egyes részt vevő ország kijelöli az alábbiakat:

a) nemzeti hatóság, amely az irányító hatóságot támogatja a programnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás
elvével összhangban történő irányításában;
b) ellenőrzést segítő kapcsolattartó pont, amely az irányító hatóságot támogatja a programra vonatkozó kötelezettségek
ellenőrzésében;
c) a 28. cikk (2) bekezdésében említett könyvvizsgálói csoport képviselője;
d) a 21. cikkben említett közös monitoring bizottság képviselői.
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1. FEJEZET

Közös monitoring bizottság
21. cikk
Közös monitoring bizottság
A részt vevő országok a program Bizottság általi elfogadását követő három hónapon belül létrehozzák a közös monito
ring bizottságot.

22. cikk
A közös monitoring bizottság összetétele
(1) A közös monitoring bizottság az egyes részt vevő országok által kijelölt egy vagy több képviselőből áll. A képvise
lőket funkcionális alapon, nem pedig személyi alapon kell kijelölni. A közös monitoring bizottság megfigyelőként kije
lölhet más személyeket.
(2) Amennyiben lehetséges és megfelelő, a részt vevő országok biztosítják valamennyi érintett szereplő és különösen a
helyi érdekelt felek megfelelő részvételét – ideértve a civil társadalmi szervezeteket és a helyi hatóságokat is – annak érde
kében, hogy azok közreműködhessenek a program végrehajtásában.
(3) A Bizottságot megfigyelőként be kell vonni a közös monitoring bizottság munkájába. A Bizottságot a részt vevő
országok képviselőivel egyidőben meg kell hívni a közös monitoring bizottság minden egyes ülésére. A Bizottság dönthet
arról, hogy részt vesz-e a közös monitoring bizottság minden egyes ülésén vagy azok egy részén.
(4) A közös monitoring bizottság elnöki tisztét az eljárási szabályzatban foglaltak szerint a bizottság egyik tagja, az
irányító hatóság képviselője vagy bármely más személy tölti be.
(5) A közös monitoring bizottság titkárának az irányító hatóság, a közös technikai titkárság vagy a 20. cikk (3) bekez
désében említett közreműködő szervezet képviselőjét jelölik ki.

23. cikk
Működés
(1)

A közös monitoring bizottság elkészíti és egyhangúlag elfogadja eljárási szabályzatát.

(2) A közös monitoring bizottság törekszik arra, hogy döntéseit konszenzussal hozza meg. Eljárási szabályzatával
összhangban egyes esetekben szavazási eljárást alkalmaz, különösen a projektek végleges kiválasztása és a hozzájuk
rendelt támogatási összegek ügyében.
(3) Az egyes részt vevő országok az általuk kijelölt képviselők számától függetlenül egyenlő szavazati joggal rendel
keznek.
(4)

A titkár, a Bizottság vagy más megfigyelők nem rendelkeznek szavazati joggal.

(5) A közös monitoring bizottság elnöke moderátori tisztet lát el, és levezető elnökként működik. Az elnök akkor
rendelkezik szavazati joggal, ha valamely részt vevő ország képviselője.
(6) A közös monitoring bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A bizottságot annak elnöke hívja össze az irányító
hatóság kérésére, vagy bármely részt vevő ország vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére. Az elnök, az irányító
hatóság, vagy bármely részt vevő ország kezdeményezésére a bizottság az eljárási szabályzatának megfelelően írásos eljá
rással is hozhat döntéseket.
(7) A közös monitoring bizottság minden ülésének végén jegyzőkönyvet készítenek, amelyet az elnök és a titkár
együttesen írnak alá. E jegyzőkönyvek egy példányát megosztják a részt vevő országok képviselőivel, a Bizottsággal és
más megfigyelőkkel.
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24. cikk
A közös monitoring bizottság feladatkörei
(1) A közös monitoring bizottság a programban meghatározott, objektíven ellenőrizhető mutatók és a kapcsolódó
célértékek alkalmazásával követi a program végrehajtását és előrehaladását a prioritások irányába. A közös monitoring
bizottság megvizsgálja a program teljesítményét befolyásoló valamennyi kérdést.
(2) A közös monitoring bizottság ajánlásokat adhat ki az irányító hatóság számára a program végrehajtása és értéke
lése tekintetében. Az ajánlásai eredményeképpen hozott intézkedéseket figyelemmel követi.
(3)

A közös monitoring bizottság különösen a következő feladatokat látja el:

a) jóváhagyja az irányító hatóság munkaprogramját és pénzügyi tervét, ideértve a technikai segítségnyújtás tervezett
felhasználását is;
b) nyomon követi a munkaprogram és a pénzügyi terv irányító hatóság általi végrehajtását;
c) jóváhagyja a program keretében finanszírozandó projektek kiválasztására vonatkozó kritériumokat;
d) felelősséget visel a program keretében finanszírozandó projektekre alkalmazandó értékelési és kiválasztási eljárásért;
e) jóváhagyja a program felülvizsgálatára irányuló javaslatokat;
f) megvizsgálja az irányító hatóság összes jelentését, és adott esetben megfelelő intézkedéseket hoz;
g) megvizsgálja a közös irányító hatóság által jelzett vitás ügyeket;
h) megvizsgálja és jóváhagyja a 77. cikkben említett éves jelentést;
i) megvizsgálja és jóváhagyja a 78. cikkben említett éves monitoring- és értékelési tervet;
j) megvizsgálja és jóváhagyja a 79. cikkben említett éves tájékoztatási és kommunikációs terveket.
(4) A (3) bekezdés d) pontjától eltérve a közös monitoring bizottság a saját felelőssége alá tartozó projektkiválasztó
bizottságot hozhat létre.

2. FEJEZET

Irányító hatóság
25. cikk
Kijelölés
(1) A programban részt vevő országok által kiválasztott irányító hatóságot kijelölési eljárásnak vetik alá abban a tagál
lamban, amelyben a megfelelő szinten meghozott határozat értelmében található.
(2) A kijelölési eljárás alapjául egy független ellenőrző szervezet azon jelentése és véleménye szolgál, amely értékeli,
hogy az irányítási és kontrollrendszerek – ideértve az azokon belüli közreműködő szervezetek szerepét – megfelelnek-e
az e rendelet I. mellékletében foglalt kritériumoknak. Az ellenőrző szervezetnek adott esetben figyelembe kell vennie,
hogy az adott operatív program irányítási és kontrollrendszerei hasonlóak-e az előző programozási időszakban használt
rendszerekhez, és mérlegelnie kell a hatékony működésükre vonatkozó minden bizonyítékot.
A független ellenőrző hatóság az ellenőrző hatóság vagy más olyan közjogi, illetve magánjogi szervezet, amely rendel
kezik a szükséges ellenőrzési kapacitással, továbbá feladatait tekintve független az irányító hatóságtól. Munkáját a a
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban végzi.
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(3) A tagállam a program Bizottság általi elfogadását követően a lehető leghamarabb benyújtja a Bizottságnak az
(1) bekezdésben említett hivatalos határozatot.
(4) A Bizottság az (1) bekezdésben említett hivatalos határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül bekérheti
a független ellenőrző hatóság jelentését és véleményét, valamint az irányítási és kontrollrendszerek leírását, különösen a
projekt kiválasztását érintő részek tekintetében. Amennyiben a Bizottságnak nem áll szándékában e dokumentumok
bekérése, arról a lehető leghamarabb értesíti a tagállamot. Amennyiben a Bizottság bekéri e dokumentumokat, azok
kézhezvételétől számított két hónapon belül észrevételeket tehet, és a dokumentumokat ezen észrevételek figyelembevé
telével kell felülvizsgálni. Amennyiben a Bizottság sem a kezdeti szakaszban, sem a továbbiakban nem kíván észrevétellel
élni, arról a lehető leghamarabb értesíti a tagállamot.
(5) Amennyiben az elvégzett ellenőrzés és kontroll eredményei azt mutatják, hogy a kijelölt hatóság már nem felel
meg a (2) bekezdésben említett kritériumoknak, a tagállam megfelelő szinten meghozza a szükséges javító intézkedé
seket, és a probléma súlyosságának megfelelően próbaidőt állapít meg, amely alatt az ilyen javító intézkedéseket meg kell
hozni.
Amennyiben a kijelölt hatóság a tagállam által megállapított próbaidőn belül nem hajtja végre a szükséges javító intézke
déseket, a tagállam megfelelő szinten megszünteti a hatóság kijelölését.
A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot, amennyiben:
— egy kijelölt hatóság számára próbaidőt határoznak meg, valamint tájékoztatást nyújtanak a javító intézkedésekről és a
vonatkozó próbaidőről, vagy
— a javító intézkedések végrehajtását követően a próbaidő véget ér, vagy
— egy hatóság kijelölését megszüntetik.
A 61. cikk alkalmazásának sérelme nélkül az arról szóló értesítés, hogy egy tagállam próbaidőt határozott meg egy kije
lölt hatóság számára, nem szakíthatja meg a kifizetési kérelmek feldolgozását.
Amennyiben egy irányító hatóság kijelölését megszüntetik, a részt vevő országok a 20. cikk (1) bekezdésében említettek
szerint új hatóságot vagy szervezetet jelölnek ki, amely átveszi az irányító hatóság feladatköreit. Az említett szervezetet
vagy hatóságot a (2) bekezdésben előírt kijelölési eljárásnak vetik alá, amelyről a Bizottságot a (4) bekezdéssel össz
hangban értesíteni kell. Ez a változás a program 6. cikk szerinti felülvizsgálatát teszi szükségessé.
26. cikk
Az irányító hatóság feladatkörei
(1) Az irányító hatóság felelős a programnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő
irányításáért, valamint annak biztosításáért, hogy a közös monitoring bizottság határozatai megfelelnek az alkalmazandó
jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
(2)

A programirányítással kapcsolatban az irányító hatóság:

a) támogatja a közös monitoring bizottság munkáját, és biztosítja számára a feladatai elvégzéséhez szükséges informáci
ókat, különös tekintettel a program során a várható eredmények és célok megvalósítása terén elért előrehaladással
kapcsolatos adatokra;
b) elkészíti az éves jelentést és a zárójelentést, és a közös monitoring bizottság jóváhagyását követően benyújtja azokat a
Bizottságnak;
c) megosztja a feladataik elvégzése vagy a projekt végrehajtása szempontjából lényeges információkat a közreműködő
szervezetekkel, a közös technikai titkársággal, az ellenőrző hatósággal és a kedvezményezettekkel;
d) számítógépes nyilvántartási rendszert hoz létre és működtet, amely elektronikusan tárolja az egyes projektekre vonat
kozó, azok monitoringjához, értékeléséhez, pénzügyi irányításához, kontrolljához és ellenőrzéséhez szükséges
adatokat, beleértve adott esetben a projektek egyes résztvevőire vonatkozó adatokat is. A rendszer különösen az egyes
projektekre vonatkozó műszaki és pénzügyi jelentéseket tartja nyilván és tárolja. A rendszer a kifizetési kérelmekhez
és az elszámolásokhoz szükséges összes adatot rendelkezésre bocsátja, beleértve az egy projekthez vagy programhoz
kapcsolódó hozzájárulás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő, visszafizetett és csök
kentett összegekre vonatkozó adatokat;
e) adott esetben a program szintjén környezeti hatásvizsgálati tanulmányokat készít;
f) végrehajtja a tájékoztatási és kommunikációs terveket a 79. cikkel összhangban;
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g) végrehajtja a monitoring- és értékelési terveket a 78. cikkel összhangban.
(3)

A projektek kiválasztásával és irányításával kapcsolatban az irányító hatóság:

a) kidolgozza és elindítja a kiválasztási eljárásokat;
b) irányítja a projektkiválasztási eljárásokat;
c) a vezető kedvezményezett rendelkezésére bocsátja az egyes projektek támogatására vonatkozó feltételeket megállapító
dokumentumot, ideértve a pénzügyi tervet és a végrehajtási határidőket;
d) aláírja a szerződéseket a kedvezményezettekkel;
e) irányítja a projekteket.
(4)

A technikai segítségnyújtással kapcsolatban az irányító hatóság:

a) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat;
b) aláírja a szerződéseket a szerződő felekkel;
c) kezeli a szerződéseket.
(5)

A program pénzügyi irányításával és kontrolljával kapcsolatosan az irányító hatóság:

a) ellenőrzi, hogy teljesítették-e a szolgáltatásokat, leszállították-e az árukat és/vagy végrehajtották-e az építési beruházá
sokat, valamint hogy a kedvezményezettek kifizették-e az általuk bejelentett kiadásokat, és ez megfelel-e az alkalma
zandó jogszabályoknak, a program szabályainak és a projekt támogatására vonatkozó feltételeknek;
b) biztosítja, hogy a projekt végrehajtásában érintett kedvezményezettek vagy külön elszámolási rendszert, vagy a
projekttel kapcsolatos valamennyi ügylet tekintetében megfelelő elszámolási szabályzatot alkalmaznak;
c) az azonosított kockázatokat figyelembe véve eredményes és arányos csalás elleni intézkedéseket alkalmaz;
d) eljárásokat alakít ki annak biztosítására, hogy a megfelelő ellenőrzési nyomvonal biztosításához szükséges minden, a
kiadásokra és ellenőrzésekre vonatkozó dokumentumot a 30. cikkben szereplő követelményekkel összhangban
tartanak nyilván;
e) elkészíti a 68. cikkben említett vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót;
f) elkészíti és benyújtja a Bizottságnak a kifizetési kérelmeket a 60. cikkel összhangban;
g) elkészíti az éves beszámolókat;
h) a kifizetési kérelmek elkészítésekor és benyújtásakor figyelembe veszi az ellenőrző hatóság által vagy az ellenőrző
hatóság felelősségére lefolytatott valamennyi ellenőrzés eredményeit;
i) elektronikus formában rögzíti a Bizottságnak bejelentett kiadásokra és a kedvezményezettek javára teljesített kifizeté
sekre vonatkozó számviteli adatokat;
j) nyilvántartja a vissza nem térítendő támogatás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizette
tendő, valamint csökkentett összegeket.
(6)

Az (5) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrző vizsgálatok a következő eljárásokat foglalják magukban:

a) a kedvezményezettek minden egyes kifizetési kérelmének adminisztratív ellenőrzése;
b) projektek helyszíni ellenőrzése.
A helyszíni ellenőrzések gyakorisága és kiterjedése arányos a projekthez nyújtott vissza nem térítendő támogatás össze
gével és az ilyen vizsgálatok, valamint az ellenőrző hatóság által a teljes irányítási és kontrollrendszer vonatkozásában
végzett ellenőrzések által kimutatott kockázat mértékével.
(7)

A projektek (6) bekezdés b) pontja szerinti helyszíni ellenőrzését mintavétel alapján is el lehet végezni.

(8) Amennyiben az irányító hatóságnak otthont adó intézmény valamely program kedvezményezettje is egyben, az
(5) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzési szabályoknak megfelelően biztosítaniuk kell a feladatkörök szétválasztását.
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27. cikk
Közös technikai titkárság és helyi irodák
(1) A részt vevő országok dönthetnek úgy, hogy közös technikai titkárságot hoznak létre, amelyet a 4. cikkel össz
hangban ismertetnek a programban.
(2) A közös technikai titkárság az irányító hatóságot, a közös monitoring bizottságot és adott esetben az ellenőrző
hatóságot segíti a feladataik ellátásában. A közös technikai titkárság tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket a
program szerinti finanszírozási lehetőségekről, valamint segíti a kedvezményezetteket a projekt végrehajtásában. A közös
technikai titkárságot a 20. cikk (3) bekezdésében említett közreműködő szervezetként is ki lehet jelölni.
(3) A részt vevő országok határozata alapján a részt vevő országokban helyi irodákat lehet létrehozni. Ezek szerepét
ismertetik a programban, és az magában foglalhatja a kommunikációt, a tájékoztatást, valamint az irányító hatóságnak
nyújtott segítséget a projekt értékelésében és a végrehajtás nyomon követésében. A helyi irodát semmilyen esetben sem
szabad megbízni közhatalom gyakorlásával járó feladattal vagy a projektek tekintetében mérlegelési jogkör gyakorlásával.
(4) A közös technikai titkárság és a helyi irodák működését a technikai segítségnyújtási költségvetésből finanszí
rozzák.
3. FEJEZET

Ellenőrző hatóság
28. cikk
Az ellenőrző hatóság feladatkörei
(1) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy sor kerüljön az irányítási és kontrollrendszerek, a projektekből összeállított
minta, valamint a program éves beszámolójának ellenőrzésére.
(2) Az ellenőrző hatóságot a programban részt vevő országok egy-egy képviselőjéből álló könyvvizsgálói csoport
segíti.
(3) Amennyiben az ellenőrzéseket az ellenőrző hatóságtól eltérő szervezet végzi, az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy
e szervezet rendelkezik a szükséges funkcionális függetlenséggel.
(4) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy az ellenőrzési tevékenység során figyelembe veszik a nemzetközileg elfoga
dott ellenőrzési standardokat.
(5) Az első finanszírozási megállapodás 8. cikke (2) bekezdésének megfelelő aláírásától számított 9 hónapon belül az
ellenőrző hatóság benyújtja a Bizottságnak az ellenőrzések megvalósítására vonatkozó ellenőrzési stratégiát. Az ellenőr
zési stratégia megállapítja az éves beszámolóra és a projektekre vonatkozó ellenőrzések módszerét, a projektekből ellen
őrzés céljára történő mintavétel módját, valamint az ellenőrzések tervét az aktuális számviteli évre és a két következő
számviteli évre vonatkozóan. Az ellenőrzési stratégiát 2017-től 2024 végéig évente aktualizálni kell. Abban az esetben,
ha egy közös irányítási és kontrollrendszer egynél több programra alkalmazandó, akkor az érintett programokra egyetlen
ellenőrzési stratégiát lehet kidolgozni. Az aktualizált ellenőrzési stratégiát a program éves jelentésével együtt kell benyúj
tani a Bizottságnak.
(6)

Az ellenőrző hatóság a 68. cikkel összhangban elkészíti az alábbiakat:

a) az előző számviteli év éves beszámolójára vonatkozó ellenőrzési vélemény;
b) éves ellenőrzési jelentés.
Abban az esetben, ha egy közös irányítási és kontrollrendszer egynél több programra alkalmazandó, a b) pont szerinti
információt egy jelentésben lehet csoportosítani.
29. cikk
Együttműködés az ellenőrző hatósággal
A Bizottság együttműködik az ellenőrző hatósággal az ellenőrzési tervei és módszerei összehangolása érdekében, vala
mint gondoskodik az érintett program irányítási és kontrollrendszerein végzett ellenőrzések eredményeinek azonnali
megosztásáról.
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V. CÍM
IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZEREK

30. cikk
Az irányítási és kontrollrendszerek általános alapelvei
(1)

Az irányítási és kontrollrendszerek magukban foglalják az alábbiakat:

a) az irányításban és kontrollban érintett egyes szervek feladatkörei, ideértve a feladatkörök egyes szerveken belüli fel
osztását, valamint a feladatkörök e szerveken belüli és e szervek közötti szétválasztása elvének való megfelelést;
b) a bejelentett kiadások helytállóságát és szabályszerűségét biztosító eljárások;
c) elektronikus adatrendszerek elszámolási, tárolási, monitoring és jelentéstételi célokra;
d) monitoring- és jelentéstételi rendszerek olyan esetben, amikor a felelős szerv egy másik szervet bíz meg a feladatok
elvégzésével;
e) az irányítási és kontrollrendszerek működésének ellenőrzésére vonatkozó szabályok;
f) megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosító rendszerek és eljárások;
g) a szabálytalanságok – többek között a csalás – megelőzésére, felderítésére és kezelésére, valamint a jogosulatlanul kifi
zetett összegeknek az esetleges kamatokkal együtt történő visszafizettetésére vonatkozó eljárások;
h) a technikai segítségnyújtásra vonatkozó közbeszerzési eljárások és a projektkiválasztási eljárások;
i) a nemzeti hatóságok szerepe és a részt vevő országok felelőssége a 31. cikkel összhangban.
(2) Az irányító hatóság biztosítja a program irányítási és kontrollrendszereinek e rendelet rendelkezéseivel össz
hangban történő létrehozását és eredményesen működését.

31. cikk
Nemzeti hatóságok és a részt vevő országok felelőssége
(1)

A 20. cikk (6) bekezdésének a) pontja szerint kijelölt nemzeti hatóság többek között:

a) felel az irányítási és kontrollrendszerek létrehozásáért és eredményes működéséért nemzeti szinten;
b) biztosítja nemzeti szinten az érintett intézmények átfogó koordinációját a programvégrehajtás során, ideértve többek
között az ellenőrzést segítő kapcsolattartó pontként és a könyvvizsgálói csoport tagjaként működő intézményeket;
c) képviseli országát a közös monitoring bizottságban.
A határokon átnyúló együttműködésben részt vevő országok vonatkozásában a nemzeti hatóság a 8. és 9. cikkben emlí
tett finanszírozási megállapodásban foglalt rendelkezések végrehajtásért végső soron felelős szervezet.
(2) A részt vevő országok támogatják az irányító hatóságot a 30. cikk (2) bekezdésében említett kötelezettsége teljesí
tésében.
(3) A részt vevő országok a 74. cikk szerint saját területükön megelőzik, felderítik és kezelik a szabálytalanságokat –
többek között a csalást –, és a jogosulatlanul kifizetett összegeket az esetleges kamatokkal együtt visszafizettetik. E
szabálytalanságokról az irányító hatóságot és a Bizottságot haladéktalanul értesítik, és folyamatos tájékoztatást nyújtanak
számukra a vonatkozó igazgatási és bírósági eljárások előrehaladásáról.
(4) A kedvezményezett javára jogosulatlanul kifizetett összegekre vonatkozóan a részt vevő országok által viselt
felelősséget a 74. cikk határozza meg.
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(5) A Bizottság általi pénzügyi korrekció nem érinti sem az irányító hatóságnak a 74. és 75. cikk szerinti visszafizette
tésre vonatkozó kötelezettségét, sem a tagállamoknak az állami támogatás visszafizettetésére vonatkozó, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése és a 659/1999/EK tanácsi rendelet (1) 14. cikke értelmében
vett kötelezettségét.

32. cikk
Ellenőrzési és kontrollstruktúrák
(1) A kedvezményezett által a kifizetési kérelem alátámasztására bejelentett kiadásokat könyvvizsgáló vagy a kedvez
ményezettől független illetékes köztisztviselő vizsgálja meg. A könyvvizsgáló vagy a kedvezményezettől független ille
tékes köztisztviselő megvizsgálja, hogy a kedvezményezett által bejelentett költségek és a projekt bevétele valós, pontosan
nyilvántartott és a szerződéssel összhangban elszámolható-e.
A vizsgálatot egy megegyezés szerinti eljárás alapján hajtják végre, amelyet a következőkkel összhangban végeznek el:
a) a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: IFAC) által kiadott, kapcsolódó szolgáltatásokról szóló
4400-as számú nemzetközi standard („Megbízások megegyezés szerinti eljárások végrehajtására pénzügyi információ
kkal kapcsolatban”);
b) az IFAC Nemzetközi Számviteli Etikai Standard Testülete által kidolgozott és kiadott „Hivatásos könyvvizsgálók etikai
kódexe”.
A köztisztviselők esetében az említett eljárásokat és standardokat nemzeti szinten, a nemzetközi standardok figyelembe
vételével kell meghatározni.
A könyvvizsgáló megfelel a következő követelmények legalább egyikének:
a) tagja valamely nemzeti számviteli szervnek vagy ellenőrző szervezetnek vagy intézménynek, amely viszont az IFAC
tagja;
b) tagja valamely nemzeti számviteli szervnek vagy ellenőrző szervezetnek vagy intézménynek. Amennyiben e szervezet
nem az IFAC tagja, a könyvvizsgáló vállalja, hogy munkáját az IFAC-standardokkal és -etikával összhangban végzi;
c) a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) foglalt közfelügyeleti alapelvekkel összhangban valamely
tagállamban közfelügyeleti szervezet nyilvános nyilvántartásában jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóként
nyilvántartásba vették;
d) egy, a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő országban közfelügyeleti szervezet nyilvános nyilvántartá
sában jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették, feltéve, hogy erre a nyilvántartásra
az érintett ország jogszabályaiban foglalt közfelügyeleti alapelvek vonatkoznak.
A köztisztviselő rendelkezik a vizsgálati munkája elvégzéséhez szükséges technikai szakértelemmel.
(2) Ezenfelül az irányító hatóság végrehajtja a 26. cikk (5) bekezdésének a) pontja és a 26. cikk (6) bekezdése szerinti
ellenőrzéseket. Az ellenőrzéseknek a teljes programterületen történő végrehajtása céljából az irányító hatóságot segíthetik
az ellenőrzést segítő kapcsolattartó pontok.
A részt vevő országok minden lehetséges intézkedést meghoznak, hogy támogassák az irányító hatóságot ellenőrzési
feladatai ellátásában.
(3) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy a 28. cikkben említettek szerint sor kerül az irányítási és kontrollrendszerek,
a projektekből megfelelően összeállított minta, valamint a program éves beszámolójának ellenőrzésére. A 28. cikk
(2) bekezdésében említett könyvvizsgálói csoportot az irányító hatóság kijelölésétől számított három hónapon belül létre
kell hozni. A csoport elkészíti eljárási szabályzatát. A csoport elnöki tisztét a programra kijelölt ellenőrző hatóság tölti
be.
Az egyes részt vevő országok felhatalmazhatják az ellenőrző hatóságot, hogy feladatait közvetlenül a területükön lássa el.
(4)

Biztosítják az (1), (2) és (3) bekezdésben említett szervezet(ek) függetlenségét.

(1) A Tanács 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megál
lapításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog
szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).
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33. cikk
Az Unió általi ellenőrzések
(1) A Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal, az Európai Számvevőszék és az ezen intézmények által felhatalma
zott bármely külső könyvvizsgáló a dokumentumok megvizsgálásával és/vagy helyszíni ellenőrzések lefolytatásával ellen
őrizheti az uniós forrásoknak a pénzügyi támogatásban részesülő irányító hatóság, kedvezményezettek, szerződő felek,
alvállalkozók és harmadik felek általi felhasználását. Az egyes szerződésekben kifejezetten kikötik, hogy ezek az intézmé
nyek és szervek az adathordozó fajtájára való tekintet nélkül gyakorolhatják ellenőrzési hatáskörüket a helyiségekre,
dokumentumokra és információkra vonatkozóan.
(2) A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján – beleértve a kijelölési határozatot, az éves vezetői nyilatko
zatot, az éves kontrolljelentéseket, az éves ellenőrzési véleményt, az éves jelentést, valamint a nemzeti és uniós szerve
zetek által végzett ellenőrzéseket – meggyőződik arról, hogy az irányítási és kontrollrendszerek megfelelnek e rende
letnek és eredményesen működnek.
(3) A Bizottság felkérheti az irányító hatóságot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket az irányítási és kontroll
rendszerek eredményességének és a kiadások helytállóságának biztosítása érdekében.

VI. CÍM
TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

34. cikk
Technikai segítségnyújtási költségvetés
(1) Technikai segítségnyújtásra a teljes uniós hozzájárulás legfeljebb 10 %-a különíthető el. Kellően indokolt esetekben,
a Bizottság hozzájárulásával magasabb összeg is elkülöníthető.
(2) A technikai segítségnyújtás szintjének a program valós igényeit kell tükröznie, különösen olyan tényezőket figye
lembe véve, mint a program teljes költségvetése, a program által lefedett földrajzi terület kiterjedése, valamint a részt
vevő országok száma.

35. cikk
Cél
(1) A technikai segítségnyújtási tevékenységek magukban foglalják a program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési,
irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási, kommunikációs, hálózatépítési, panaszkezelési, kontroll- és ellenőrzési
tevékenységeket, valamint a program végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitások megerősítésére irányuló tevé
kenységeket.
(2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó technikai segítségnyújtást a programstruktúra és a kedvez
ményezettek igényeire egyaránt fel lehet használni.
(3) A promóciót és a kapacitásépítést érintő tevékenységekre vonatkozó, a programterületen kívül felmerült kiadások
a 39. cikk (2) bekezdésében megjelölt korlátokon belül fedezhetőek, feltéve, hogy teljesülnek az említett bekezdésben
foglalt feltételek.

36. cikk
Elszámolhatóság
(1) A 48. cikkben meghatározott elszámolhatósági követelmények értelemszerűen alkalmazandók a technikai segítség
nyújtási költségekre. A részt vevő országok programhoz rendelt tisztviselőit érintő költségek elszámolhatónak tekint
hetők technikai segítségnyújtási költségként. Kerülni kell a párhuzamos díjazási rendszereket és a kiegészítő kifizetéseket.
A 49. cikkben említett költségek nem tekinthetők elszámolhatónak technikai segítségnyújtási költségként.
(2) A 16. cikkben említett előkészítő intézkedések költségei azt követően számolhatók el, hogy a programot a 4. cikk
szerint benyújtották a Bizottságnak, de legkorábban 2014. január 1-jén, feltéve, hogy a programot a Bizottság az 5. cikk
szerint jóváhagyja.
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37. cikk
Közbeszerzési szabályok
(1) Amennyiben a technikai segítségnyújtási költségvetés felhasználására vonatkozó éves terv végrehajtása közbeszer
zést tesz szükségessé, a szerződést a következő szabályok szerint kell odaítélni:
a) amennyiben tagállamban létrehozott jogalanyról van szó, az a 966/2012/EU, Euratom rendelet második részének
IV. címében és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet második részének II. címében meghatározott
közbeszerzési vagy beszerzési szabályokra alkalmazandó uniós jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti
törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket alkalmazza;
b) minden egyéb esetben a vonatkozó közbeszerzési szabályokat a 8. és a 9. cikkben említett finanszírozási megállapo
dásban vagy a 81. és a 82. cikkben említett megállapodásokban írják le.
(2) A 236/2014/EU rendelet 8. és 9. cikkében meghatározott, az állampolgárságra és származásra vonatkozó szabá
lyok minden esetben alkalmazandók.
(3) A helyi irodák általi közbeszerzéseket a szokásos működési költségekre, valamint a kommunikációs és láthatósági
tevékenységek költségeire korlátozzák.
VII. CÍM
PROJEKTEK
1. FEJEZET

Általános rendelkezések
38. cikk
A támogatás jellege
(1) Egy projekt olyan célkitűzésekkel, teljesítményekkel, eredményekkel és hatásokkal kapcsolatban meghatározott és
irányított tevékenységek sora, amelyeket az meghatározott határidőn és költségvetésen belül kíván megvalósítani. A célki
tűzések, teljesítmények, eredmények és hatások hozzájárulnak a programban meghatározott prioritásokhoz.
(2) Egy program által projektekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat vissza nem térítendő támogatások, kivételesen
pedig pénzügyi eszközökbe való átcsoportosítások révén biztosítják. A vissza nem térítendő támogatások révén finanszí
rozott projektek a 2–4. fejezet hatálya alá tartoznak.
(3) A vissza nem térítendő támogatásokat a 41. cikk szerinti kellően indokolt kivételes esetek kivételével a prog
ramban meghatározott szabályoknak megfelelő pályázati felhívások keretében kiválasztott projektek számára ítélik oda.
(4) Az infrastrukturális nagyprojektekre elkülönített uniós hozzájárulás és a 42. cikkben említett pénzügyi eszkö
zökhöz való hozzájárulás aránya nem haladhatja meg a 30 %-ot.
39. cikk
Finanszírozási feltételek
(1) A projektek akkor részesülhetnek pénzügyi hozzájárulásban egy programból, ha megfelelnek a következő feltételek
mindegyikének:
a) a programozási dokumentumban ismertetett egyértelmű, határokon átnyúló hatással és előnyökkel járnak, valamint
bizonyítottan hozzáadott értéket nyújtanak az uniós stratégiákhoz és programokhoz;
b) végrehajtásukra a programterületen kerül sor;
c) a következő kategóriák egyikébe tartoznak:
i.

integrált projektek, amelyeknél az egyes kedvezményezettek a projekttevékenységek egy részét a saját területükön
hajtják végre;

ii. szimmetrikus projektek, amelyeknél a részt vevő országokban hasonló tevékenységeket hajtanak végre egymással
párhuzamosan;
iii. egyetlen országra korlátozódó projektek, amelyeknél a projekteket elsősorban vagy teljes egészében a részt vevő
országok egyikében, de a részt vevő országok mindegyikének vagy közülük néhánynak a javára hajtják végre, és a
határokon átnyúló hatások és előnyök azonosítottak.

L 244/32

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014.8.19.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kritériumoknak megfelelő projektek részben a programterületen kívül is végrehajthatók,
feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:
a) a projektek szükségesek a program célkitűzéseinek megvalósításához, valamint előnnyel járnak a programterületre
nézve;
b) a program keretében a programterületen kívül eső tevékenységekre elkülönített teljes összeg programszinten nem
haladja meg az uniós hozzájárulás 20 %-át,
c) az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság kötelezettségeit a projekt irányításával, kontrolljával és ellenőrzésével
kapcsolatban vagy a programhatóságok teljesítik, vagy az abban az országban lévő hatóságokkal kötött megállapo
dások révén teljesítik, ahol a tevékenységet végrehajtják.
(3) Az infrastrukturális elemet tartalmazó projekteknek vissza kell fizetniük az uniós hozzájárulást, amennyiben a
projekt lezárását követő öt éven belül vagy adott esetben az állami támogatási szabályokban meghatározott határidőn
belül a projekt jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely az
eredeti célkitűzéseket veszélyezteti. A projektre jogosulatlanul kifizetett összegeket az irányító hatóságnak vissza kell
fizettetnie, azon időszakkal arányosan, amelynek tekintetében nem teljesült a követelmény.
(4) Az irányító hatóság törekszik arra, hogy elkerülje az uniós finanszírozású projektek keretében párhuzamosan foly
tatott tevékenységeket. Ennek érdekében az irányító hatóság bármilyen, általa megfelelőnek tartott konzultációt lefoly
tathat, és az ebben részt vevő jogalanyok – köztük a Bizottság – biztosítják a szükséges támogatást.
(5) Az irányító hatóság minden egyes kiválasztott projekt vezető kedvezményezettjének rendelkezésére bocsátja azt a
dokumentumot, amely tartalmazza a projekt támogatásának feltételeit, ideértve a projekt keretében leszállítandó áruk és
nyújtandó szolgáltatások különös követelményeit, a pénzügyi tervet és a végrehajtás határidejét.

40. cikk
Pályázati felhívások
Az irányító hatóság minden egyes pályázati felhívás vonatkozásában a pályázók rendelkezésére bocsátja azt a dokumen
tumot, amely tartalmazza a felhívásban való részvételre, valamint a projekt kiválasztására és végrehajtására vonatkozó
feltételeket. Ez a dokumentum tartalmazza továbbá a projekt keretében leszállítandó anyagra vonatkozó különös követel
ményeket, a pénzügyi tervet és a végrehajtás határidejét.

41. cikk
Közvetlen odaítélés
(1) A projekteket kizárólag a következő esetekben lehet pályázati felhívás nélkül odaítélni, feltéve, hogy ezt az odaíté
lésről szóló döntésben kellően megindokolják:
a) az a szerv, amelynek a projektet odaítélik, jogilag vagy ténylegesen monopóliummal rendelkezik;
b) a projekt olyan egyedi jellegű fellépésekhez kapcsolódik, amelyek egy bizonyos típusú szerv közreműködését igénylik,
annak technikai alkalmassága, nagyfokú szakosodása vagy igazgatási hatásköre miatt.
(2) A programnak magában kell foglalnia a pályázati felhívás nélküli kiválasztásra javasolt infrastrukturális nagypro
jektek végleges jegyzékét. Az irányító hatóság a program elfogadását követően, de legkésőbb 2017. december 31-ig a
Bizottság rendelkezésére bocsátja az összes projektpályázatot, ideértve a 43. cikkben említett információkat, a közvetlen
odaítélésre vonatkozó indokolással együtt.
(3) A program magában foglalja a pályázati felhívás nélküli kiválasztásra javasolt, az infrastrukturális nagyprojektektől
eltérő projektek indikatív jegyzékét. A közös monitoring bizottság a program elfogadását követően bármikor úgy
dönthet, hogy további projekteket választ ki pályázati felhívás nélkül. Mindkét esetben a Bizottság előzetes jóváhagyása
szükséges. Ennek érdekében az irányító hatóság a Bizottság rendelkezésére bocsátja a 43. cikkben említett információkat
a közvetlen odaítélésre vonatkozó indokolással együtt.
(4) A pályázati felhívás nélküli kiválasztásra javasolt projekteket a Bizottságnak kétlépcsős eljárás alapján kell jóvá
hagynia, amely a projekt összefoglalásának és azt követően a teljes projektpályázatnak a benyújtásából áll. Az egyes
lépések tekintetében a Bizottság a dokumentumok benyújtási határidejétől számított két hónapon belül értesíti döntéséről
az irányító hatóságot. Szükség esetén ez a határidő meghosszabbítható. Amennyiben a Bizottság egy javasolt projektet
elutasít, az elutasítás okairól értesíti az irányító hatóságot.
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42. cikk
Hozzájárulás pénzügyi eszközökhöz
(1) A program keretében hozzájárulást lehet nyújtani pénzügyi eszközökhöz, feltéve, hogy ez utóbbiak megfelelnek a
program prioritásainak.
(2) A programban ismertetik a pénzügyi eszközökhöz nyújtott hozzájárulások végleges jegyzékét. Az irányító hatóság
a program elfogadását követően, de legkésőbb 2017. december 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátja a 43. cikkben
említett információkat.
(3) A Bizottság megvizsgálja a javasolt hozzájárulást, hogy meghatározza annak hozzáadott értékét és a programmal
való összhangját.
(4) A jóváhagyási folyamat e pénzügyi eszközök szabályait követi. Amennyiben a Bizottság egy javasolt hozzájárulást
elutasít, az elutasítás okairól értesíti az irányító hatóságot.
(5)

Az e pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulásra a pénzügyi eszközökre alkalmazandó szabályok vonatkoznak.

43. cikk
A projektek tartalma
(1)

A projektpályázati dokumentumok tartalmazzák legalább az alábbiakat:

a) a problémák és igények elemzése a projekt alátámasztására, figyelembe véve a programstratégiát és annak a megfelelő
prioritások kezeléséhez való várható hozzájárulását;
b) a projekt határokon átnyúló hatásának értékelése;
c) a logikai keret;
d) annak értékelése, hogy a projekt várható eredményei a projekt lezárását követően mennyiben fenntarthatók;
e) objektíven ellenőrizhető mutatók;
f) a projekt földrajzi hatályára és célcsoportjaira vonatkozó tájékoztatás;
g) a projekt végrehajtásának várható időszaka és részletes munkaterv;
h) adott esetben a 4. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett horizontális kérdések projektre gyakorolt hatásainak
elemzése;
i) a projekt végrehajtására vonatkozó követelmények, ideértve az alábbiakat:
i.

a kedvezményezettek azonosítása és a vezető kedvezményezett kijelölése, biztosítékot nyújtva az érintett területre,
valamint az adminisztratív és a pénzügyi irányítási képességére vonatkozó szakértelme vonatkozásában;

ii. a projekt irányításának és a végrehajtási struktúrának a leírása;
iii. a kedvezményezettek közötti megállapodás a 46. cikkel összhangban;
iv. a monitoringra és értékelésre vonatkozó rendelkezések;
v. tájékoztatási és kommunikációs tervek, különösen a projekthez való uniós hozzájárulás elismerését célzó intézke
dések;
j) részletes pénzügyi terv és költségvetés.
(2) A legalább 1 millió EUR-s infrastrukturális elemet tartalmazó projektekre vonatkozó projektpályázatok ezenfelül
tartalmazzák az alábbiakat is:
a) az infrastrukturális beruházások és azok helyének részletes leírása;
b) a kellően indokolt esetek kivételével a projekt kapacitásépítési elemének részletes leírása;
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c) elvégzett teljes körű megvalósíthatósági tanulmány vagy azzal egyenértékű tanulmány, beleértve a változatelemzést,
az eredményeket és a független minőségi felülvizsgálatot;
d) a projekt környezeti hatásainak értékelése a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) összhangban és
a projekt részes feleinek számító részt vevő országok vonatkozásában, az országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, 1991. február 25-i espoo-i ENSZ–EGB-egyezménnyel összhangban;
e) arra vonatkozó bizonyíték, hogy a kedvezményezettek a földterület tulajdonosai vagy ahhoz hozzáféréssel rendel
keznek;
f) építési engedély.
(3) Kivételesen és kellően indokolt esetekben az irányító hatóság elfogadhatja az f) pontban említett dokumentumok
utólagos benyújtását.

44. cikk
A projektek jegyzékének közzététele
(1) A program keretében támogatott projektek átláthatóságának biztosítása érdekében az irányító hatóság jegyzéket
vezet az odaítélt projektekről egy olyan adattáblázat formájában, amely lehetővé teszi az adatok szétválogatását, kere
sését, kivonatolását, összehasonlítását és könnyű internetes közzétételét. A projektek jegyzéke hozzáférhető a program
honlapján és a jegyzéket legalább hathavonta aktualizálják. Annak ösztönzése céljából, hogy a magánszféra, a civil társa
dalom és a nemzeti közigazgatás a projektek jegyzékét átvegye felhasználására, a honlap egyértelmű módon utalhat az
adatok közzétételére vonatkozó engedélyezési szabályokra.
(2)

A jegyzék tartalmazza legalább az alábbi információkat:

— a kedvezményezett neve (csak jogi személyek esetében; a természetes személyeket nem kell megnevezni),
— a projekt megnevezése,
— a projekt összefoglalása,
— a projekt végrehajtásának időszaka,
— teljes elszámolható kiadás,
— uniós társfinanszírozási arány,
— a projekt postai irányítószáma vagy egyéb megfelelő helységazonosító kód,
— földrajzi lefedettség,
— a projektek jegyzéke legutóbbi frissítésének időpontja.
(3) A projektek jegyzékét legkésőbb a projekt kiválasztásának évét követő pénzügyi év június 30-ig kell a Bizottságnak
benyújtani. Ezt az információt közzé kell tenni az uniós intézmények honlapján.

2. FEJEZET

Kedvezményezettek
45. cikk
Projektekben való részvétel
(1) A projektekben érintett kedvezményezettek közül legalább egy a részt vevő tagállamokból, egy pedig a
232/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt partnerországokból vagy az Oroszországi Föderációból származik.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).
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(2) A kedvezményezettek olyan természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek számára vissza nem térítendő
támogatást ítéltek oda egy projekt vonatkozásában. Természetes személyek abban az esetben lehetnek kedvezménye
zettek, ha a fellépés vagy a pályázó célkitűzésének természete vagy jellemzői ezt szükségessé teszik. A természetes
személyek részvételéről programszinten döntenek.
(3)

Az (1) bekezdésben említett kedvezményezetteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

a) valamely részt vevő ország állampolgárai, vagy olyan jogi személyek, amelyeket ténylegesen a programterületen alap
ítottak, vagy olyan nemzetközi szervezetek, amelyek műveleti bázissal rendelkeznek a programterületen. Létrehozá
sának helyétől függetlenül kedvezményezett lehet valamely európai területi együttműködési csoportosulás, feltéve,
hogy földrajzi lefedettsége a programterületen belül van;
b) megfelel az egyes kiválasztási eljárásokra vonatkozóan meghatározott támogathatósági kritériumoknak;
c) nem vonatkozik rá a 966/2012/EU, Euratom rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében és 107. cikkében foglalt kizáró
okokkal kapcsolatos helyzetek egyike sem.
(4) Azok a kedvezményezettek, amelyek nem felelnek meg a (3) bekezdés a) pontjában említett kritériumoknak, részt
vehetnek az (1) bekezdésben említett kedvezményezettek mellett, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) a 236/2014/EU rendelet 8. és 9. cikkével összhangban vehetnek részt;
b) részvételüket a projekt jellege és a projekt célkitűzései szükségessé teszik, és az szükséges a projekt eredményes végre
hajtásához;
c) a program keretében a (3) bekezdés a) pontjában említett kritériumoknak nem megfelelő kedvezményezettek javára
elkülönített teljes összeg a 39. cikk (2) bekezdésének b) pontjában jelzett határon belül van.

46. cikk
A kedvezményezettek kötelezettségei
(1)

Az egyes projektek keretében vezető kedvezményezettet jelölnek ki a partnerség képviseletére.

(2) A projektek kidolgozása és végrehajtása során valamennyi kedvezményezett aktívan együttműködik. Ezenfelül
együttműködnek a projekt személyzetével és/vagy finanszírozásával kapcsolatban is. Minden egyes kedvezményezett
jogilag és pénzügyileg felelős az általa végrehajtott tevékenységekért és az általa kapott uniós források hányadáért. A
kedvezményezettek különös kötelezettségeit és pénzügyi felelősségeit a (3) bekezdés c) pontjában említett megállapo
dásban rögzítik.
(3)

A vezető kedvezményezett:

a) megkapja a pénzügyi hozzájárulást az irányító hatóságtól a projekttevékenységek végrehajtására;
b) biztosítja, hogy a kedvezményezettek a lehető leggyorsabban és a c) pontban említett megállapodásnak maradékta
lanul megfelelve megkapják a vissza nem térítendő támogatás teljes összegét. Nem alkalmazható olyan levonás,
visszatartás vagy bármilyen azzal megegyező hatású külön díj, amely csökkentené ezeket a kedvezményezettek
számára kifizetendő összegeket;
c) megállapodásban rögzíti a partnerségi szabályokat a kedvezményezettekkel, amelynek rendelkezései többek között
biztosítják a projekthez rendelt forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, beleértve a jogosulatlanul
kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó szabályokat;
d) felelősséget vállal a teljes projekt végrehajtásának biztosításáért;
e) biztosítja, hogy a kedvezményezettek által bemutatott kiadások a projekt végrehajtása céljából merültek fel, és megfe
lelnek a szerződésben foglalt és valamennyi kedvezményezett által elfogadott tevékenységeknek;
f) igazolja, hogy a kedvezményezettek által bemutatott kiadásokat a 32. cikk (1) bekezdése szerint megvizsgálták.
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3. FEJEZET

A kiadások elszámolhatósága
47. cikk
A vissza nem térítendő támogatások fajtái
(1)

A vissza nem térítendő támogatásoknak az alábbi fajtái lehetnek:

a) a 48. cikkben említett, ténylegesen felmerülő, elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése;
b) százalékban meghatározott átalányfinanszírozás alkalmazása egy vagy több meghatározott költségkategóriára;
c) egyösszegű átalányok;
d) egységköltségek alapján történő visszatérítés;
e) az a)–d) pontban említettek kombinációja, kizárólag akkor, ha ezek mindegyike különböző költségkategóriákat fedez.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett fajtájú vissza nem térítendő támogatásokat a kedvezményezettnél tényle
gesen felmerült, a pályázathoz csatolt és a szerződésben előzetes költségvetés részét képező elszámolható költségek
alapján számítják ki. Az (1) bekezdés b) pontjában említett átalányfinanszírozás az elszámolható költségek olyan egyedi
kategóriáit fedezi, amelyeket előzetesen egyértelműen meghatároznak egy százalékos kulcs alkalmazásával. Az
(1) bekezdés c) pontjában említett egyösszegű átalányokkal átfogó értelemben az elszámolható költségek valamennyi
kategóriája vagy bizonyos egyedi, előzetesen egyértelműen meghatározott kategóriái fedezhetők. Az (1) bekezdés d) pont
jában említett egységköltségek az elszámolható költségek valamennyi kategóriáját vagy bizonyos olyan egyedi kategóriáit
fedezik, amelyeket az egységnyi összegre való hivatkozással előzetesen egyértelműen meghatároznak.
(3) A vissza nem térítendő támogatás célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a projekt keretében. A
966/2012/EU, Euratom rendelet 125. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kivételek alkalmazandók.

48. cikk
A költségek elszámolhatósága
(1) A vissza nem térítendő támogatások összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek becsült összege
alapján megállapított, százalékban és abszolút értékben kifejezett felső korlátot. A vissza nem térítendő támogatások
összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek összegét.
(2) Elszámolható költségek a kedvezményezett azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek valamennyi
alábbi kritériumnak:
a) a projekt végrehajtásának időszaka alatt merültek fel. Így különösen:
i.

A szolgáltatásokhoz és építési beruházásokhoz kapcsolódó költségek a végrehajtási időszak során elvégzett tevé
kenységekre vonatkoznak. Az áruszállításhoz kapcsolódó költségek a végrehajtási időszak során leszállított és
beszerelt árukra vonatkoznak. Nem felelnek meg e kritériumoknak az olyan szerződések, megrendelések, kötele
zettségvállalások, amelyek a végrehajtási időszakban jöttek létre, de a tárgyukat képező szolgáltatások, építési
beruházások vagy áruszállítások teljesítése a végrehajtási időszak lejárta után esedékes; a vezető kedvezményezett
és a többi kedvezményezett közötti készpénzátutalás nem tekinthető felmerült költségnek.

ii. A felmerült költségeket a zárójelentések benyújtását megelőzően kell kifizetni. A költségek ezt követően is kifizet
hetők, amennyiben azokat a kifizetés becsült időpontjával együtt feltüntetik a zárójelentésben.
iii. Kivételt képeznek a zárójelentéshez – ideértve a projekthez kapcsolódó kiadások igazolását, ellenőrzését és
végleges értékelését – kapcsolódó olyan költségek, amelyek a projekt végrehajtási időszakát követően merülhetnek
fel.
iv. Az 52. és azt követő cikkben említettek szerint a kedvezményezettek a szerződések odaítélésére irányuló eljárás
okat elindíthatják és a szerződéseket megköthetik a projekt végrehajtási időszakának kezdete előtt, feltéve, hogy
az 52. és azt követő cikk rendelkezéseit betartják;
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b) szerepelnek a projekt becsült átfogó költségvetésében;
c) szükségesek a projekt végrehajtásához;
d) azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és azokat a
kedvezményezettre alkalmazandó számviteli standardokkal, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási
gyakorlatával összhangban határozták meg;
e) megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;
f) ésszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek, különösen a
gazdaságosság és hatékonyság tekintetében;
g) számlák vagy azokkal azonos bizonyító erejű dokumentumok támasztják alá azokat.
(3)

Vissza nem térítendő támogatás az alábbi esetekben ítélhető oda visszamenőlegesen:

a) amennyiben a pályázó bizonyítja, hogy a projektet a szerződés aláírása előtt meg kell kezdeni. A finanszírozás tekin
tetében nem tekinthetők elszámolható költségeknek a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtá
sának időpontját megelőzően felmerült költségek; vagy
b) infrastrukturális elemmel rendelkező projektek tanulmányaihoz és dokumentációjához kapcsolódó költségek
esetében.
Már befejezett projektekre visszamenőlegesen nem nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
(4) Az erős partnerségek előkészítésének elősegítése érdekében a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtását megelőzően az olyan projekttel kapcsolatban felmerült költségek elszámolhatók, amelyre vissza nem térí
tendő támogatást ítéltek oda, feltéve, hogy az alábbi feltételek is teljesülnek:
a) a költségek pályázati felhívás közzétételét követően merültek fel;
b) a kedvezményezettek által alkalmazott személyzet utazási költségeire és napidíjára korlátozódnak, feltéve, hogy
megfelelnek az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek;
c) nem lépik túl a programszinten rögzített maximális összeget.
(5)

Az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével a kedvezményezett következő közvetlen költségei számolhatók el:

a) a projekthez rendelt személyzet költségei az alábbi kumulatív feltételek szerint:
— olyan tevékenységek költségeire vonatkoznak, amelyeket a kedvezményezett nem végezne el, ha a projektet nem
hajtanák végre,
— nem haladhatják meg a kedvezményezett által szokásosan viselt költségeket, kivéve, ha bizonyítják azok fontos
ságát a projekt végrehajtása szempontjából,
— tényleges bruttó bérre vonatkoznak, ideértve a társadalombiztosítási díjakat és más, javadalmazáshoz kapcsolódó
költségeket;
b) a projektben részt vevő személyzet és más személyek utazási költségei és napidíja, feltéve, hogy azok összege nem
haladja meg sem a kedvezményezett által saját szabályai és rendelkezései szerint szokásosan fizetett költségeket, sem
a kiküldetés idején a Bizottság által közzétett rátákat, amennyiben a visszatérítés egyösszegű átalányok, egységkölt
ségek vagy átalányfinanszírozás alapján történik;
c) a kifejezetten a projekt céljára történő (új vagy használt) felszerelésvásárlás vagy -bérlés, illetve árubeszerzés költségei,
amennyiben ezek a költségek megfelelnek a piaci áraknak;
d) a kifejezetten a projekt céljára beszerzett fogyóeszközök költsége;
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e) a kedvezményezettek által a projekt céljára odaítélt szerződésekkel járó költségek;
f) a közvetlenül az e rendelet és a projekt által előírt kötelezettségekből eredő költségek (például a tájékoztatással és a
láthatósággal kapcsolatos tevékenységek, értékelések, külső auditok, fordítások), ideértve a pénzügyi szolgáltatások
díjait (például a banki átutalások és pénzügyi garanciák költsége).
(6) A 4. cikk alapján egy adott program keretében további elszámolhatósági szabályok is megállapíthatók a program
egészére nézve.

49. cikk
Nem elszámolható költségek
(1)

A projekt megvalósításához kapcsolódó alábbi költségek nem tekinthetők elszámolható költségeknek:

a) adósságok és adósságszolgálati díjak (kamat);
b) veszteségekre vagy kötelezettségekre képzett céltartalékok;
c) a kedvezményezett által bejelentett és az uniós költségvetésből már finanszírozott költségek;
d) földterület- vagy ingatlanvásárlás az érintett projekt elszámolható kiadásainak 10 %-át meghaladó összegben;
e) átváltási veszteségek;
f) vámok, adók és illetékek – ideértve a héát –, kivéve amennyiben a vonatkozó nemzeti adójogszabályok értelmében
ezek nem igényelhetők vissza, hacsak a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországokkal tárgyalt
megfelelő rendelkezésekben másként nem rendelkeznek;
g) harmadik feleknek nyújtott hitelek;
h) bírságok, pénzügyi szankciók és perköltségek;
i) a 14. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerinti természetbeni hozzájárulás.
(2)

A 4. cikk alapján egy adott program keretében más költségkategóriákat is nem elszámolhatónak lehet nyilvánítani.

50. cikk
Egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás
(1) Az egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás alapján való finanszírozás teljes összege nem
haladhatja meg kedvezményezettenként és projektenként a 60 000 EUR-t, kivéve, ha a program a 4. cikk szerint mást
állapít meg, de akkor sem haladhatja meg a 100 000 EUR-t.

(2) Az egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás alkalmazását legalább a következőkkel kell alátá
masztani:
a) az ilyen finanszírozási formák megfelelőségének indokolása, tekintettel a projektek jellegére, valamint a szabálytalan
ságok és csalások kockázatára és a kontroll költségére;
b) az egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás által fedezett költségek vagy költségkategóriák
azonosítása a 49. cikkben említettek szerint nem elszámolható költségek kizárásával;
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c) az egyösszegű átalányok, egységköltségek és átalányfinanszírozás meghatározására szolgáló módszerek, valamint azon
feltételek leírása, amelyek ésszerű módon biztosítják a nonprofit szabályoknak és társfinanszírozási elveknek való
megfelelést, valamint a kettős finanszírozás elkerülését. Ezek a módszerek a következőkön alapulnak:
i. statisztikai adatok vagy más objektív mód; vagy
ii. kedvezményezettenkénti megközelítés, a kedvezményezett tanúsított vagy ellenőrizhető korábbi adataira vagy
szokásos költségelszámolási gyakorlataira való hivatkozással.
(3) Azt követően, hogy a költségeket az irányító hatóság ellenőrizte és jóváhagyta, azokat utólagos kontrollok kere
tében nem fogják vizsgálni.

51. cikk
Közvetett költségek
(1) A közvetett költségeket az elszámolható közvetlen költségek 7 %-áig terjedő átalány alapján lehet kiszámítani,
amely nem tartalmazza az infrastruktúra biztosításával kapcsolatban felmerült költségeket, feltéve, hogy az átalányt igaz
ságos, méltányos és ellenőrizhető számítási módszerrel számítják ki.
(2) Egy projekt tekintetében azokat az elszámolható költségeket kell közvetett költségnek tekinteni, amelyek nem
azonosíthatók a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyedi költségként és amelyeket nem lehet közvetlenül
a projektre könyvelni a 48. cikkben szereplő elszámolhatósági feltételek szerint. Azok nem foglalhatják magukban a
49. cikkben említettek szerinti nem elszámolható költségeket vagy a projekt költségvetésének egy másik költségtétele
vagy -megnevezése szerint már bejelentett költségeket.

4. FEJEZET

1 . sza ka sz
K öz be sz er zé s
52. cikk
Alkalmazandó szabályok
(1) Amennyiben egy projekt megvalósítása áruk, építési beruházás vagy szolgáltatások kedvezményezett általi közbe
szerzését teszi szükségessé, a következő szabályok alkalmazandók:
a) amennyiben a kedvezményezett ajánlatkérő vagy a közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó uniós jogszabályok értel
mében vett ajánlatkérő, az uniós jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti törvényeket, rendeleteket és admi
nisztratív rendelkezéseket vagy a (2) bekezdésben foglalt szabályokat alkalmazhatja;
b) amennyiben a kedvezményezett nemzetközi szervezet, saját közbeszerzési szabályait alkalmazhatja, amennyiben azok
a nemzetközileg elfogadott standardokkal egyenértékű garanciákat nyújtanak;
c) amennyiben a kedvezményezett a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő valamely partnerország közigazga
tási szerve, amelynek társfinanszírozását átruházták az irányító hatóságra, a nemzeti törvényeket, rendeleteket és
adminisztratív rendelkezéseket alkalmazhatja, feltéve, hogy a finanszírozási megállapodás ezt lehetővé teszi és
betartják a (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános elveket.
(2)

Minden egyéb esetben a következő kötelezettségeknek kell megfelelni:

a) a szerződést az összességében legelőnyösebb ajánlatot vagy (adott esetben) a legalacsonyabb árajánlatot tevő félnek
ítélik oda, kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére;
b) a 60 000 EUR-t meghaladó értékű szerződések esetében a következő szabályok is alkalmazandók:
i.

a pályázatoknak és/vagy ajánlatoknak a kedvezményezett által előzetesen az ajánlattételi dokumentációban közzé
tett kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján történő értékelésére értékelőbizottságot állítanak fel. A
bizottság tagjainak száma páratlan, és a tagok mind technikai, mind adminisztratív szempontból maradéktalanul
képesek az ajánlatok megalapozott véleményezésére;

ii. biztosítják a kellő átláthatóságot, a tisztességes versenyt és a megfelelő előzetes hirdetményt;
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iii. biztosítják az egyenlő elbánást, az arányosságot és a megkülönböztetésmentességet;
iv. az ajánlattételi dokumentációt a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően állítják össze;
v.

a pályázatok benyújtására elég hosszú határidőt biztosítanak ahhoz, hogy az érdekelt feleknek ésszerű időtartam
álljon rendelkezésükre az ajánlatuk elkészítéséhez;

vi. a pályázókat vagy ajánlattevőket kizárják a közbeszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben a
966/2012/EU, Euratom rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében leírt helyzetek valamelyikében találhatók. A
pályázók vagy ajánlattevők igazolják, hogy e helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk. Ezenfelül nem ítélhető oda
szerződés olyan pályázóknak vagy ajánlattevőknek, akik vagy amelyek a közbeszerzési eljárás során a
966/2012/EU, Euratom rendelet 107. cikkében leírt helyzetek egyikébe kerülnek;
vii. az 53–56. cikkben foglalt közbeszerzési eljárásokat kell követni.
(3) A 236/2014/EU rendelet 8. és 9. cikkében meghatározott, az állampolgárságra és származásra vonatkozó szabá
lyok minden esetben alkalmazandók.

53. cikk
Szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások
(1) A legalább 300 000 EUR értékű szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződéseket közbeszerzési hirdetmény
közzétételét követően nemzetközi meghívásos közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda. A közbeszerzési hirdetményt a
programterületen túl valamennyi megfelelő médiumban közzéteszik, és a hirdetményben az ajánlat benyújtására felkért
pályázók számát négy és nyolc között adják meg, valamint biztosítják a valódi versenyt.
(2) A 60 000 EUR-t meghaladó, de 300 000 EUR-nál alacsonyabb értékű szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szer
ződéseket közzététel nélküli tárgyalásos (verseny)eljárás keretében ítélik oda. A kedvezményezett legalább három, általa
kiválasztott szolgáltatóval konzultál és közülük eggyel vagy többel megtárgyalja a szerződési feltételeket.

54. cikk
Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások
(1) A legalább 300 000 EUR értékű árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződéseket közbeszerzési hirdetmény
közzétételét követően nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda, és a közbeszerzési hirdetményt a prog
ramterületen túl valamennyi megfelelő médiumban közzéteszik.
(2) A legalább 100 000 EUR, de 300 000 EUR-nál alacsonyabb értékű árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerző
déseket a programterületen közzétett nyílt közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda. A támogatásra jogosult pályázók
számára ugyanolyan lehetőségeket biztosítanak, mint a helyi vállalkozások számára.
(3) A legalább 60 000 EUR, de 100 000 EUR-nál alacsonyabb értékű árubeszerzésre irányuló szerződéseket közzé
tétel nélküli tárgyalásos (verseny)eljárás keretében ítélik oda. A kedvezményezett legalább három, általa kiválasztott szol
gáltatóval konzultál és közülük eggyel vagy többel megtárgyalja a szerződési feltételeket.

55. cikk
Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások
(1) A legalább 5 000 000 EUR értékű építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket közbeszerzési hirdet
mény közzétételét követően nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás, illetve bizonyos építési beruházások egyedi jellem
zőire tekintettel meghívásos közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda, és a közbeszerzési hirdetményt a programterületen
túl valamennyi megfelelő médiumban közzéteszik.
(2) A legalább 300 000 EUR, de 5 000 000 EUR-nál alacsonyabb értékű építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződéseket a programterületen közzétett nyílt közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda. A támogatásra jogosult
pályázók számára ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani, mint a helyi vállalkozások számára.
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(3) A legalább 60 000 EUR, de 300 000 EUR-nál alacsonyabb értékű építési beruházásra irányuló szerződéseket
közzététel nélküli tárgyalásos (verseny)eljárás keretében ítélik oda. A kedvezményezett legalább három, általa kiválasztott
szerződő féllel konzultál és közülük eggyel vagy többel megtárgyalja a szerződési feltételeket.

56. cikk
A tárgyalásos eljárás alkalmazása
A kedvezményezett az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 266., 268. és 270. cikkében említett esetekben
úgy dönthet, hogy egyetlen ajánlaton alapuló tárgyalásos eljárást alkalmaz.
2 . sz akasz
H ar m a dik fe le k nek nyújt o tt p é nz ügyi tá m o ga t ás
57. cikk
Harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás
(1) Amennyiben a projekt harmadik feleknek nyújtandó pénzügyi támogatás odaítélését teszi szükségessé, azt a követ
kező feltételek mellett lehet nyújtani:
a) mindegyik harmadik fél megfelelő garanciákat nyújt az összegek visszafizettetésére vonatkozóan;
b) az arányosság, az átláthatóság, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az egyenlő elbánás és a megkülönbözte
tésmentesség elvének való megfelelés;
c) az összeférhetetlenségek elkerülése;
d) a pénzügyi támogatás nem nyújtható halmozottan, illetve nem ítélhető oda visszamenőlegesen, elvben társfinanszíro
zást foglal magában, és célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése az egyes harmadik felek számára;
e) a mérlegelési jogkör kedvezményezett általi gyakorlásának elkerülése érdekében a szerződésben szigorúan szabá
lyozzák a pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó feltételeket. A szerződés különösen pontosítja a támogatásra
jogosult személyek kategóriáit, az odaítélési kritériumokat (ideértve a pontos összeg meghatározására vonatkozó kri
tériumokat), valamint azon különböző típusú tevékenységek meghatározott listáját, amelyek pénzügyi támogatásban
részesülhetnek;
f) a pénzügyi támogatás maximálisan kifizethető összege nem haladja meg harmadik felenként a 60 000 EUR-t, kivéve,
ha a pénzügyi támogatás a projekt elsődleges célja.
(2) A 236/2014/EU rendelet 8. és 9. cikkében meghatározott, az állampolgárságra és származásra vonatkozó szabá
lyok alkalmazandók. Amennyiben egy lépcsőzetes támogatás meghaladja a 60 000 EUR-t, az 52. cikk b) pontjának
vi. alpontjában foglalt részvételi szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

VIII. CÍM
KIFIZETÉSEK, AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS ELFOGADÁSA, PÉNZÜGYI KORREKCIÓK ÉS VISSZAFIZETTE
TÉSEK
1. FEJEZET

Kifizetések
58. cikk
Éves kötelezettségvállalások
(1) Megosztott irányítás keretében a Bizottság azt követően teszi meg a kezdeti kötelezettségvállalásokat, hogy az
5. cikknek megfelelően elfogadta a programot.
(2) Közvetett irányítás keretében a Bizottság a program elfogadását követően teszi meg a kezdeti kötelezettségvállalá
sokat, miután hatályba lépett a 81. és 82. cikkben említett, nemzetközi szervezetre vagy a határokon átnyúló együttmű
ködésben részt vevő partnerországra költségvetés-végrehajtási feladatokat ruházó megállapodás.
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(3) A Bizottság ezt követően minden pénzügyi évben legkésőbb május 1-ig megteszi a kapcsolódó kötelezettségválla
lást. Az éves kötelezettségvállalások összegét a pénzügyi tervvel összhangban, a program előrehaladását és a források
rendelkezésre állását figyelembe véve határozzák meg. A Bizottság tájékoztatja az irányító hatóságot a kötelezettségvál
lalás megtételéről.

59. cikk
A kifizetések általános szabályai
(1)

Az irányító hatóság számára teljesített kifizetések előfinanszírozás vagy egyenlegkifizetés formáját ölthetik.

(2) Kifejezetten és kizárólag a program céljaira szolgáló bankszámlát nyitnak euróban. Amennyiben a Bizottság általi
kifizetéseket a programétól eltérő bankszámlára továbbítják, a kapcsolódó összegeket és a felhalmozódott kamatokat
haladéktalanul és teljes egészében átutalják a program bankszámlájára.
(3) Nem alkalmazható levonás vagy visszatartás, és ezen összegekre vagy felhalmozódott kamatra semmilyen külön
díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj nem vethető ki.

60. cikk
Az előfinanszírozás kiszámítására vonatkozó általános szabályok
(1) Minden pénzügyi évben, miután az irányító hatóság értesült az éves kötelezettségvállalásról, kérheti a szóban forgó
pénzügyi évre vonatkozó uniós hozzájárulás legfeljebb 80 %-ának előfinanszírozásként való átutalását. A második pénz
ügyi évtől az előfinanszírozási kérelmekhez mellékelik az előzetes költségvetést, amely részletesen tartalmazza az irányító
hatóság kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 68. cikkben említett legutolsó ellenőrzési véleményt követő két számviteli
év vonatkozásában. Az említett előzetes költségvetés felülvizsgálata, a program tényleges pénzügyi igényeinek értékelése
és a források rendelkezésre állásának ellenőrzése után, a Bizottság legfeljebb 60 nappal a kifizetési kérelem általa történő
nyilvántartásba vételét követően teljesíti a kért előfinanszírozás részét vagy egészét.
(2) A pénzügyi év folyamán az irányító hatóság további előfinanszírozásként kérheti a már lekötött források teljes
vagy részleges átutalását. Kérelmének alátámasztására az irányító hatóság időközi pénzügyi jelentést nyújt be, amely
igazolja, hogy a pénzügyi évben ténylegesen felmerült vagy előreláthatóan felmerülő kiadások meghaladják a már kifize
tett előfinanszírozások összegét. Az ilyen későbbi átutalások további előfinanszírozásnak minősülnek, feltéve, hogy
azokat nem támasztja alá egy, a 68. cikkben említett ellenőrzési vélemény.
(3) A program végrehajtásának minden egyes pénzügyi évében a Bizottság az elszámolások 69. cikk (2) bekezdése
szerinti elfogadását követően a 68. cikkben említett ellenőrzési vélemény által alátámasztott, ténylegesen felmerült elszá
molható kiadások alapján elszámolja a korábbi előfinanszírozási kifizetéseket. Ennek az elszámolásnak az eredményei
alapján a Bizottság elvégezheti a szükséges pénzügyi módosításokat.

61. cikk
A kifizetési határidő megszakítása
(1) A kifizetésre vonatkozó kifizetési határidőt a 966/2012/EU, Euratom rendelet értelmében vett megbízott, engedé
lyezésre jogosult tisztviselő legfeljebb hat hónapos időtartamra megszakíthatja az alábbiak esetén:
a) valamely nemzeti vagy uniós ellenőrző szervezet tájékoztatása szerint az irányítási és kontrollrendszer működésének
súlyos hiányosságaira utaló egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre;
b) a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőnek további vizsgálatokat kell elvégeznie, miután olyan információ
jutott a tudomására, amely szerint valamely kiadás súlyos pénzügyi következményekkel járó szabálytalansághoz
kapcsolódik;
c) a 77. cikkben előírt dokumentumok valamelyikét nem nyújtották be;
d) a 60. és 64. cikkben előírt dokumentumok valamelyikét nem nyújtották be.
Az irányító hatóság hozzájárulhat a megszakítási időszak további három hónappal történő meghosszabbításához.
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(2) A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő a megszakítást a kifizetési kérelemben szereplő kiadásoknak az
(1) bekezdés első albekezdésében említett elemek által érintett részére korlátozza, kivéve, ha nem lehet azonosítani a
kiadások érintett részét. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az irányító ható
ságnak otthont adó tagállamot és az irányító hatóságot a kifizetés megszakításának okáról, és felkéri azokat a helyzet
orvoslására. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő közvetlenül a szükséges intézkedések meghozatalát köve
tően megszünteti a megszakítást. Amennyiben nem hozták meg a szükséges intézkedéseket, a megszakítás hat hónapon
túlra meghosszabbítható.

62. cikk
Kifizetések felfüggesztése
(1)

A Bizottság részben vagy egészben felfüggesztheti a kifizetéseket az alábbiak esetén:

a) a program irányítási és kontrollrendszerének tényleges működésében olyan súlyos, az uniós hozzájárulást veszélyez
tető hiányosság mutatkozik, amelynek orvoslására nem történt intézkedés;
b) valamely részt vevő ország súlyosan megsérti a 31. cikk értelmében fennálló kötelezettségeit;
c) valamely kiadás olyan súlyos pénzügyi következményekkel járó szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet nem korri
gáltak;
d) súlyos hiányosság tapasztalható az értékelési és monitoringrendszer minőségében és megbízhatóságában;
e) a monitoring, értékelés vagy ellenőrzés alapján bizonyítható, hogy a program a 4. cikkben jelzett határidőn belül és a
77. cikkel összhangban bejelentettek szerint nem hoz eredményt.
(2) A Bizottság az előfinanszírozási kifizetések részben vagy egészben történő felfüggesztéséről határozhat, miután
lehetőséget adott az irányító hatóságnak arra, hogy megtegye az észrevételeit.
(3) A Bizottság akkor szünteti meg részben vagy egészben a kifizetések felfüggesztését, amikor az irányító hatóság
meghozta a felfüggesztés megszüntetését lehetővé tevő szükséges intézkedéseket.

63. cikk
A vezető kedvezményezettek számára teljesített kifizetés
(1)

A vezető kedvezményezettek számára teljesített kifizetések az alábbi formák egyikét ölthetik:

a) előfinanszírozás;
b) időközi kifizetés;
c) egyenlegkifizetés.
(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a vezető kedvezményezettek számára teljesített kifizetéseket az aláírt szerző
désnek megfelelően a lehető leggyorsabban feldolgozzák. Nem alkalmazható olyan levonás vagy visszatartás – kivéve, ha
az aláírt szerződés alátámasztja – vagy bármilyen külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené
ezeket az összegeket.

64. cikk
Egyenlegkifizetés
(1) Az irányító hatóság 2024. szeptember 30-ig benyújtja az egyenlegkifizetésre vonatkozó kérelmet a 77. cikk
(5) bekezdésében említett dokumentumokkal együtt.
(2) Az egyenlegkifizetésre legkésőbb az utolsó számviteli év záróelszámolásának időpontját követő három hónapon
belül vagy a végrehajtási zárójelentés elfogadását követő egy hónapon belül kerül sor, a két időpont közül a későbbi
figyelembevételével.
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65. cikk
Kivétel a kötelezettségvállalás visszavonása alól
(1) A kötelezettségvállalás visszavonása által érintett összeget csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet az irányító
hatóság nem tudott bejelenteni a Bizottságnak az alábbi okok miatt:
a) a projekteket valamely közigazgatási jogorvoslati eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt
függesztették fel; vagy
b) a program egy részének vagy egészének végrehajtását súlyosan érintő vis maior következtében;
c) a 61. vagy 62. cikk alkalmazása miatt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint vis maiorra hivatkozó irányító hatóság igazolja a vis maior által a program
egészének vagy egy részének a végrehajtását érintő közvetlen következményeket. Az (1) bekezdés a) és b) pontjának
alkalmazásában a levonást egy alkalommal lehet kérni, abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy a vis maior legfeljebb
egy évig tartott, illetve több alkalommal a vis maior időtartamának megfelelő ideig, illetve a projekt végrehajtását felfüg
gesztő bírósági vagy közigazgatási határozat dátuma és a jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat dátuma között
eltelt évek számának megfelelő alkalommal.
(3) Az irányító hatóság az előző pénzügyi év december 31-ig bejelentendő összeg vonatkozásában február 15-ig tájé
koztatja a Bizottságot az (1) bekezdésben említett kivételekről.

66. cikk
Kötelezettség-visszavonási eljárás
(1) A Bizottság kellő időben tájékoztatja az irányító hatóságot, amennyiben a 236/2014/EU rendelet 6. cikke szerinti
kötelezettségvállalás-visszavonás kockázata fennáll.
(2) A február 15-ét követően kapott információk alapján a Bizottság tájékoztatja az irányító hatóságot a birtokában
lévő információk alapján visszavonásra kerülő összegről.
(3) Az irányító hatóságnak két hónap áll rendelkezésére, hogy elfogadja a visszavonásra ítélt összeget, vagy benyújtsa
az észrevételeit.
(4) Az irányító hatóság június 30-ig felülvizsgált pénzügyi tervet nyújt be a Bizottsághoz, amely az érintett pénzügyi
évre vonatkozóan tükrözi a támogatási összeg csökkentésének a program tematikus célkitűzésére vagy technikai segítség
nyújtására gyakorolt hatását. Amennyiben nem nyújtanak be ilyen tervet, a Bizottság felülvizsgálja a pénzügyi tervet és
csökkenti az uniós hozzájárulást az érintett pénzügyi évre vonatkozóan. A csökkentés arányosan érinti a tematikus célki
tűzést és a technikai segítségnyújtást.
(5)

A Bizottság módosítja a programot jóváhagyó határozatot.

67. cikk
Az euro használata
(1) Az irányító hatóság vagy a kedvezményezett az eurótól eltérő pénznemben felmerült kiadást átváltja euróra a
Bizottságnak a következő hónapok valamelyikén érvényes átváltási árfolyamán:
a) az a hónap, amelyben a kiadás felmerült;
b) az a hónap, amelyben a kiadást benyújtották vizsgálatra a 32. cikk (1) bekezdésével összhangban;
c) az a hónap, amelyben a kiadást bejelentették a vezető kedvezményezettnek.
(2) A programban meghatározzák a kiválasztott módszert, és a program időtartama alatt azt alkalmazzák. A technikai
segítségnyújtásra és projektekre eltérő módszerek alkalmazhatók.
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2. FEJEZET

Az elszámolások benyújtása és elfogadása
68. cikk
Az elszámolások benyújtása
(1) A program elszámolásait az irányító hatóság készíti el. Az elszámolások önállóak és elkülönültek, és kizárólag a
programra vonatkozó tevékenységeket tartalmazzák. Az elszámolások lehetővé teszik a programnak a prioritások és a
technikai segítségnyújtás szerinti analitikus ellenőrzését.
(2)

Az irányító hatóság éves jelentésében február 15-ig benyújtja a Bizottságnak a következő információkat:

a) az előző számviteli évre vonatkozó elszámolások;
b) az irányító hatóság képviselője által aláírt vezetői nyilatkozat, amely megerősíti az alábbiakat:
i.

az információ teljes körű, pontos és alakilag megfelelő;

ii. a kiadásokat az eredetileg tervezett célra fordították;
iii. a bevezetett kontrollrendszerek a szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét;
c) az irányító hatóság által lefolytatott kontrollok éves összefoglalója, beleértve a rendszerekben azonosított hibák és
gyengeségek jellegének és mértékének elemzését, valamint a megtett vagy megtenni tervezett javító intézkedéseket;
d) ellenőrzési vélemény az éves elszámolásokról;
e) az ellenőrző hatóság által elkészített éves ellenőrzési jelentés, amely tartalmazza a lefolytatott ellenőrzések összefogla
lóját, beleértve a rendszer- és projektszinten azonosított hibák és gyengeségek jellegének és mértékének elemzését,
valamint a a megtett vagy megtenni tervezett javító intézkedéseket;
f) az előző év július 1-jétől december 31-ig felmerült költségek becslése;
g) a számviteli év során lezárt projektek jegyzéke.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett elszámolásokat minden egyes programra vonatkozóan benyújtják, és az elszá
molások magukban foglalják az egyes prioritások és a technikai segítségnyújtás szintjén az alábbiakat:
a) a felmerült és kifizetett kiadások, valamint az irányító hatóság által keresett és kapott bevétel;
b) a számviteli év során visszavont és visszafizettetett összegek, a számviteli év végén visszafizettetendő összegek és a
nem visszafizettethető összegek.
(4) A (2) bekezdés d) pontjában említett ellenőrzési vélemény megállapítja, hogy az elszámolások megbízható és valós
képet nyújtanak-e, a kapcsolódó műveletek jogszerűek és szabályszerűek-e, valamint a kontrollrendszerek megfelelően
működnek-e. A vélemény tartalmazza azt is, hogy az ellenőrzési tevékenység megkérdőjelezi-e a (2) bekezdés b) pont
jában említett vezetői nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

69. cikk
Az elszámolások elfogadása
(1) A Bizottság a számviteli év végét követő év május 31-ig megvizsgálja az elszámolásokat, és tájékoztatja az irányító
hatóságot arról, hogy elfogadja-e, hogy az elszámolások teljes körűek, pontosak és valósak.
(2) A 68. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzési vélemény által igazoltak szerint elszámolható felmerült kiadások
alapján a Bizottság elszámolja az előfinanszírozást.
(3)

Az elszámolások elfogadása semmilyen későbbi pénzügyi korrekciót nem érint a 72. cikkel összhangban.
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70. cikk
Nyilvántartás-megőrzési időszak
(1) Az irányító hatóság és a kedvezményezettek a programra vonatkozó egyenleg kifizetését követően öt évig
megőrzik a programhoz vagy projekthez kapcsolódó valamennyi dokumentumot. Különösen megőrzik a jelentéseket, a
bizonylatokat, valamint az elszámolásokat, a számviteli dokumentumokat és minden egyéb, a program és a projektek
finanszírozásához kapcsolódó dokumentumot (ideértve a szerződés odaítélésére vonatkozó valamennyi dokumentumot).
(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a program vagy projekt végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzésekkel, fellebbezésekkel,
jogvitákkal vagy igényrendezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat ezen ellenőrzések, fellebbezések, jogviták vagy igényren
dezések lezárultáig kell megőrizni.

3. FEJEZET

Pénzügyi korrekciók és visszafizettetések
1. sz a kasz
P énz ügyi ko r r e kció k
71. cikk
Az irányító hatóság által végrehajtott pénzügyi korrekciók
(1) Az irányító hatóság viseli az elsődleges felelősséget azért, hogy megelőzzék és kivizsgálják a szabálytalanságokat és
elvégezzék a szükséges pénzügyi korrekciókat, valamint kezdeményezzék a visszafizettetéseket. Rendszerszintű szabályta
lanság esetén az irányító hatóság minden, potenciálisan érintett műveletre kiterjeszti a vizsgálatát.
Az irányító hatóság elvégzi a projektek, a technikai segítségnyújtás vagy a program esetében feltárt egyedi vagy rendszer
szintű szabálytalanságokkal kapcsolatban szükséges pénzügyi korrekciókat. A pénzügyi korrekciók a projektre vagy tech
nikai segítségnyújtásra nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy egészben történő törlését jelentik. Az irányító hatóság
figyelembe veszi a szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, valamint a pénzügyi veszteséget, és arányos pénzügyi korrek
ciót alkalmaz. A pénzügyi korrekciókat az irányító hatóság annak a számviteli évnek az éves beszámolójában rögzíti,
amelyben a törlésről szóló határozat született.
(2) Az (1) bekezdéssel összhangban törölt hozzájárulás újra felhasználható az érintett programon belül, a (3) bekezdés
figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdéssel összhangban törölt hozzájárulás nem használható fel újra sem a korrekció tárgyát képező
projekthez, sem amennyiben a pénzügyi korrekció rendszerszintű szabálytalanság miatt szükséges, sem pedig a rendszer
szintű szabálytalanság által érintett bármely projekthez.

72. cikk
A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók
(1) A Bizottság pénzügyi korrekciót hajt végre valamely programnak nyújtott támogatás teljes egészében vagy részben
történő törlésével és a támogatás összegének a tagállam általi visszafizettetésével annak érdekében, hogy kizárja az uniós
finanszírozásból az alkalmazandó jogot sértő vagy az irányítási és kontrollrendszerekben a Bizottság vagy az Európai
Számvevőszék által feltárt hiányosságokkal kapcsolatos kiadásokat.
(2) Az alkalmazandó jog megsértése kizárólag a Bizottságnak bejelentett kiadásokat illetően és abban az esetben vezet
pénzügyi korrekcióhoz, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:
a) a jogsértés befolyásolta egy projekt vagy technikai segítségnyújtás kiválasztását, vagy az olyan esetekben, amikor a
jogsértés jellege miatt nem lehet megállapítani ezt a hatást, de jelentős a kockázata annak, hogy a jogsértés ilyen
hatással járt;
b) a jogsértés befolyásolta a program által bejelentett kiadás összegét, vagy az olyan esetekben, amikor a jogsértés jellege
miatt nem lehet számszerűsíteni annak pénzügyi hatását, de jelentős a kockázata annak, hogy a jogsértés ilyen
hatással járt.
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(3) A Bizottság különösen akkor hajt végre pénzügyi korrekciót, amikor a szükséges vizsgálatok lefolytatását követően
az alábbi következtetések valamelyikét vonja le:
a) a program irányítási és kontrollrendszerében olyan súlyos hiányosság tapasztalható, amely veszélyezteti a már
korábban kifizetett uniós hozzájárulást;
b) az irányító hatóság az e bekezdés szerinti pénzügyi korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem teljesítette a
71. cikkben foglalt kötelezettségeit;
c) az éves vagy zárójelentésben bejelentett kiadás szabálytalan, és azt az irányító hatóság az e bekezdés szerinti pénzügyi
korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem korrigálta.
A Bizottság pénzügyi korrekcióit az azonosított szabálytalanságok egyedi esetei alapján határozza meg, és figyelembe
veszi, hogy az adott szabálytalanság rendszerszintű-e. Abban az esetben, ha nem állapítható meg pontosan a szabálytalan
kiadás összege, a Bizottság átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmaz.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti pénzügyi korrekció összegére vonatkozó döntése során tiszteletben tartja az
arányosság elvét azáltal, hogy figyelembe veszi a szabálytalanság jellegét és súlyosságát, valamint a program irányítási és
kontrollrendszerében feltárt hiányosságok nagyságát és pénzügyi hatásait.

(5) Amennyiben a Bizottság az álláspontját nem a saját szolgálatainak ellenőrei által megállapított jelentések alapján
alakítja ki, a pénzügyi következményekre vonatkozó saját következtetéseit az irányító hatóság és az ellenőrök meghallga
tását követően vonja le.

(6) A program lezárása nem sérti a Bizottság jogát, hogy egy későbbi szakaszban pénzügyi korrekciót szabjon ki az
irányító hatósággal szemben.

(7) Az alkalmazandó pénzügyi korrekció szintjének megállapítására vonatkozó kritériumok, valamint az átalányalapú
vagy extrapolált pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó kritériumok megegyeznek az 1303/2013/EU rende
lettel (1) és különösen annak 144. cikkével összhangban elfogadottakkal, valamint a 2013. december 19-i bizottsági hatá
rozatban (2) foglaltakkal.

73. cikk
Eljárás
(1) A Bizottság – mielőtt pénzügyi korrekcióval kapcsolatos határozatot hoz – tájékoztatja az irányító hatóságot vizs
gálata ideiglenes következtetéseiről, és felkéri az irányító hatóságot, hogy két hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.

(2) Amennyiben a Bizottság extrapoláció alapján vagy százalékban meghatározott átalány formájában végrehajtott
pénzügyi korrekciót javasol, az irányító hatóságnak lehetőséget kell kapnia – az érintett dokumentumok átvizsgálása
révén – annak bizonyítására, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke kisebb a Bizottság értékelésénél. A Bizottsággal
egyetértésben az irányító hatóság az említett vizsgálatot a dokumentumok megfelelően arányos részére vagy mintájára
korlátozhatja. A kellően indokolt esetek kivételével a vizsgálat időtartama nem haladhatja meg az (1) bekezdésben emlí
tett két hónapos időtartamot követő további két hónapot.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohé
ziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
(2) A Bizottság 2013. december 19-i határozata az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a
közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás
meghatározásáról és jóváhagyásáról (C(2013) 9527).
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(3) A Bizottság figyelembe veszi az irányító hatóság által az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül
benyújtott valamennyi bizonyítékot.
(4) Amennyiben az irányító hatóság nem fogadja el a Bizottság ideiglenes következtetéseit, a Bizottság meghallgatásra
hívja az irányító hatóságot, hogy meggyőződjön afelől, hogy a Bizottságnak a pénzügyi korrekció alkalmazásával kapcso
latos következtetései alapját képező minden releváns információ és észrevétel hozzáférhető.
(5) Megállapodás esetén és a (6) bekezdés sérelme nélkül, az irányító hatóság a 71. cikk (2) bekezdésével összhangban
újra felhasználhatja az érintett programra vonatkozóan törölt hozzájárulást.
(6) Pénzügyi korrekciók alkalmazásához a Bizottság a meghallgatást követő hat hónapon belül, vagy ha az irányító
hatóság vállalja, hogy a meghallgatás után további információkat nyújt be, ezen információk kézhezvételét követő hat
hónapon belül hoz határozatot. A Bizottság az eljárás során benyújtott összes információt és észrevételt figyelembe veszi.
Amennyiben nem kerül sor meghallgatásra, a hat hónapos időszak a Bizottság által küldött meghívó keltezésétől számí
tott két hónap elteltével kezdődik.
(7) Amennyiben a Bizottság, illetve az Európai Számvevőszék olyan szabálytalanságokat tár fel, amelyek az irányítási
és kontrollrendszerek hatékony működésének súlyos hiányosságairól tanúskodnak, az ennek kapcsán meghatározott
pénzügyi korrekció csökkenti az uniós támogatás mértékét.
Az első albekezdés nem alkalmazandó az irányítási és kontrollrendszer hatékony működésének azon súlyos hiányosságai
esetében, amelyek vonatkozásában a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék általi feltárást megelőzően:
a) a 68. cikkel összhangban a Bizottságnak benyújtott vezetői nyilatkozatban, az éves kontrolljelentésben vagy az ellen
őrzési véleményben, illetve az ellenőrző hatóság által a Bizottságnak benyújtott egyéb ellenőrzési jelentésekben már
említést tettek; vagy
b) az irányító hatóság megfelelő kiigazító intézkedéseket hozott.
Az irányítási és kontrollrendszerek hatékony működésének súlyos hiányosságaira vonatkozó értékelés az alkalmazandó
jogon alapul, amennyiben sor került a vonatkozó vezetői nyilatkozatok, éves kontrolljelentések és ellenőrzési vélemények
benyújtására.
A pénzügyi korrekcióra vonatkozó döntés során a Bizottság:
a) tiszteletben tartja az arányosság elvét azáltal, hogy figyelembe veszi az irányítási és kontrollrendszer hatékony műkö
dése súlyos hiányosságának jellegét és mértékét, valamint az uniós költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásait;
b) az átalányalapú vagy extrapolált korrekció alkalmazása során kizárja az irányító hatóság által már korábban észlelt és
az elszámolásokban kiigazított szabálytalan kiadásokat, valamint a jogszerűségi és szabályszerűségi értékelés alatt álló
kiadásokat;
c) az uniós költségvetést érintő fennmaradó kockázat meghatározása során figyelembe veszi az irányító hatóság által
észlelt egyéb súlyos hiányosságok okán az irányító hatóság által az érintett kiadásokra alkalmazott átalányalapú vagy
extrapolált korrekciókat.
2. szakasz
Viss z a f iz e tte té se k
74. cikk
Pénzügyi korrekciók és visszafizettetések
(1)

Az irányító hatóság felelős a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséért.

(2) Amennyiben a visszafizettetés az e rendeletből és a 966/2012/EU, Euratom rendeletből eredő jogi kötelezettség
eknek az irányító hatóság általi megsértésére vonatkozik, az irányító hatóság felelős az érintett összegeknek a Bizottság
számára való visszatérítéséért.
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(3) Amennyiben a visszafizettetés a program irányítási és kontrollrendszereinek rendszerszintű hiányosságaira vonat
kozik, az irányító hatóság felelős az érintett összegeknek a Bizottság számára való visszatérítéséért a részt vevő országok
közötti, a programban előírtak szerinti felelősségmegosztással összhangban.
(4) Amennyiben a visszafizettetés olyan kedvezményezettel szembeni követelésre vonatkozik, amelynek székhelye
valamely tagállamban van, és az irányító hatóság nem tudja behajtani a követelést, úgy a kedvezményezett székhelye
szerinti tagállam fizeti ki az esedékes összeget az irányító hatóság számára, és visszaigényli azt a kedvezményezettől.
(5) Amennyiben a visszafizettetés olyan kedvezményezettel szembeni követelésre vonatkozik, amelynek székhelye a
határokon átnyúló együttműködésben részt vevő országok valamelyikében van, és az irányító hatóság nem tudja behaj
tani a követelést, úgy a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő, a kedvezményezett székhelye szerinti ország
felelősségének szintje a 8. és 9. cikkben említett vonatkozó finanszírozási megállapodásban foglaltaknak felel meg.

75. cikk
Visszafizetés az irányító hatóság számára
(1) Az irányító hatóság a jogosulatlanul kifizetett összegeket a késedelmi kamatokkal együtt visszafizetteti a vezető
kedvezményezettel. Az érintett kedvezményezettek a vezető kedvezményezett számára fizetik vissza a jogosulatlanul kifi
zetett összegeket a közöttük létrejött partnerségi megállapodással összhangban. Amennyiben a vezető kedvezménye
zettnek nem sikerül biztosítania az érintett kedvezményezett részéről a visszafizetést, az irányító hatóság hivatalosan
értesíti ez utóbbit, hogy teljesítse a vezető kedvezményezett számára a visszafizetést. Amennyiben az érintett kedvezmé
nyezett nem teljesíti a visszafizetést, az irányító hatóság felkéri az érintett kedvezményezett székhelye szerinti részt vevő
országot, hogy a 74. cikk (2)–(5) bekezdésével összhangban térítse vissza a jogosulatlanul kifizetett összegeket.
(2) Az irányító hatóság kellő körültekintéssel jár el annak biztosítására, hogy a visszafizetési felszólítás alapján a részt
vevő országok támogatásával megtörténik a visszatérítés. Az irányító hatóság különösen azt biztosítja, hogy a követelés
nem vitatott, határozott összegű és esedékes. Amennyiben az irányító hatóság lemond egy már megállapított követe
lésről, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a lemondás szabályos legyen és megfeleljen a hatékony és eredményes pénz
gazdálkodás és az arányosság elvének. A lemondásról szóló döntést előzetesen jóváhagyás céljából be kell nyújtani a
közös monitoring bizottságnak.
(3) Az irányító hatóság folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot az esedékes összegek visszafizettetése érdekében
hozott valamennyi lépésről. A Bizottság bármikor átveheti az összegeknek közvetlenül a kedvezményezett vagy az érin
tett partnerország általi visszafizettetésére vonatkozó feladatot.
(4) A részt vevő országnak vagy a Bizottságnak átadott dosszié tartalmazza a visszafizettetéshez szükséges valamennyi
dokumentumot, valamint az irányító hatóság által az esedékes összegek visszafizettetése érdekében tett lépések bizonyíté
kait.
(5) Az irányító hatóság által kötött szerződések olyan záradékot tartalmaznak, amely lehetővé teszi a Bizottság vagy a
kedvezményezett székhelye szerinti részt vevő ország számára, hogy az irányító hatóság számára bármilyen olyan
esedékes összeget visszafizettessenek, amelyet ez utóbbi nem tudott visszafizettetni.

76. cikk
Visszafizetés a Bizottság számára
(1) A Bizottság számára esedékes visszafizetést a visszafizetési felszólításon feltüntetett esedékességi időpont előtt kell
teljesíteni. Az esedékesség a terhelési értesítés kibocsátásának időpontjától számított 45 nap.
(2) Késedelmes visszafizetés esetén az esedékesség időpontjától a tényleges visszafizetés napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan késedelmi kamatot kell fizetni. A kamatláb három és fél százalékponttal haladja meg azt a kamatlábat,
amelyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozási műveletekre az esedékesség napja szerinti hónap első
munkanapján alkalmaz. A visszafizetendő összegek levonhatók a kedvezményezett vagy a részt vevő ország számára
esedékes bármilyen összegből. Ez nem érinti a felek arra vonatkozó jogát, hogy részletekben való kifizetésről állapod
janak meg.
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IX. CÍM
JELENTÉSTÉTEL, MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

77. cikk
Az irányító hatóság éves jelentései
(1) Az irányító hatóság február 15-ig benyújtja a Bizottságnak a közös monitoring bizottság által jóváhagyott éves
jelentést. Az említett éves jelentés egy technikai és egy pénzügyi részt tartalmaz, amelyek az előző számviteli évet fedik
le.
(2)

A technikai rész az alábbiakat ismerteti:

a) a program és prioritásai megvalósításának előrehaladása;
b) az aláírt szerződések tételes felsorolása és a kiválasztott, de még nem szerződött projektek jegyzéke, tartaléklistákkal
együtt;
c) a technikai segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységek;
d) a projektek monitoringja és értékelése tekintetében tett intézkedések, ezek eredményei, valamint az azonosított prob
lémák megoldására tett intézkedések;
e) a végrehajtott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek.
(3)

A pénzügyi részt a 68. cikk (2) bekezdésével összhangban készítik el.

(4) Az éves jelentés ezenfelül tartalmazza a következő számviteli évben végrehajtandó tevékenységek előrejelzését. Ez
a következőket foglalja magában:
a) aktualizált ellenőrzési stratégia;
b) munkaprogram, pénzügyi terv és a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználása;
c) éves monitoring- és értékelési terv a 78. cikk (2) bekezdésével összhangban;
d) éves tájékoztatási és kommunikációs terv a 79. cikk (4) bekezdésével összhangban.
(5) Az irányító hatóság 2024. szeptember 30-ig benyújtja a Bizottságnak a közös monitoring bizottság által jóváha
gyott zárójelentést. Ez a zárójelentés értelemszerűen tartalmazza a fenti (2) és (3) bekezdés szerint előírt információkat
az utolsó számviteli évre és a teljes programidőszakra vonatkozóan.

78. cikk
Monitoring és értékelés
(1) A program monitoringjának és értékelésének célja a tervezés és végrehajtás színvonalának javítása, valamint össz
hangjának, eredményességének, hatékonyságának és hatásának értékelése és javítása. A monitoring és értékelés eredmé
nyeit figyelembe veszik a programozási és végrehajtási ciklusban.
(2) A program indikatív monitoring- és értékelési tervet tartalmaz a teljes programidőszakra vonatkozóan. Ezt köve
tően minden egyes program keretében éves monitoring- és értékelési tervet állítanak össze, amelyet az irányító hatóság
hajt végre a Bizottság iránymutatásával és értékelési módszerével összhangban. Az éves tervet legkésőbb február 15-ig
benyújtják a Bizottságnak.
(3)

Az irányító hatóság a napi monitoringon felül eredményorientált program- és projektmonitoringot végez.

(4)

A Bizottság valamennyi monitoring- és értékelési jelentésbe jogosult betekinteni.
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(5) A Bizottság bármikor elindíthatja a program egészének vagy részének értékelését vagy monitoringját. Ezek ered
ményeit közlik a program közös monitoring bizottságával és irányító hatóságával, és az eredmények a program kiigazítá
sához vezethetnek.

X. CÍM
LÁTHATÓSÁG

79. cikk
Láthatóság
(1) Mind az irányító hatóság, mind a kedvezményezettek kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a megfelelő infor
máció eljut a közvéleményhez.
(2) Az irányító hatóság és a kedvezményezettek biztosítják a programok és projektek uniós jellegének megfelelő nyil
vánosságát annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az uniós fellépésre, és valamennyi részt vevő országban egységes
képet teremtsenek az uniós támogatással kapcsolatban.
(3) Az irányító hatóság biztosítja, hogy láthatósági stratégiája és a kedvezményezettek által tett láthatósági intézke
dések megfelelnek a Bizottság iránymutatásának.
(4) A program tartalmazza a teljes programidőszakra szóló kommunikációs stratégiát, valamint az első évre vonat
kozó indikatív tájékoztatási és kommunikációs tervet, beleértve a láthatósági intézkedéseket. Minden egyes program kere
tében éves tájékoztatási és kommunikációs tervet állítanak össze, amelyet az irányító hatóság hajt végre. Az említett
tervet legkésőbb február 15-ig benyújtják a Bizottságnak.

HARMADIK RÉSZ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
KÖZVETETT IRÁNYÍTÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL

80. cikk
A nemzetközi szervezetek mint irányító hatóság
(1)

A részt vevő országok javasolhatják, hogy a programot nemzetközi szervezet irányítsa.

(2) Irányító hatóságként kizárólag az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 43. cikkének értelmében vett
nemzetközi szervezet javasolható.
(3) A nemzetközi szervezetnek teljesítenie kell a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikkében meghatározott követel
ményeket.
(4) A Bizottság a program elfogadását megelőzően megbizonyosodik arról, hogy teljesültek a (3) bekezdésben megha
tározott követelmények.

81. cikk
A nemzetközi szervezet által irányított programokra alkalmazandó szabályok
(1) A Bizottság és a nemzetközi szervezet megállapodást kötnek, amely tartalmazza a programra alkalmazandó rész
letes szabályokat. Amennyiben a program a 42. cikk szerinti pénzügyi eszközhöz nyújt hozzájárulást, be kell tartani a
966/2012/EU, Euratom rendelet 140. cikkében meghatározott feltételeket és jelentéstételi követelményeket.
(2) A nemzetközi szervezet által irányított programokra a második részben foglalt rendelkezések alkalmazandók,
hacsak az (1) bekezdésben említett megállapodás másként nem rendelkezik.
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II. CÍM
KÖZVETETT IRÁNYÍTÁS A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN RÉSZT VEVŐ PARTNERORSZÁGGAL

82. cikk
A határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerországok mint irányító hatóság
(1) A részt vevő országok javasolhatják, hogy a programot a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő part
nerország irányítsa.
(2) A határokon átnyúló együttműködésben részt vevő kijelölt partnerországra bízott feladatok jellegét a közvetett
irányításra vonatkozóan a 966/2012/EU, Euratom rendeletben és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben
foglalt rendelkezések szerinti, a Bizottság és a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő partnerország által aláírt
megállapodásban kell rögzíteni.
(3) A (2) bekezdésben említett megállapodás tartalmazza a programra alkalmazandó részletes szabályokat. A megálla
podás különösen meghatározza azt, hogy az irányító hatóságra bízott feladatok jellegére tekintettel a második rész mely
rendelkezései alkalmazandók, valamint rögzíti a benne foglalt összegeket.
NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
83. cikk
Átmeneti rendelkezések
A 951/2007/EK bizottsági rendelet (1) a 2014-et megelőző költségvetési éveket végrehajtó jogi aktusokra és kötelezett
ségvállalásokra továbbra is alkalmazandó.
84. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet 2014. január 1-jétől kezdve alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) A Bizottság 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK rendelete az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonat
kozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott,
határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 210., 2007.8.10., 10. o.).
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MELLÉKLET

Az irányító hatóság kijelölésére vonatkozó kritériumok
A kijelölési eljárásnak a belső kontroll alábbi komponensein kell alapulnia:
1. Belsőkontroll-környezet
i.

Az irányító hatóság feladatait lefedő szervezeti struktúra és a feladatköröknek az egyes szerveken belüli és e
szervek közötti felosztása a második rész IV. címének 2. fejezetében leírtak szerint, biztosítva, hogy adott esetben
a feladatkörök szétválasztásának elvét betartják.

ii. A feladatok közreműködő szervezetekre történő átruházása esetén olyan keret, amely révén biztosítható azok
feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása, az átruházott feladatok elvégzésére vonatkozó képesség ellenőr
zése és a jelentéstételi eljárások megléte.
iii. A szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és korrigálására, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek vissza
fizettetésére vonatkozó jelentéstételi és monitoringeljárások.
iv. A szükséges technikai készségekkel rendelkező, megfelelő humánerőforrásnak a szervezet különböző szintjei és
feladatai közötti felosztására vonatkozó terv.
2. Kockázatkezelés
Egy olyan rendszer, amellyel – az arányosság elvének szem előtt tartása mellett – biztosítható, hogy legalább évente
egyszer és különösen a tevékenységek jelentős módosítása esetén megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak.
3. Irányítási és kontrolltevékenységek
i.

Projektkiválasztási eljárások, amelyek biztosítják az átláthatóság, az egyenlő elbánás, a megkülönböztetésmen
tesség, az objektivitás és a tisztességes verseny elvének érvényesülését. Ezen elvekre tekintettel:
a) a projekteket előre bejelentett kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján kell kiválasztani és odaítélni,
amelyeket az értékelési táblázatban határoznak meg. A kiválasztási kritériumok annak felmérésére szolgálnak,
hogy a pályázó be tudja-e fejezni a javasolt intézkedést vagy munkaprogramot. Az odaítélési kritériumokat
arra alkalmazzák, hogy felmérjék a projekt javaslatának színvonalát a meghatározott célkitűzésekkel és priori
tásokkal szemben;
b) a vissza nem térítendő támogatásokra előzetes és utólagos hirdetési szabályok vonatkoznak;
c) a pályázókat írásban értesítik az értékelés eredményeiről. Amennyiben a vissza nem térítendő támogatást
nem ítélték oda, az irányító hatóság közli a pályázat elutasításának okait, hivatkozással azokra a kiválasztási
és odaítélési kritériumokra, amelyeket a pályázat nem teljesített;
d) kerülni kell mindenfajta összeférhetetlenséget;
e) valamennyi pályázóra ugyanazok a szabályok és feltételek alkalmazandók.

ii.

Szerződéskezelési eljárások.

iii. Ellenőrzési eljárások, ideértve a kedvezményezettek minden egyes kifizetési kérelmének adminisztratív ellenőrzé
sét és a projektek helyszíni ellenőrzését.
iv.

Eljárások a kifizetések feldolgozására és engedélyezésére.

v.

Eljárások olyan rendszer kialakítására, amellyel adatgyűjtés, -rögzítés és -tárolás végezhető minden egyes projekt
vonatkozásában, továbbá biztosítható, hogy az informatikai rendszerek biztonsága megfelel a nemzetközileg elfo
gadott standardoknak.

vi.

Az irányító hatóság által kidolgozott eljárások annak biztosítására, hogy a kedvezményezettek vagy külön elszá
molási rendszert vagy megfelelő számviteli szabályzatot tartanak fenn a projekthez kapcsolódó valamennyi
ügyletre vonatkozóan.
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vii. A hatékony és arányos csalás elleni intézkedések alkalmazásához szükséges eljárások.
viii. Eljárások az elszámolások elkészítésére és azok valódiságának, teljességének és pontosságának igazolására,
továbbá annak igazolására, hogy a kiadások megfelelnek az alkalmazandó szabályoknak.
ix. A megfelelő ellenőrzési nyomvonal és archiválási rendszer biztosításához szükséges eljárások.
x.

Eljárások a vezetői megbízhatósági nyilatkozat, az elvégzett kontrollokról és a feltárt hiányosságokról szóló
jelentés, valamint a végső ellenőrzések és kontrollok éves összefoglalója elkészítésére.

xi. Amennyiben közreműködő szervezetre ruháznak át feladatokat, a kijelölési kritériumoknak tartalmazniuk kell a
meglévő eljárások értékelését annak biztosítására, hogy az irányító hatóság ellenőrzi a közreműködő szervezet
kapacitását a feladatok elvégzésére és a feladatok megfelelő végrehajtásának nyomon követésére.
4. Tájékoztatás és kommunikáció
i.

Az irányító hatóság megszerzi, illetve előállítja és felhasználja a vonatkozó információkat a belső kontroll más
komponensei működésének támogatására.

ii. Az irányító hatóság házon belül terjeszti a belső kontroll más komponensei működésének támogatásához szük
séges információkat, ideértve a belső kontroll célkitűzéseit és feladatait.
iii. Az irányító hatóság kapcsolatot tart külső felekkel a belső kontroll más komponenseinek működését érintő kérdé
sekkel kapcsolatban.
5. Monitoring
Dokumentált eljárások, elvégzett ellenőrzések és értékelések, amelyek révén meg lehet bizonyosodni arról, hogy a
belső kontroll komponensei léteznek és működnek.
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A BIZOTTSÁG 898/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 18.)
a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén behozatalára vonatkozó végleges dömping
ellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési
felülvizsgálatot követő megszüntetéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni
védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen
annak 9. cikkére és 11. cikkének (2) bekezdésére,
mivel:

A. AZ ELJÁRÁS

1. Hatályos intézkedések
(1)

Dömpingellenes vizsgálatot (az eredeti vizsgálat) követően a Tanács az 1006/96/EK rendelettel (2) végleges
dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 3802 10 00 KN-kód alá
sorolt porított aktív szén behozatalára (a továbbiakban: a végleges dömpingellenes intézkedések). Az intézkedések
formája egy 323 EUR/tonna (nettó súly) rögzített vám volt.

(2)

Két hatályvesztési felülvi zsgálatot követően a Tanács az 1011/2002/EK rendelet (3) (az első hatályvesztési felül
vizsgálat) és a 649/2008/EK rendelet (4) (a második hatályvesztési felülvizsgálat) útján fenntartotta a hatályos
intézkedéseket.
2. Hatályvesztési felülvizsgálat iránti kérelem

(3)

A hatályos végleges dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről szóló értesítés (5) közzétételét köve
tően a Bizottsághoz 2013. április 9-án kérelem érkezett az intézkedéseknek az alaprendelet 11. cikk (2) bekezdése
szerinti felülvizsgálatára. A kérelmet a Cabot Norit Nederland B.V. és a Cabot Norit (UK) Ltd. nyújtotta be (a
továbbiakban: kérelmezők) olyan gyártók nevében, amelyek termelése a porított aktív szén teljes uniós gyártá
sának jelentős részét, ez esetben több mint 25 %-át teszi ki.

(4)

A kérelem alapjául az szolgált, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és az európai uniós
gazdasági ágazatot érő kár folytatódását vagy megismétlődését eredményezné.
3. A hatályvesztési felülvizsgálat megindítása

(5)

Miután a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapította, hogy elegendő bizo
nyíték áll rendelkezésre a hatályvesztési felülvizsgálat megindításához, 2013. július 6-án az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett értesítéssel (6) (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) bejelentette az alapren
delet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálat megindítását.

B. A HATÁLYVESZTÉSI FELÜLVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTE
TÉSE

(6)

A Bizottsághoz címzett, 2014. május 7-én kelt levelükben a kérelmezők hivatalosan visszavonták a hatályvesztési
felülvizsgálat iránti kérelmüket.

(7)

Az alaprendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálati kérelem visszavonása esetén az eljárás
megszüntethető, kivéve, ha a megszüntetés ellentétes az Unió érdekeivel.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
HL L 134., 1996.6.5., 20. o.
HL L 155., 2002.6.14., 1. o., módosítva az 931/2003/EK rendelettel (HL L 133., 2003.5.29., 36. o.).
HL L 181., 2008.7.10., 1. o.
HL C 349., 2012.11.15., 19. o.
HL C 195., 2013.7.6., 4. o.
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(8)

A vizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amely arra utalna, hogy az eljárás megszüntetése sértené az Unió érde
keit. Ezért a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi eljárást meg kell szüntetni, és a hatályos dömpingellenes vámot
hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az érdekelt feleket a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatta, és lehetőséget biztosított észrevételeik benyújtására.
A Bizottsághoz azonban nem érkeztek észrevételek.

(10)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén Unióba történő
behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárást meg kell szüntetni, és a dömpingellenes vámot hatályon kívül kell
helyezni.

(11)

Az intézkedések e rendelet szerinti hatályon kívül helyezése összhangban van az alaprendelet 15. cikkének
(1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 3802 10 00 KN-kód (3802 10 00 20 TARIC-kód) alá sorolt porí
tott aktív szén behozatalára kivetett dömpingellenes vámot és a vonatkozó eljárást meg kell szüntetni.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 899/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. augusztus 18.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalány
értékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonat
kozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgo
zottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizott
sági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehaj
tási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat
a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza
meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 18-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód ( )

Behozatali átalányérték

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30

0809 40 05

1

TR

100,6

ZZ

100,6

AR

141,5

CL

209,1

TR

164,2

UY

166,5

ZA

124,1

ZZ

161,1

BR

182,9

EG

208,5

MA

170,5

MX

246,5

TR

144,4

ZZ

190,6

AR

93,4

BR

91,6

CL

100,6

CN

120,3

NZ

120,6

US

131,1

ZA

112,2

ZZ

110,0

AR

78,8

CL

72,3

TR

141,6

ZA

101,6

ZZ

98,6

MK

69,0

TR

133,7

ZZ

101,4

BA

44,3

MK

49,3

ZA

207,0

ZZ

100,2

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. november 23.)
a Portugália által a rövid lejáratú exporthitel-biztosítási programhoz nyújtott C 28/2010. számú
állami támogatásról
(az értesítés a C(2011) 7756. számú dokumentummal történt)
(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/532/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének
első albekezdésére,
tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pont
jára,
miután az érdekelt feleket az említett rendelkezéseknek megfelelően felkérte észrevételeik megtételére (1),
mivel:
(1)

E határozat tárgya a Portugália által rövid lejáratú exporthitel-biztosítási program (a továbbiakban: a program)
formájában nyújtott állami támogatás.

1. ELJÁRÁSI SZEMPONTOK

(2)

2009. január 12-én Portugália bejelentette az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek
elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági
válságban” (2) című közlemény (a továbbiakban: az ideiglenes keretrendszer) 5.1. szakasza értelmében vett rövid
lejáratú exporthitel-biztosítási program bevezetését.

(3)

Noha a programot eredetileg az OECD-tagállamok számára nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosításként jelen
tették be, az egyben a belföldi kereskedelmi ügyleteket is érinti.

(4)

Mivel a portugál hatóságok megerősítették, hogy a programot 2009 januárjában megvalósították, a Bizottság
2010. április 19-én kelt levelében arról tájékoztatta Portugáliát, hogy a programot továbbították a nem bejelentett
támogatások hivatalához.

(5)

A Bizottság 2010. október 27-én kelt levelében arról tájékoztatta Portugáliát, hogy a programra vonatkozóan az
EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében vizsgálatot kezdeményez.

(6)

A portugál hatóságok 2010. november 29-én kelt levelükben megtették észrevételeiket a Bizottság 2010.
október 27-i levelével kapcsolatban. Mellékelték továbbá a CESCE és a COSEC hitelbiztosítók 2010.
november 22-én és 23-án kelt egy-egy levelét.

(7)

Az eljárás megindításáról szóló bizottsági határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. április 9-én
hirdették ki (3). A Bizottság felkérte az érintett feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket a programmal kapcso
latban. Észrevétel nem érkezett.

(1) HL C 111., 2011.4.9., 46. o.
(2) HL C 16., 2009.1.22., 1. o. A Bizottság 2008. december 17-e óta alkalmazza az ideiglenes keretrendszert, és annak alapján 2009.
január 19-én felhatalmazta a portugál hatóságokat a „korlátozott mértékű támogatási program” megvalósítására (ügyszám N 13/09).
(3) Lásd az 1. lábjegyzetet.
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2. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA
2.1. CÉLKITŰZÉS

(8)

A portugál hatóságok az állítják, hogy a jelenlegi pénzügyi válság következtében a kereskedelmi műveletek kocká
zata megnövekedett. Ez a hitelbiztosítókból egyre konzervatívabb hozzáállást váltott ki, amely a kereskedelmi
műveletekben rejlő kockázatokra kötött biztosítási fedezetek növekvő szintjében tükröződik.

(9)

A program célja a hitelbiztosítások elérhetetlensége következtében kialakuló piaci hiányosság kezelése és a hitel
biztosítási piacba vetett bizalom helyreállításának támogatása.

(10)

E célokat úgy kívánják elérni, hogy hitelbiztosítási fedezetet nyújtanak olyan exportőröknek és vállalatoknak is,
amelyeknek OECD-tagállamokba vagy belföldre irányuló ügyleteik exportbiztosítását pillanatnyilag nincs lehető
ségük a magánpiacon megkötni.

(11)

A portugál hatóságok szerint a biztosítási ágazat 2008 óta számottevően zsugorodott, ami fedezeti hiányt ered
ményezett. 2008. december 31. és 2009. december 31. között a teljes biztosított portfólió értéke 32,84 %-kal
csökkent, majd 2009. december 31. és 2010. szeptember 30. között még további 22,4 %-kal esett vissza. A bizto
sítási portfólió teljes értéke a 2008. évi 30,6 milliárd EUR-s szintről 2010-re 15,9 milliárd EUR-ra esett vissza. A
biztosított vállalatok száma a 2008. év végi 3 709-ről 2010-re 2 290-re csökkent. A biztosítótársaságok leve
leinek benyújtásával egyben azt is igyekeztek alátámasztani, hogy 2010 végéig szükség van a program folyamatos
fenntartására, annak ellenére, hogy a levelekben található állítások szerint nem fogják elérni a program által nyúj
tott legnagyobb fedezeti összeget. E levelek a program szükségességét azzal magyarázták, hogy a válságból való
kilábalás idején tapasztalható általános gazdasági helyzet következtében az exporthitel-biztosítások kockázata
megnövekszik, ugyanakkor az árak jelentősen megemelkednek, és egyes ágazatokban a magántulajdonú hitelbizto
sítók által nyújtott fedezethez való hozzájutás lehetősége beszűkül.

2.2. JOGALAP

(12)

A program jogalapja a Finova létrehozásáról szóló, 2008. augusztus 26-i 175/2008. számú törvényerejű rendelet,
valamint a 2001. január 30-i 19/2001. számú és a 2007. szeptember 7-i 309-A/2007. számú törvényerejű rende
lettel módosított, a kölcsönös garanciatársaságokra vonatkozó szabályokat meghatározó, 1998. július 16-i
211/1998. számú törvényerejű rendelet.

2.3. VÉGREHAJTÓ SZERVEZET

(13)

A programot az alább felsorolt, a portugál piacon tevékenykedő magántulajdonú hitelbiztosítók közreműködé
sével hajtják végre: COSEC, CESCE, COFACE és Credito y Caución.

2.4. KEDVEZMÉNYEZETTEK

(14)

A portugál hatóságok által 2010. november 26-án benyújtott adatok szerint 2010 októberében a programban
399 kedvezményezett vett részt.

(15)

A 2010 októberében nyújtott hitelkeretek felosztását az alábbi táblázatok részletezik:

(16)

A kihasználtság mértéke közvetítő biztosítótársaságonként:
Kedvezményezettek

Hitelkeret mértéke EUR-ban

Biztosítótársaság
Szám

(%)

érték

(%)

273

68,42

151 693 571

71,68

Credito y Caución

43

10,78

28 259 171

13,35

CESCE

55

13,78

24 747 850

11,69

COFACE

28

7,02

6 929 700

3,27

399

100

211 630 292

100

COSEC

Összesen

2014.8.19.
(17)
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A belföldi és exportügyletek EUR-ban számított piaci méret szerinti bontásban (2010. október):
Ténylegesen igénybe vett hitelkeret (1)

Belföldi kereskedelmi ügyletek
Exportügyletek
Összesen

Érték (EUR)

(%)

137 175 542

73,20

50 221 841

26,80

187 397 383

100

(1) A rendelkezésre bocsátott teljes hitelkeret 211,6 millió EUR, kereskedelmi ügyletek fedezeteként ugyanakkor csupán
187,3 millió EUR-t használtak fel ténylegesen.

(18)

A kedvezményezettek mérete szerinti bontás:
Kedvezményezettek

Hitelkeret mértéke EUR-ban

Kedvezményezett mérete
Szám

(%)

Érték (EUR)

(%)

Nagyvállalatok

126

31,58

101 135 009

47,79

Közepes vállalatok

158

39,60

71 507 618

33,79

Kis- és mikrovállalkozások

115

28,82

38 987 665

18,42

399

100

211 630 292

100

Összesen

2.5. A PROGRAM ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

(19)

A program fedezi az OECD-országokkal bonyolított és két évnél rövidebb időtartamú exportügyletekkel kapcsola
tos kereskedelmi kockázatokat (például fizetésképtelenség vagy elhúzódó késedelem), valamint a belföldi kereske
delmi ügyletekkel összefüggésben felmerülő kockázatokat.

(20)

Az állami biztosítás kockázatmegosztó mechanizmusként (kiegészítésként) működik a magántulajdonú hitelbizto
sítók mellett. A program kizárólag a magántulajdonú hitelbiztosítók által nyújtott fedezet kiegészítésére szolgál.

(21)

Az állami biztosítást a portugál hatóságok szerint a magánbiztosítások feltételeivel pontosan megegyező feltéte
lekkel nyújtják. Ezért az állami biztosítás által nyújtott fedezeti összeg egyetlen esetben sem haladhatja meg a
magántulajdonú hitelbiztosítók által nyújtott fedezeti összeget. A biztosítási díj ugyanakkor a magántulajdonú
hitelbiztosítók által felszámított összeg 60 %-ának felel meg. A programban alkalmazott átlagos díj a forgalom
0,21 %-a volt, míg a magántulajdonú hitelbiztosítók által számított piaci díj 2009-ben átlagosan a forgalom
0,36 %-a volt. Még az átlagos piaci díjak – 2007-ben 0,23 %, 2008-ban 0,24 % – is magasabbak voltak a prog
ramban 2009-től alkalmazott átlagos díjnál.

(22)

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a visszatérített összeget az állam és az alapbiztosítást nyújtó magántulaj
donú hitelbiztosító a teljes fedezet megoszlásának arányában (azaz a kvótamegoszlás alapján) egymás között felo
sztják. A visszatérítési folyamatot a magántulajdonú hitelbiztosító vezeti le.

2.6. IDŐTARTAM

(23)

A programot 2009. január 12-én jelentették be a 2009. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra. A
Bizottságot nem értesítették a program meghosszabbításáról.
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2.7. KÖLTSÉGVETÉS

(24)

A portugál hatóságok által a Bizottságnak benyújtott adatok szerint az egy kedvezményezett esetében vállalt
garancia legmagasabb értéke 1,5 millió EUR volt.

(25)

A portugál hatóságok által a Bizottságnak benyújtott adatok szerint a program belföldi és exportügyletekre elői
rányzott teljes költségvetése összesen 2 milliárd EUR volt (4).

3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA A HIVATALOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁSRÓL

(26)

A hivatalos vizsgálati eljárást megindításáról szóló, 2010. október 27-i határozatában a Bizottság előterjesztette
előzetes értékelését, és kételyeket fogalmazott meg a program belső piaccal való összeegyeztethetőségével kapcso
latban. A határozatban felmerült kételyek a következőkre terjedtek ki:
— A program olyan rövid lejáratú exporthitel-biztosítás nyújtására való alkalmazása, amelynek során a garancia
díja a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó bizottsági közlemény (5) (a továbbiakban: a közlemény)
alapján általában megkövetelt szint alatt volt. A Bizottság kétségbe vonta, hogy a versenyre gyakorolt lehet
séges torzító hatásának fényében a díjazás a célkitűzés eléréséhez szükséges és azzal arányos mértékű volt.
— A program belföldi kereskedelmi ügyletek esetében történő használata. A Bizottság kételyeinek adott hangot
az intézkedés összeegyeztethetőségével kapcsolatban, valamint újfent megkérdőjelezte a vállalt garancia
díjának mértékét.

4. PORTUGÁLIA ÉSZREVÉTELEI

(27)

A hivatalos vizsgálati eljárás megindításával kapcsolatos észrevételeikben a portugál hatóságok azzal érvelnek,
hogy a Bizottság állítása, miszerint a programban részt vevő vállalatok olyan előnyben részesülnek, amely
máskülönben nem lenne elérhető, nem áll összhangban az ideiglenes keretrendszerben meghatározott célkitűzé
sekkel. A piaci hiányosság alátámasztása érdekében a portugál hatóságok a veszteséghányadra hivatkoznak, amely
2008-ban 102 %-os csúcsot ért el annak ellenére, hogy a biztosított vállalkozások száma a 2008 végén mérthez
képest 2009 végére 29,41 %-kal csökkent, majd 2010 szeptemberéig további 12,53 %-kal esett vissza. A biztosí
tott portfólió értéke a 2008. év végén mérthez képest 2009 végére 32,84 %-kal, majd 2010 szeptemberére
további 22,36 %-kal csökkent. Portugália továbbá azzal érvel, hogy más tagállamok is alkalmaznak hasonló prog
ramokat.

(28)

Az előny szelektív jellegét tekintve Portugália úgy véli, hogy maga a program nem szelektív, sőt inkább olyan
általános intézkedésnek tekinthető, amely semmilyen ágazaton belüli vagy ágazatok közötti megkülönböztetéssel
nem jár. Portugália ezenfelül sajnálatát fejezi ki amiatt is, hogy a Bizottság nem határozta meg az általános intéz
kedés fogalmát. Portugália szerint a megkülönböztetés hiányát az alábbiak támasztják alá: i. a programot olyan
Portugáliában működő vállalatok esetében is alkalmazták, amelyek székhelye másik tagállamban található; ii. a
Portugáliában működő mind a négy biztosítótársaság jelentkezését elfogadták a programban, holott a biztosítótár
saságok mindegyike – legalábbis részben – külföldi szervezetek tulajdonában áll; iii. a válság során sem változtak
a finanszírozási igények; iv. a program fő kedvezményezettje 2010 októberében 73,2 %-kal a nemzeti piaccal
kapcsolatos műveletek ágazata volt; v. a program minden Portugáliában működő vállalkozás rendelkezésére áll
függetlenül attól, hogy tevékenységük jellege összefüggésben áll-e az árukereskedelemmel (az „építőipar”, a „szál
lítás”, és az „egyéb (nem kereskedelmi) szolgáltatások” ágazatai a program révén 2 155 000 EUR, 471 500 EUR,
illetve 4 580 000 EUR támogatásban részesültek), jóllehet jellegükből adódóan az exporthiteleket főként árukhoz
kapcsolódó ügyletek esetében veszik igénybe. Ezenfelül a kiegészítő modell Portugália szerint nem lehet a
megkülönböztetés forrása, mivel nem akadályozza meg, hogy a vállalkozások magántulajdonú hitelbiztosítókkal
jussanak ilyen megállapodásra. Az állami hatóságok teljes egészében a magántulajdonú hitelbiztosítók kockázatér
tékelésére hagyatkoznak. Emellett a portugál hatóságok szerint a biztosításonként meghatározott maximális
értékhatár nem gátolja a nagyvállalatok programban való részvételét, amelyek szintén részesültek támogatásban
(a műveletek értékét tekintve 47,79 %-ban, szemben a középvállalkozások 33,79 %-ával és a kisvállalkozások
18,42 %-ával, ugyanakkor a kedvezményezettek számát tekintve a nagyvállalatok csupán 31,58 %-ban része
sedtek, szemben a középvállalkozások 39,60 %-ával és a kisvállalkozások 28,82 %-ával). E maximális értékhatár
meghatározásakor a fő szempont az volt, hogy az érintett állami források az elérni kívánt célkitűzésekkel
arányosak legyenek, a kockázat megosztása a megfelelő módon történjen, ugyanakkor nagyszámú vállalkozásnak
biztosítsanak hozzáférést a programhoz. A portugál hatóságok szerint az a körülmény, hogy a programban

(4) A 2009. január 12-én benyújtott értesítés szerint.
(5) HL C 281., 1997.9.17., 4. o.
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meghatározott maximális értékhatárt egyetlen esetben sem kellett alkalmazni, azt bizonyítja, hogy a nagyválla
latok semmilyen megkülönböztetésben nem részesültek. Végül Portugália megkérdőjelezi a Bizottság által a hiva
talos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat 36. pontjában említett ítélkezési gyakorlat és a megkülön
böztetés közötti összefüggést. Sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt is, hogy a Bizottság nem állapította meg, milyen
intézkedésnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az általános jelleg megvalósuljon.
(29)

Portugália a programban a magánbiztosításokhoz képest alacsonyabb díj megállapítását azzal az érvvel támasz
totta alá, hogy kontraszelekció volt megfigyelhető, mivel a vállalkozások a kevésbé kockázatos műveleteket bizto
sították a programban, míg a kockázatosabb műveleteket magánbiztosításokkal fedezték. Ebben a tekintetben a
portugál hatóságok szerint a Bizottság érvelése nem lenne érvényes az exporthitel-ágazatra, mivel ott a kockázat
mértéke a banki hitelek esetével ellentétben nem növekszik együtt a hitelösszeg emelkedésével. Az alacsony
kockázatot a portugál hatóságok szerint az is mutatja, hogy 2010 októberében az programhoz benyújtott igény
bejelentések mennyisége a megkötött biztosítások teljes összegének mindössze a 0,26 %-ával emelkedett. Ezenfelül
a portugál hatóságok szerint az állami garanciára fizetendő díj megfelel a válság előtti piaci árnak, ezért nem
jelent előnyt a kedvezményezettek számára.

(30)

A portugál hatóságok szerint továbbá a program nem torzítja a tagállamok közötti versenyt, mivel: i. magában
foglalja a nemzeti műveleteket is; ii. a biztosítási díjak eltérnek az egyes tagállamokban, amint azt a biztosítások
különböző árképzései is mutatják; illetve iii. ez a fajta szolgáltatás nem érhető el a piacon.
5. EGYÉB ÉRDEKELTEK ÉSZREVÉTELEI

(31)

A Bizottság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozatának Hivatalos Lapban történő 2011.
április 9-i kihirdetését követően a Bizottsághoz harmadik féltől nem érkezett észrevétel.
6. ÉRTÉKELÉS
6.1. AZ INTÉZKEDÉSEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÍTÉSE

(32)

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen 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
közötti kereskedelmet.”

(33)

Ahhoz, hogy az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó legyen, léteznie kell olyan, az államnak tulaj
donítható támogatási intézkedésnek, amelyet állami forrásból biztosítanak, amely érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet, és bizonyos vállalkozások szelektív előnyben részesítése által torzítja a versenyt a belső piacon.

Állami források
(34)

Amint azt a Bizottság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló 2010. október 27-i határozata kifejti, a
biztosítást közvetlenül az állam nyújtja, és a programból származó minden veszteség a nemzeti költségvetést
terheli. A program ebből következően állami forrásokat érint. Az állami források felhasználását Portugália nem
vitatja.

A biztosítóknak nyújtott szelektív előny
(35)

A Bizottság határozataiban több exporthitel-biztosítási piacot is elemzett a rövid lejáratú exporthitel-biztosítá
sokkal kapcsolatban (6). A rövid lejáratú exporthitel-biztosítási piacon alkalmazott biztosítási díjakat jellemző
módon legalább egyéves időszakra szóló szerződésekben rögzítik. Ezért a nyújtott fedezet díjában végrehajtott

(6) Lásd különösen az N 434/09. számú, Austrian short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 25., 2010.2.2.,
4. o.), az N 198/09. számú, Export credits Denmark ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 179., 2009.8.1., 2. o.), az N 532/09. szá
mú, Belgian short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 19., 2010.1.26., 7. o.), az N 258/09. számú,
Finnish short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 227., 2009.9.22., 1. o.), az N 384/09. számú, German
short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 212., 2009.9.5., 11. o.), az N 187/10. számú, Hungarian short
term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 259., 2010.9.15., 6. o.), az N 50/09. számú, Luxembourg short term
export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 143., 2009.6.24., 6. o.), az N 659/09. számú, Lithuanian short term export
credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 33., 2010.2.10., 5. o. ), az N 84/10. számú, Latvian short term export credit insu
rance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 213., 2010.8.6., 11. o.), az N 409/09. számú, Dutch export credit insurance – reinsurance
scheme ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 270., 2009.11.11., 11. o.), valamint az N 713/09. számú, Slovenian short term export
credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot (HL C 108., 2010.4.28., 3. o.).
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bármilyen változtatás csak késéssel lép hatályba. Ráadásul a piaci gyakorlat szerint a hitelbiztosítási kínálat kiigazí
tását a nyújtott hitel összegének növelésével vagy csökkentésével érik el, nem pedig a fedezetre felszámított díj
megváltoztatásával. E gyakorlat a pénzügyi válság kezdete óta megfigyelhető, ahogyan azt a Portugália által
küldött, a fedezet elutasításáról szóló levelek, valamint a más rövid lejáratú exporthitel-biztosítási programok
esetében küldött elutasító levelek is alátámasztják (7). Általánosságban a biztosítók által küldött elutasító levelek
bizonyos vásárlók fedezetére nem kínálnak fel magasabb árat az exportőrök számára alternatív megoldásként.
Bizonyíték van arra, hogy a pénzügyi válság eredményeként a magántulajdonú hitelbiztosítók jelentősen csökken
tették a nyújtott fedezet mértékét, számos esetben pedig teljesen meg is szüntették azt. A fentieket a piaci szerep
lőktől kapott további adatok is alátámasztják (8). Ezért a biztosítók közötti verseny legfőképpen a mennyisé
gekben, nem pedig az árakban testesül meg. Az intézkedés révén az állam a már működő magánszektorbeli
szereplők által le nem fedett keresletre reagált. Egy állami beavatkozástól mentes piaci versenyben ugyanakkor egy
új szereplő a keresletre még nagyobb mennyiségű biztosítási fedezet nyújtásával válaszolt volna. Következés
képpen az állam beavatkozása azt eredményezte, hogy a portugál piacon már működő magánszektorbeli
szereplők piaci helyzetét megvédték.
(36)

A rövid lejáratú exporthitel-biztosítás olyan termék, amellyel a biztosító egy adott kereskedelmi ügylet esetén
átvállalja a vevő nemteljesítéséből adódó kereskedelmi és politikai kockázatokat. A bankok szintén lehetőséget
biztosítanak a kereskedelmi kockázatok átvállalására okmányos meghitelezés és vissztehermentes faktoring révén.
Az exporthitel-biztosítók által nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosítások és a bankok által nyújtott okmányos
meghitelezés a piacon a kereskedelmi ügyletekben rejlő kockázatok elleni védekezésre szolgáló keresleti helyette
sítők. Állami beavatkozás hiányában az exportőrök legalább bizonyos mértékben igénybe vették volna a bankok
által nyújtott okmányos meghitelezés (akkreditív) intézményét (9). Tekintve, hogy a biztosítók által nyújtott rövid
lejáratú exporthitel-biztosítások és a bankok által nyújtott okmányos meghitelezés egymással helyettesíthetők, az
intézkedés a rövid lejáratú exporthitel-biztosítás ágazatot előnyben részesítette, mivel hozzájárult az exporthitelbiztosítók piaci részesedésének fenntartásához a kereskedelmi ügyletekben rejlő üzleti és politikai kockázatokkal
szembeni védelem piacán. Mivel a bankok nem jogosultak abban a programban való részvételre, amelynek kere
tein belül a magántulajdonú hitelbiztosítók által nyújtott fedezet kiegészítéseként állami biztosítást nyújtanak, az
előny szelektívnek minősül.

(37)

Az előzőekben kifejtettek fényében a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedés szelektív előnyben részesíti a
biztosítókat.

Az exportőröknek és a belföldi kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott szelektív előny
(38)

A programban részt vevő exportőrök és kereskedelmi vállalkozások a piaci biztosítási díjnál kedvezőbb díjat
fizetnek. Ennek eredményeképpen a programból részesülő vállalkozások helyzete megerősödik az olyan vállalko
zásokhoz képest, amelyek fedezetüket esetlegesen kizárólag magántulajdonú hitelbiztosítóktól piaci áron szerezték
volna be. Már az is előnynek minősül, ha a program intézkedéseinek következtében egyes piaci szereplők helyzete
megerősödik a hasonló helyzetben lévő versenytársaikkal szemben (10). Ebben az esetben a kedvezményezettek
helyzete az állam beavatkozása nélkül nem erősödhetett volna meg ugyanilyen mértékben.

(39)

Ezenfelül, ahogyan azt Portugália is megerősítette, a program által lefedett kockázatokra nem érhető el fedezet a
piacon, legalábbis nem annyi, mint korábban. Ezért a programból profitáló vállalkozások kétszeresen is előnyhöz
jutnak, mivel olyan biztosítási fedezethez nyernek hozzáférést, amely máskülönben nem lenne elérhető számukra;
így nem csupán a piacinál kedvezőbb biztosítási díjakból jutnak előnyhöz, hanem a további fedezet rendelkezésre
állása miatt is.

(40)

A portugál program ezért de facto szelektív.

(41)

A program szelektív jellegének első jele az, hogy az intézkedések révén előnyhöz jutó vállalkozások szinte kizáró
lagosan árukereskedelemmel foglalkoznak, míg a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások jóval kisebb mértékben
részesültek az előnyökből. A hivatalos vizsgálati eljárás keretében a portugál hatóságok azt állították, hogy
semmilyen jogi akadály nem áll az előtt, hogy a kereskedelmi tevékenységekben nem érintett vállalkozások a
program előnyeiből részesüljenek, illetve azt, hogy az „építőipar”, a „szállítás”, és az „egyéb (nem kereskedelmi)

(7) Lásd különösen az N 532/09. számú, Belgian short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot, az N 258/09. szá
mú, Finnish short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot, az N 384/09. számú, German short term ex
port credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot, az N 50/09. számú, Luxembourg short term export credit insurance ügyben
hozott bizottsági határozatot, az N 84/10. számú, Latvian short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági hatá
rozatot, az N 409/09. számú, Danish export credit insurance – reinsurance scheme ügyben hozott bizottsági határozatot, valamint az
N 713/09. számú, Slovenian short term export credit insurance ügyben hozott bizottsági határozatot.
(8) Lásd Fabrice Morel Credit insurance in support of international trade című művét (Berne Union, 2010.), http://www.berneunion.org.uk/pdf/
Credit%20insurance%20in%20support%20of%20international%20trade.pdf
(9) Lásd az Európai Bizottság The Report on Market Trends of Private Reinsurance in the Field of Export Credit Insurance c. című tanulmányát: http://
ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/export_credit_insurance_report.pdf
(10) Lásd a Bíróság (harmadik tanács) C-279/08 P. sz., Bizottság kontra Hollandia ügyben 2011. szeptember 8-án hozott ítéletét (még nem
hirdették ki).
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szolgáltatások” ágazatainak is előnye származott a programból. Ugyanakkor Portugália azt is elismeri, hogy jelle
gükből adódóan az exporthitel-biztosítások főként az árukkal kapcsolatos ügyleteket érintik. A szállítási és egyéb
szolgáltatásokat végző vállalkozásoknak nyújtott biztosítások 2010 októberében a program keretein belül nyújtott
biztosításoknak csupán a 2,4 %-át tették ki. Mivel a program által támogatott 361 vállalkozásból csupán 8 nyúj
tott szolgáltatásokat – ami teljes hitelérték körülbelül 1,25 %-át jelenti – egyértelmű, hogy a szóban forgó intéz
kedés alapvetően az áruval kereskedő vállalkozásokat támogatta.
(42)

Több egyéb tényező is azt mutatja, hogy a program de facto szelektív.

(43)

Először is annak ellenére, hogy a portugál hatóságok állítása szerint a program általános jellemzőkkel bír, mivel a
kedvezményezettek körét olyan objektív kritériumok határozzák meg, amelyek nem eredményezik a más tagál
lamban székhellyel rendelkező szervezetek megkülönböztetését, a programban meghatározott feltételek bizonyos
mérlegelési mozgásteret biztosítanak a kedvezményezettek kiválasztásában. A program kiegészítő modellt követ,
amely szerint kizárólag olyan vállalkozások jogosultak a programban való részvételre, amelyek valamely magántu
lajdonú hitelbiztosítónál már rendelkeznek hitelkerettel, míg az olyan vállalatok, amelyeknek e hitelbiztosítók
egyáltalán nem nyújtanak fedezetet, nem jogosultak a kiegészítésre. A program teljes mértékben a magántulaj
donú vállalkozásokra bízza, annak eldöntését, hogy mely vállalatok jogosultak a fedezetre. Az exportőrök és
kereskedők által bonyolított ügyletekben rejlő kockázatok meghatározásának egységes és objektív követelményei
nélkül a program mozgásteret biztosít a magánszektorbeli szereplőknek a fedezetre pályázni jogosult vállalko
zások hitelképességének eldöntése során. A Bíróság úgy vélte, hogy nem szelektív jellegének megőrzése érdekében
egy adott intézkedésnek olyan alkalmazási szempontokon kell alapulnia, amelyek objektívek, nem tartalmaznak
földrajzi vagy ágazati megfontolást, és megfelelnek az intézkedés céljának (11). Ebben az esetben a magánpiaci
fedezetnyújtásra vonatkozó döntés objektív szempontjainak hiánya megkülönböztetést eredményezhet az összeha
sonlítható tényleges helyzetben lévő kedvezményezettek között (12).

(44)

Másodszor, még ha a programhoz való hozzáférés szempontjait objektívnak is lehetne tekinteni, a Bíróság úgy
véli, hogy az objektív szempontok megléte önmagában nem befolyásolja az intézkedés szelektív jellegét, ha az
intézkedés egyes vállalkozásokra előnyös hatással bír a többiekkel szemben. Ezért a Bíróság megállapítja, hogy „az
a körülmény, hogy a támogatás nem egy vagy több, előre kiválasztott kedvezményezettre irányul, hanem számos objektív
szempont teljesülésének függvénye, amelynek alapján egy előre meghatározott általános költségvetési elosztás keretén belül
végtelen számú, kezdetben egyedileg nem azonosított kedvezményezettnek nyújtható, még nem elegendő az intézkedés szelektív
jellegének és ebből adódóan a Szerződés 92. cikkének (az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének) értelmében vett állami támo
gatásként való minősítésének kétségbe vonására. E körülmény legfeljebb azt jelenti, hogy a szóban forgó intézkedés nem
minősül egyedi támogatásnak. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az állami intézkedés nem tekinthető szelektív (és ebből
adódóan egyedi) intézkedésekből álló támogatási rendszernek, ha az alkalmazását meghatározó szempontok következtében
előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy támogatja bizonyos áruk előállítását mások kizárásával (13).” Így a Bíróság
szerint az állami beavatkozásokat nem indokaik és céljaik, hanem hatásaik alapján kell elbírálni (14). Ebben az
ügyben a program de facto szelektív.

(45)

Harmadszor, az általános jelleg biztosítása érdekében az intézkedésnek nem csupán objektív és horizontális szem
pontokon kell alapulnia, azt időben és alkalmazási területe tekintetében sem lehet korlátozni. Annak ellenére,
hogy Portugália ragaszkodik ahhoz, hogy a program általános jellegű, az mind időben, mind alkalmazási területe
tekintetében – többek között a kiegészítő modell lényegénél fogva – korlátozott, amint azt a (43) preambulumbe
kezdés kifejti.

(46)

Végezetül a programban alkalmazott szempontok nem felelnek meg az intézkedés céljának és logikájának (15).
Még ha a programot a magántulajdonú hitelbiztosítók objektív módon is alkalmaznák is, kizárólag azok a vállal
kozások lennének jogosultak a programban való részvételre, amelyek fedezete a válság során lecsökkent. Azok a
vállalkozások, amelyek hitelkeretét a magántulajdonú hitelbiztosítók teljesen megszüntették, ki vannak zárva a
programból. Ezért bár a program célja a magánpiacon állítólagosan nem elérhető fedezetből eredő probléma
megoldása, az éppen a piac magánbiztosítási kapacitásának beszűkülése által legsúlyosabban érintett vállalkozá
sokat nem érinti. Ebben a tekintetben az intézkedés kialakítása nem felel meg az azonosított piaci hiányosság
kezelésére.

(47)

A fenti megfontolások alapján a programban részt vevő exportőrök és kereskedőtársaságok számára nyújtott
előnyök szelektív jellegűek.

(11) Az Elsőfokú Bíróság T-233/04. sz., Holland Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. április 10-én hozott ítéle
tének (EBHT 2008., II-00591. o.) 88. pontja.
(12) A C 143/99. sz., Adria-Wien Pipeline GmbH és Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH kontra Finanzlandesdirektion für
Kärnten ügyben 2001. november 8-án hozott ítélet (EBHT 2001, I-8365. o.) 41. pontja.
(13) Az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) T-55/99. sz., Confederación Española de Transporte de Mercancias kontra Bizottság
ügyben 2000. szeptember 29-én hozott ítéletének (EBHT II-3207. o.) 40. pontja.
(14) A C-173/73. sz., Olaszország kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben hozott ítélet (EBHT 1974., 00709. o.) 13. pontja.
(15) Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) T-233/04. sz., Holland Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008.
április 10-én hozott ítéletének (EBHT 2008., II-00591. o.) 88. pontja.
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A kereskedelemre gyakorolt hatás és a verseny torzulása
(48)

A kereskedelemre gyakorolt hatás vonatkozásában a program fedezetet nyújt a kereskedelemképes árukkal folyta
tott belföldi és exportügyletekre.

(49)

A belföldi kereskedelmi ügyletekre nyújtott fedezet révén a program potenciálisan olyan mértékben lehet hatással
a tagállamok közötti kereskedelemre, amely már észrevehetően torzítja a kereskedelmi forgalmat, például azáltal,
hogy egyes gazdasági tevékenységeket az exportról a belföldi kereskedelmi ügyletek felé terel.

(50)

Ami a verseny torzulását illeti, a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint önmagában az a tény, hogy egy vállalkozás
versenyhelyzetét más versengő vállalkozásokéhoz képest olyan gazdasági előny biztosításával erősítik meg,
amelyhez rendes üzleti tevékenysége keretében nem jutott volna hozzá, a verseny lehetséges torzulását jelzi (16).

(51)

Mivel a program exportügyletekre – többek között a többi tagállamba irányuló ügyletekre is – vonatkozik, ezért
az intézkedés egyértelműen hatással van a tagállamok közötti kereskedelmi forgalomra, mivel előmozdítja a
kedvezményezettek exporttevékenységét.

(52)

A program azzal is befolyásolja a kereskedelmet, hogy belföldi kereskedelmi ügyletek bonyolításához biztosít fede
zetet. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, ha az állam által nyújtott támogatás valamely vállalkozás helyzetét
megerősíti az Unión belüli kereskedelemben versenytársaival szemben, a támogatást olyannak kell tekinteni, mint
amely érinti ezt a kereskedelmet. Ezzel kapcsolatban az a körülmény, hogy valamely gazdasági ágazatot uniós
szinten liberalizálnak, eleget tesz annak a feltételnek, hogy a támogatásnak tényleges vagy potenciális hatást kell
tennie a versenyre, illetve a tagállamok közötti kereskedelemre. Nem szükséges továbbá, hogy a kedvezményezett
vállalkozás saját maga részt vegyen az Unión belüli kereskedelemben. Ugyanis amikor a tagállam támogatást nyújt
valamely vállalkozásnak, a belföldi tevékenység ugyanazon a szinten maradhat vagy növekedhet, ezáltal a többi
tagállamban letelepedett vállalkozásoknak az e tagállam piacára való belépési esélyei csökkennek. Másrészt pedig
az olyan vállalkozás megerősítése, amely addig nem vett részt az Unión belüli kereskedelemben, azt olyan hely
zetbe hozhatja, hogy más tagállam piacára be tud lépni (17).

(53)

Ebben az esetben az intézkedés olyan vállalkozásoknak nyújt előnyöket, amelyek az Európai Unión belüli kereske
delemre nyitott ágazatokban tevékenykednek. Ezért még a kizárólag a portugál piacon jelen lévő vállalkozások
belföldi ügyleteivel kapcsolatban nyújtott előnyök is hatással lehetnek a tagállamok közötti kereskedelemre.

(54)

Az intézkedés célja továbbá a Portugáliában letelepedett vállalkozások kereskedelmi tevékenységeinek támogatása
a más tagországokban letelepedett vállalkozásokkal szemben. Az intézkedés ezért torzíthatja a belső piacon folyó
versenyt.

Következtetés
(55)

Követezésképpen a projekt az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősül.
A támogatást abban az esetben lehet a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinteni, ha az megfelel a Szerző
désben foglalt kivételek egyikének.

6.2. A BIZTOSÍTÓKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

(56)

A Bizottság közleményében megállapította azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a biztosítók számára
rövid lejáratú exporthitel-biztosítási program formájában nyújtott állami támogatás összeegyeztethetőnek tekint
hető. A pénzügyi válság összefüggésében az ideiglenes keretrendszer határozza meg a közlemény alkalmazásának
feltételeit.

(16) Lásd a 730/79. sz., Philip Morris Holland BV kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1980., 2671. o.) 11. pontját.
(17) Lásd különösen a C-222/04. sz. Cassa di Risparmio di Firenze ügy (EBHT 2006., I-289. o.) 141–143. pontjait és az ezekben említett ítél
kezési gyakorlatot.
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(57)

A módosított közlemény 2.5. pontja (18) a „piacképes kockázatot” úgy határozza meg, mint a közlemény mellékle
tében (19) felsorolt országokban letelepedett állami és nem állami adósokkal kapcsolatos kereskedelmi és politikai
kockázat. A piacképes kockázatnak minősülő ügyletekkel foglalkozó vagy azokra fedezetet nyújtó exporthitelbiztosítót előnyben részesítő pénzügyi támogatások általában tiltottak.

(58)

A közlemény 3.1. pontja kimondja, hogy a hitelfelvételre vagy veszteségre adott de jure vagy de facto állami kezes
ségvállalások a versenyt a piacképes kockázatokat fedező, magántulajdonú és állami vagy államilag támogatott
exporthitel-biztosítók javára torzító tényezők közé tartoznak. Az ilyen kezességvállalás lehetővé teszi, hogy a
biztosítók a piacinál alacsonyabb kamatozású hiteleket vegyenek fel, vagy egyáltalán hitelt vegyenek fel. Ráadásul
szükségtelenné teszi, hogy a biztosítók a magánpiacon viszontbiztosítsák magukat.

(59)

Ami a közlemény mellékletében nem szereplő országokat illeti, ezek a kockázatok a közlemény értelmében „nem
piacképes” kockázatnak minősülnek, az ezekre nyújtott állami támogatás pedig nem tartozik a közlemény hatálya
alá.

(60)

A közlemény 4.2. pontja előírja, hogy a „piacképes kockázatok” esetében nem nyújtható a tagállamok támogatását
magában foglaló exporthitel-biztosítás. Ugyanakkor a közlemény 4.4. pontja kimondja, hogy bizonyos feltételek
teljesülése esetén e kockázatokra ideiglenesen fedezetet nyújthatnak állami vagy államilag támogatott exporthitelbiztosítók. Azt is kifejezetten meghatározza, hogy a közlemény mellékletében felsorolt országban letelepedett
adósok esetében felmerülő kockázatok kizárólag abban az esetben tekinthetők időlegesen nem piacképesnek, ha
igazolható, hogy az általában piacképesnek tekintett kockázatra magánbiztosítás nem érhető el. Ha valamely
tagállam e védzáradékkal kíván élni, be kell nyújtania egy piaci jelentést, valamint két nagy, magántulajdonú
nemzetközileg elismert exporthitel-biztosítótól és egy hazai hitelbiztosítótól is bizonyítékot kell szereznie annak
alátámasztására, hogy a magánbiztosítási piacon a szóban forgó kockázatra nincs elérhető fedezet. Ezenfelül az
államilag támogatott exporthitel-biztosítónak, amennyire csak lehetséges, az ilyen nem piacképes kockázatokra
vonatkozó díjait a magántulajdonú exporthitel-biztosítók által a szóban forgó kockázattípus esetén felszámított
díjhoz kell igazítania, valamint rendelkezésre kell bocsátania azoknak a feltételeknek a leírását, amelyeket az állami
exporthitel-biztosító alkalmazni kíván az ilyen kockázatok tekintetében.

(61)

A folyamat felgyorsításának érdekében az ideiglenes keretrendszer 2010. december 31-ig leegyszerűsítette a
tagállam által benyújtandó, a fedezet rendelkezésre állásának hiányát alátámasztó bizonyítékot. E célból a tagál
lamnak egy nagy, nemzetközileg elismert magántulajdonú exporthitel-biztosító és egy hazai hitelbiztosító, vagy a
belföldi piac legalább négy elismert exportőre által igazolt bizonyítékot kell benyújtania. Az ideiglenes keretrend
szert 2011. december 31-ig meghosszabbították (20).

A fedezet hiánya
(62)

Portugália számos olyan, exportőröktől származó levelet nyújtott be, amelyek arról tanúskodnak, hogy fedezetre
irányuló kérelmüket több ügylet esetén elutasították. A Bizottság azonban a portugál hatóságok által benyújtott
levelekben nem talált elegendő bizonyítékot a fedezet hiányára. Az elutasító levelekben felsorolt indokok vagy
bizalmasak, vagy az elutasítás okának egyértelműen az ügyfél gyenge likviditását és pénzügyi helyzetét tüntették
fel, amely általános üzleti gyakorlat egy megfelelően működő biztosítási piacon. Portugália a hivatalos vizsgálati
eljárás megindításáról szóló, 2010. október 27-i bizottsági határozatra adott válaszában olyan adatokat osztott
meg, amelyek a biztosítást kötő vállalkozások számának csökkenését mutatják (az előző évhez képest 2009 végén
a csökkenés 29,41 %-os, majd 2010 szeptemberéig további 12,53 %-os volt), emellett a biztosított portfólió
mérete is csökkent (az előző évhez képest 2009 végén 32,84 %-os, majd 2010 szeptemberéig további 22,36 %-os
csökkenést mértek). Ugyanakkor a Portugália által rendelkezésre bocsátott, magántulajdonú biztosítóktól szár
mazó, a magánpiaci fedezet hiányára rámutató két levél egyikében (a CESCE 2010. november 22-én kelt levele)
az áll, hogy a beszerzési piacon tapasztalt csökkenés következtében visszaestek a vállalkozások pénzügyi szükség
letei is. Ezért a biztosított mennyiség feltételezett csökkenése nem szolgáltat elegendő bizonyítékot a piacon
tapasztalt fedezeti hiányra.

(63)

Ezenfelül ha a fedezet valóban nem hozzáférhető a magánpiacon, de az állam által nyújtott részleges fedezet hatá
sára elérhetővé válik, az arra is mutathat, hogy a biztosítók állami támogatásban részesültek. Mivel ez a piac –
amint azt a (35) preambulumbekezdés is kifejti – főként a mennyiség és nem az árak révén igazodik, az állami
támogatásból származó hitel rendelkezésre állása lehetővé teszi a piacon már működő szereplőknek, hogy
megtartsák pozíciójukat.

(18) Lásd a közzétett helyesbítést: HL C 217., 2001.8.2., 2. o.
(19) A lista uniós és OECD-tagállamokat tartalmaz.
(20) HL C 6., 2011.1.11., 5. o.
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A biztosítási díjak és a magántulajdonú hitelbiztosítók által felszámított díjak összehangolása
(64)

A program keretében felszámított díjak a magántulajdonú biztosítók által ugyanazon ügyfél fedezetének biztosítá
sáért felszámított díjak 60 %-át teszik ki. Továbbá Portugália állításaival ellentétben a programon keresztül az
államra átruházott kockázat magasabbnak tekinthető, mint a magántulajdonú biztosítók által egyedi alapon vállalt
kockázat. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a biztosított összeg növekedésével együtt a nemteljesítés kocká
zata is növekszik. Így a megnövelt összegű biztosítási fedezettel az exportőr adott vevővel nagyobb mennyiségű
kereskedelmi ügyletet köthet. Az ügyletek összmennyisége pedig akár a vevő visszafizetési képességét is meghalad
hatja.

(65)

A portugál hatóságok úgy vélik, hogy a további ügyletek kötésében rejlő kockázat alacsonyabb, mivel a korláto
zott fedezethez jutó exportőr először a leginkább kockázatos vevőivel szemben kötne biztosítást; megnövelt
fedezet esetén ugyanakkor az exportőr fokozottabb mértékben kötne biztosítást kevésbé kockázatos vevőivel
szemben is. Ez az érvelés ugyanakkor nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a hitelkeretet vevőnként nyújtják,
ezért az exportőrnek nem áll módjában a rendelkezésre álló teljes keretet kizárólagosan a legkevésbé hitelképes
vevőivel szembeni biztosításra felhasználni.

(66)

Ezenfelül a portugál hatóságok érvelése, miszerint a további biztosított ügyletek kevésbé kockázatosak, mint a
magántulajdonú biztosítók által biztosított ügyletek, ahhoz a következtetéshez vezetne, hogy a magántulajdonú
biztosítók – adott mértékű díjért – magasabb kockázatot is elfogadnak, ugyanakkor az alacsonyabb kockázattal
járó ügyletekre ugyanazért a díjért nem nyújtanak fedezetet. Ha ez az érvelés helyes lenne, az ésszerűen cselekvő
magántulajdonú biztosítók több ügylet biztosításával biztosítási díjból származó bevételeik növelése mellett csök
kentenék kockázataikat is. Azaz a portugál hatóságok érvelése a magántulajdonú biztosítók ésszerűtlen viselkedé
sére utalna, amelynek alapján a biztosítók a portfólió kevésbé kockázatos elemei helyett a kockázatosabb elemek
biztosítását vállalnák. Ez az érv tehát nem fogadható el.

(67)

Az intézkedéssel fedezett megnövekedett kockázat eredményeképpen az állam a magántulajdonú biztosítónál
nagyobb végső veszteségnek teszi ki magát, amikor a kezdeti fedezetet egyedi alapon nyújtja, és annak díját
megszabja. Ezért egy olyan kiegészítő program esetében, amelyben a fedezet kiterjesztéséről szóló döntést kizá
rólag a kezdeti hitelbiztosítási keretre vonatkozó biztosítási díj megállapítása után hozzák meg, a kiegészítés
árának tükröznie kell a túlzott fedezet lehetőségében rejlő magasabb kockázatot. A portugál hatóságok érvelését,
miszerint a vállalkozások a kontraszelekció elvén működnének, amely biztosítja, hogy a kockázatosabb művele
teket magántulajdonú biztosítók fedezzék, semmiféle konkrét adat, sem pedig az ismert piaci gyakorlat nem
támasztja alá. A rövid lejáratú hitelbiztosítások legáltalánosabb formája (a teljes ügyleti értékre szóló biztosítás)
esetében a biztosítás a meghitelezett értékesítés teljes portfólióját fedezi. Így a biztosított vállalkozásnak nincs
lehetősége arra, hogy kockázatait szelektív módon biztosítsa. A Bizottság úgy véli, hogy a kiegészítő biztosítás
díjának megállapítása során figyelembe kellett volna venni a vállalt magasabb kockázati szintet. A díjnak így
magasabbnak kellett volna lennie a magántulajdonú biztosítók által az alapbiztosításért felszámított díjnál.

(68)

Ebben az esetben a programban felszámított díjak alacsonyabbak az exporthitel-biztosítási piac aktuális díjainál,
amelyet a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló, 2010. október 27-i bizottsági határozatra adott válaszá
ban Portugália is megerősített. Ez a díj még a 2007. és 2008. év piaci díjainál is alacsonyabb. Ennek következ
tében a portugál hatóságok érvelése, miszerint a díjak megfelelnek a válság előtti piaci díjaknak, szintén nem
nyert megerősítést. Ezenfelül az áraknak a vállalt kockázat szintjét is figyelembe kellene venniük. A díjaknak
emiatt valójában a piaci áraknál magasabbaknak kellene lenniük.

(69)

A fentiek fényében a program a biztosítók esetében alkalmazva összeegyeztethetetlen a közleménnyel és az ideig
lenes keretrendszerrel.

6.3. AZ EXPORTŐRÖKNEK ÉS BELFÖLDI KERESKEDELMI VÁLLALATOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTET
HETŐSÉGE

6.3.1. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó intézkedés összeegyeztethetősége
(70)

Az EUMSZ rendes piaci körülmények között alkalmazandó 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja, illetve a gazda
ságban bekövetkező komoly zavar esetén alkalmazandó 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi,
hogy egy támogatást bizonyos feltételek teljesülése esetén a belső piaccal összeegyeztethetőnek lehessen tekinteni.
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(71)

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének
b) pontját megszorítóan kell alkalmazni, és alkalmazásának a tagállam teljes gazdasági életét érintő zavar
megszüntetését kell szolgálnia (21).

(72)

A 2012. december 31-ig meghosszabbított ideiglenes keretrendszerben (5.1. bekezdés) meghatározott elvekkel
összhangban, az összeegyeztethetőség érdekében a támogatási intézkedéseknek a következő kritériumoknak kell
megfelelniük:
a) Megfelelőség A támogatásnak célirányosnak kell lennie, hogy a gazdaságban bekövetkezett komoly zavart haté
konyan orvosolja. Ez csak akkor teljesülhet, ha az intézkedés megfelelő a zavar orvoslása szempontjából.
b) Szükségesség A támogatási intézkedés összegének és formájának szükségesnek kell lennie a célkitűzés eléré
séhez. Ezért a támogatás mértékének a célkitűzés eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozódnia, és azt a
zavar elhárításához leginkább megfelelő formában kell nyújtani. Más szóval, ha egy alacsonyabb mértékű és
kevésbé torzító hatású támogatás alkalmas a teljes gazdasági életre kiterjedő zavar megszüntetésére, a szóban
forgó intézkedésre nem lenne szükség. Ezt az elemzést a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata is megerősíti (22).
c) Arányosság Az intézkedések kedvező hatásainak megfelelően ellensúlyozniuk kell a versenytorzító hatásokat
annak érdekében, hogy a torzulások az intézkedések céljának eléréséhez szükséges minimumra korlátozódjanak.
Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése tiltja a tagállamok közötti kereskedelem torzítására alkalmas szelektív
állami intézkedések minden formáját. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti bármilyen, állami
támogatást engedélyező eltérésnek biztosítania kell, hogy a támogatás a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértékre
korlátozódjon.

M eg f el el ősé g
(73)

Ahogyan azt a (46) preambulumbekezdés kifejti, a program felépítése épp a válság által legsúlyosabban érintett
vállalkozásokat zárja ki, így az nem jelenthet megfelelő megoldást a magánpiaci fedezet hiányából adódó állító
lagos piaci hiányosság kezelésére.

S zük s é g es s ég é s a rá ny oss á g : A b i zt osí tási dí jak é s a mag án tulaj d on ú hite lb izto sítók ál tal f el szám í 
tott dí j a k ös s zeh a n g ol á sa
(74)

Ahogyan azt a fenti (62) preambulumbekezdés is megállapítja, a portugál hatóságok által benyújtott adatok ugyan
feszültséget jeleznek a magán-hitelbiztosítási piacon, a fedezet rendelkezésre állásának hiányát azonban nem
támasztják alá. Az állami beavatkozás szükségességét ezért nem lehet megállapítani.

(75)

Amint azt a (21) és (64) preambulumbekezdések is kifejtik, a program keretében felszámított díjak a magántulaj
donú biztosítók által ugyanazon ügyfél fedezetének biztosításáért felszámított díjak 60 %-át teszik ki.

(76)

A fenti (65) és (67) preambulumbekezdésekben kifejtettek szerint ezért egy kiegészítő program esetében,
amelyben a fedezet kiterjesztéséről szóló döntést kizárólag a kezdeti hitelbiztosítási keretre vonatkozó biztosítási
díj megállapítása után hozzák meg, a kiegészítés árának tükröznie kell a túlzott fedezet lehetőségében rejlő maga
sabb kockázatot.

(77)

Az állítólag nem elérhető biztosítási fedezet nyújtására irányuló célt olyan programon keresztül is meg lehetett
volna valósítani, amelynek árképzése tükrözi az állam által vállalt kockázatokat. Ezért a programban alkalmazott,
a hasonló kockázatokért a piacon felszámolt díjnál alacsonyabb díjon alapuló ár nem arányos a program által
kitűzött célokkal.

(78)

A fentiek tekintetében a program exporthitel-biztosítási részét nem lehet az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése
b) pontjának és az ideiglenes keretrendszer értelmében vett, exportőröknek nyújtott összeegyeztethető támoga
tásnak tekinteni.

(79)

A 107. cikk (3) bekezdésének c) pontját illetően a megfelelőséggel, a szükségességgel és az arányossággal kapcso
latos minden egyes érv azonos súllyal szerepel a 107. cikk (3) bekezdése b) pontjának értelmében vett összeegyez
tethetőségi elemzésben. Ezért a program keretében az exporthitel-biztosítóknak nyújtott támogatás a kereskedelmi
feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben befolyásolja.

(21) Lásd például az Elsőfokú Bíróság T-132/96. és T-143/96. sz., Freistaat Sachsen, Volkswagen AG és Volkswagen Sachsen GmbH kontra
Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének (EBHT 1999., II-3663. o.) 167. pontját.
(22) Lásd a 730/79. sz., Philip Morris Holland BV kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1980., 2671. o.) 17. pontját. Ezt az elvet a
Bíróság a C-390/06. sz., Nuova Agricast Srl kontra Ministero delle Attività Produttive ügyben 2008. április 15-én hozott ítélet
(EBHT 2008., I-02577. o.) 68. pontjában a közelmúltban megerősítette.
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6.3.2. A program összeegyeztethetősége a belföldi kereskedelmi biztosítási műveletek esetében
(80)

Ami a program belföldi kereskedelmi ügyletekre való alkalmazását illeti, a piaci ár alatt nyújtott belföldi kereske
delmi biztosítás a kereskedelmi ügyleteket az export irányából a belföldi ügyletek irányába terelheti, ezzel jelentős
hatást gyakorol az importra. Ezért rendes piaci körülmények között a belföldi kereskedelmi műveleteket célzó
állami támogatás szigorúan tilos. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) és b) alpontjai alapján ugyanakkor
bizonyos feltételek teljesülése esetén a támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető. Ezzel összefüg
gésben a közlemény és az ideiglenes keretrendszer megállapította a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra
irányuló támogatási intézkedések összeegyeztethetőségére vonatkozó követelményeket. Az említett szövegek
azonban nem érintik a belföldi kereskedelmi ügyleteket.

(81)

Mindazonáltal Portugália a programot a jelenlegi pénzügyi válsággal összefüggésben jelentette be az ideiglenes
keretrendszerben. Ezért meg kell állapítani, hogy a jelenlegi gazdasági válság hosszú távú következményeit figye
lembe véve a program közvetlenül összeegyeztethetőnek tekinthető-e az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének
b) pontja értelmében. Ha nem, akkor meg kell vizsgálni, hogy az intézkedés összeegyeztethetőnek tekinthető-e az
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében.

(82)

Ami az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett összeegyeztethetőséget illeti, a rendelkezés
felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa, ha az „egy
tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” irányul.

(83)

A Bizottság megismétli, hogy az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontját megszorítóan kell alkalmazni, és
alkalmazásának a tagállam teljes gazdasági életét érintő zavar megszüntetését kell szolgálnia (23). Arra is emlé
keztet továbbá – ahogy azt a fenti (73) preambulumbekezdés is említi – hogy az intézkedésnek teljesítenie kell a
megfelelőség, a szükségesség és az arányosság elveit.

(84)

Az intézkedést a jelenlegi pénzügyi válsággal összefüggésben vezették be, korlátozott időre.

(85)

A Bizottság a belföldi ügyletek biztosítási fedezetének csökkenésére figyelmeztető leveleket kapott mind az export
őröktől, mind a magántulajdonú biztosítóktól. A portugál hatóságok érvelése szerint a veszteséghányad 102 %-ra
emelkedett. Ez az észrevétel ugyanakkor nem döntő, mivel ez az érték 2004 óta folyamatos növekedést mutat,
amint az a portugál hatóságok által benyújtott észrevételekben is szerepel. A veszteséghányad folyamatos növeke
dése, amely már a pénzügyi válság begyűrűzése előtt megkezdődött, a belföldi kereskedelem finanszírozásában
bekövetkezett piaci hiányosság helyett inkább a piac strukturális problémájára utalhat. Ezért a Bizottság nem talált
bizonyítékot arra, hogy a program képes lenne megfelelő megoldást nyújtani a gazdaságban bekövetkezett komoly
zavarra, és véleménye szerint a programot nem lehet az ideiglenes keretrendszer vagy a 107. cikk (3) bekezdé
sének b) pontja értelmében összeegyeztethetőnek nyilvánítani.

(86)

Ami az intézkedésnek a közlemény, illetve a 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti összeegyeztethetőségét
illeti, a program célja a fedezethiány megoldása a biztosítási piacon. Mivel azonban kiegészítő programról van
szó, amely a magántulajdonú biztosítók számára bizonyos mozgásteret hagy a kedvezményezettek kiválasztása
során, a program potenciálisan éppen azokat a vállalkozásokat zárja ki a programból, amelyek a fedezetben része
sülő vállalkozásokkal összehasonlítható tényleges helyzetben vannak, viszont a válság súlyosabban érintette őket.
E kizárt vállalkozások esetében a biztosítási fedezetet nem csupán részben, hanem teljes mértékben visszavonták
volna. Ezenfelül az intézkedés nem csupán fedezetkiegészítést nyújt a kedvezményezetteknek, ugyanis a biztosítási
díjak szempontjából is előnyt biztosít számukra, mivel díjai a piaci díjaknál is alacsonyabbak. Amint arról már
korábban szó esett, a program keretében felszámított díjak a magántulajdonú biztosítók által ugyanazon ügyfél
számára nyújtott fedezetre felszámított díjak 60 %-át teszik ki, ugyanakkor az a körülmény, hogy a fedezeti
korlátot az eredeti kétszeresére emelték, magasabb kockázati szintet von maga után, amelyet a díj nem tükröz. A
programban alkalmazott biztosítási díj mértékét nem indokolja a biztosításifedezet-hiány megoldásának szüksé
gessége. Kitűzött céljának elérése tekintetében – figyelembe véve a verseny potenciális torzulását – a program nem
arányos.

(87)

Következésképpen a Bizottság megállapítja, hogy a belföldi kereskedelmi biztosítási ügyletek számára nyújtott
állami támogatás nem teljesíti az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) és c) alpontjaiban meghatározott feltéte
leket és összeegyeztethetetlen a belső piaccal.

(23) Lásd például az Elsőfokú Bíróság (kibővített második tanács) T-132/96. és T-143/96. sz., Freistaat Sachsen, Volkswagen AG és Volks
wagen Sachsen GmbH kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének (EBHT 1999., II-3663. o.) 167. pontját.
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7. KÖVETKEZTETÉS

(88)

A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a program az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében
vett állami támogatást tartalmaz, amely nem nyilvánítható összeegyeztethetőnek a belső piaccal.

8. VISSZAFIZETÉS

(89)

A 659/1999/EK rendelet (24) 14. cikke szerint „[a]mennyiben a jogellenes támogatások esetén elutasító határozat
születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a
kedvezményezettől történő visszavételére”. Kizárólag a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokat kell
visszafizetni.

(90)

A visszafizetés célja a támogatás előtti állapot visszaállítása. A cél akkor teljesül, ha az összeegyeztethetetlen támo
gatásokat a kedvezményezettek visszafizették, és ezzel elveszítették a versenytársaikkal szemben élvezett
előnyöket. A visszafizetendő összeget úgy kell megállapítani, hogy visszafizetésével a kedvezményezettek elve
szítsék a nekik nyújtott gazdasági előnyöket.

(91)

A támogatás összegének pontos kiszámítása érdekében, mivel az állami fedezet díjaival kapcsolatban nem áll
rendelkezésre a célra alkalmas piaci ár, megfelelő referenciaértéket kell meghatározni. A kezességvállalásról szóló
Bizottsági közlemény 4.2. pontjának első francia bekezdésében (25) meghatározottak szerint egy adott évben a
hitelgarancia „pénzben kifejezett támogatástartalma” ugyanolyan módon számítható ki, mint a kedvezményes
kamatozású kölcsön támogatástartama. A támogatás összege így az elméleti piaci kamatláb és az állami kezesség
vállalásnak köszönhetően elért kamatláb különbségeként számítható ki, amelyből le kell vonni a kifizetett díjakat.

(92)

A biztosítóknak nyújtott támogatás esetében az előny a biztosítótársaságok piaci részesedésének megőrzésében
testesül meg. Támogatás hiányában a fedezetet más piaci szereplők nyújtották volna. Amint azt a fenti (35) pream
bulumbekezdés is kifejti, a piacon a verseny legfőképpen a mennyiségeken, nem pedig az árakon alapul. Ráadásul
a piaci gyakorlat szerint a teljes portfólióra egy átlagárat határoznak meg, amelyet aztán ugyanaz a biztosító
biztosít (26), ezzel kiküszöbölve a biztosított vállalkozás esetleges válogató magatartását (ún. „kimazsolázás”). Válo
gató magatartás abban az esetben fordulhat elő, ha a biztosított vállalkozás kizárólag a magas kockázati besoro
lású ügyfelek esetében fizetett átlagárat, míg az alacsonyabb kockázatú ügyfeleket egyáltalán nem, vagy más bizto
sítónál biztosította. Ezért ha egy másik piaci szereplő a teljes igényelt hitelkeretre magasabb áron nyújtott volna
fedezetet az exportőrök számára, az exportőrök valószínűleg összes biztosítási szerződésüket másik fedezetnyúj
tóhoz vitték volna át. A pénzügyi értelemben vett előnyök közé tartozik az egyes magántulajdonú biztosítók által
a biztosított mennyiségen realizált haszonkulcs, a mennyiséggel kapcsolatos költségekkel csökkentve. Ezeket a
tételeket, amelyek a programban részt vevő magántulajdonú biztosítók által az állami kiegészítő fedezet nyújtá
sának időszakában realizált haszonban testesültek meg, a program hiányában más piaci szereplők könyvelték
volna el. A biztosítóknak előnyt nyújtó támogatás mérőszáma tehát a programban részt vevő biztosítók által a
program működése során realizált olyan haszon, amely a programban szereplő egyes exportőrök és belföldi keres
kedelmi vállalkozások számára nyújtott fedezetből származott. A programban részt vevő ügyfelekre vonatkozó
előnyt a programban részt vevő egyes biztosítók szintjén kell számolni, és ha a haszon eléri a de minimis összeget,
azt vissza kell téríteni.

(93)

Az exportőrök esetében a kedvezményezetteknek az állami fedezetért piaci feltételek mellett kellett volna díjat
fizetni. A támogatás mértékét ezért a kockázat szintjének változásával módosított tényleges piaci díjtól való elté
résként kell kiszámítani. A Bizottság olyan módszert dolgozott ki a visszafizetendő összegek kiszámítására (amint
az e határozat mellékletében olvasható), amely ésszerű feltevéseken és a közös piaci gyakorlaton alapul. E módszer
szerint az állami fedezetért járó elméleti piaci árak megegyeznek a magántulajdonú biztosítók által az egyes
exportőrök esetén felszámított árak 110 %-ával (a biztosítási díjak esetében). Mivel a program keretében felszámí
tott díjak a magántulajdonú biztosítók által felszámított biztosítási díjak 60 %-át tették ki, a visszafizetendő összeg
minden egyes ügylet esetében megegyezik az állam által a program keretében felszámított összeg 5/6-ával.

(24) A Tanács 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelete EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megálla
pításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.).
(25) Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 87. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazá
sáról (HL C 155., 2008.6.20., 10. o.).
(26) E piaci gyakorlat alapja az egyedi kockázatmeghatározású termékek alkalmazása helyett a teljes ügyleti értéket alkotó termékek
túlnyomó jellegű használata.
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(94)

A (93) preambulumbekezdésben említett összeg a visszafizetendő összeget és az erre az összegre ténylegesen járó
visszafizetési kamatot jelenti, attól a naptól felszámítva, amelyen azt a kedvezményezett rendelkezésére bocsá
tották (vagyis az egyes garanciák dátuma), a visszafizetés megtörténtének napjáig. A visszafizetési kamatot a
271/2008/EK rendelettel (27) módosított 794/2004/EK bizottsági rendelet (28) V. fejezetével összhangban kamatos
kamattal kell kiszámítani.

(95)

Ezt a határozatot azonnal végre kell hajtani, különösen, ami a program keretében nyújtott egyes támogatások
visszafizettetését illeti, kivéve a 994/98/EK tanácsi rendelet (29) 1. és 2. cikkével összhangban elfogadott rendele
tekben vagy bármely egyéb jóváhagyott támogatási programban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatá
sokat, amelyek nem haladják meg az ilyen típusú támogatásra alkalmazandó maximális támogatási intenzitást
vagy de minimis értékhatárt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Finova létrehozásáról szóló, 2008. augusztus 26-i 175/2008. számú törvényerejű rendelet, valamint a 2001.
január 30-i 19/2001. és a 2007. szeptember 7-i 309-A/2007. számú törvényerejű rendelettel módosított, a kölcsönös
garanciatársaságokra vonatkozó szabályokról szóló, 1998. július 16-i 211/1998. számú törvényerejű rendelet alkalmazá
sával, rövid lejáratú exporthitel-biztosítási program formájában Portugália által jogellenesen, az Európai Unió működé
séről szóló szerződés 108. cikke (3) bekezdésének megsértésével nyújtott állami támogatás összeegyeztethetetlen a belső
piaccal.

2. cikk
Az 1. cikkben említett program keretében nyújtott egyedi támogatás, amennyiben odaítélésének időpontjában megfelel a
994/98/EK rendelet 1. cikkével összhangban elfogadott rendeletben vagy bármely egyéb jóváhagyott támogatási prog
ramban meghatározott feltételeknek, az ilyen típusú támogatásra alkalmazott maximális támogatási intenzitás vagy a de
minimis értékhatár erejéig összeegyeztethető a belső piaccal.

3. cikk
(1)

Portugália az 1. cikkben említett támogatást visszafizetteti a kedvezményezettekkel.

(2) A visszafizetendő összegek után kamatot kell fizetni attól a naptól kezdve, amelyen azokat a kedvezményezett
rendelkezésére bocsátották, a visszafizetés megtörténtének napjáig.
(3) A kamatokat a 271/2008/EK rendelettel módosított 794/2004/EK rendelet V. fejezetével összhangban kamatos
kamattal kell kiszámítani.
(4) Portugália késedelem nélkül eltörli az 1. cikkben említett programot, és az e határozatról történő értesítés időpont
jától kezdődő hatállyal megszünteti az 1. cikkben említett program keretében nyújtott támogatás valamennyi függőben
lévő kifizetését.

4. cikk
(1)

Az 1. cikkben említett program keretében odaítélt támogatás visszafizettetése azonnali és tényleges.

(2)

Portugália biztosítja, hogy e határozatot az arról szóló értesítéstől számított négy hónapon belül végrehajtsák.

(27) A Bizottság 2008. január 30-i 271/2008/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 82., 2008.3.25.,
1. o.).
(28) A Bizottság 2004. április 21-i 794/2004/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).
(29) A Tanács 1998. május 7-i 994/98/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami
támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (HL L 142., 1998.5.14., 1. o.).
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5. cikk
(1) Az e határozatról szóló értesítéstől számított két hónapon belül Portugália benyújtja a Bizottságnak a következő
információkat:
a) az 1. cikkben említett program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek listája és a kapott támogatás
teljes összege kedvezményezettenkénti bontásban;
b) az egyes kedvezményezettek által visszafizetendő teljes összeg (tőke és visszafizetési kamat);
c) az e határozatnak való megfelelés érdekében már meghozott és tervezett intézkedések részletes bemutatása;
d) az azt bizonyító dokumentumok, hogy a kedvezményezetteket felszólították a támogatás visszafizetésére.
(2) Amíg a 1. cikkben említett támogatást teljes egészében vissza nem fizetik, Portugália folyamatosan tájékoztatja a
Bizottságot az e határozat végrehajtásának érdekében meghozott nemzeti intézkedések előrehaladásáról. A Bizottság
egyszerű kérésére Portugália azonnali tájékoztatást ad az e határozat végrehajtása érdekében már meghozott és tervezett
intézkedésekről. Ugyancsak részletes tájékoztatást nyújt a kedvezményezettek által már visszafizetett támogatásokról és
visszafizetési kamatról.
6. cikk
Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 23-án.
a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

alelnök
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MELLÉKLET
A KIEGÉSZÍTŐ KERESKEDELMI BIZTOSÍTÁSI FEDEZET ÁRKÉPZÉSE

A biztosítási fedezet díjait oly módon állapítják meg, hogy abból legalább a várható veszteséget és az adminisztratív költ
ségeket tudják fedezni. Ezért a gondos gazdasági szereplő által elfogadható legalacsonyabb biztosítási díj a következő
képpen fejezhető ki:
BD ¼ Val � VárhatóVeszteség þ adm ¼ Val � ðNemteljesítésiKitettség − VisszafizetésÖsszegeÞ þ adm ahol:
BD – a magántulajdonú biztosítótársaságok által egyedi alapon nyújtott fedezetre felszámított biztosítási díj;
Val – a biztosított esemény bekövetkeztének valószínűsége;
Visszafizetés Összege – a visszafizetés piaci előzményadatok alapján várható összege;
adm – adminisztratív költségek. Az egyszerűség kedvéért ebben a számításban az adminisztratív költségek nullával
egyenlőek (). Ez nem befolyásolja a számítás eredményét, mivel az adminisztratív költségek nem játszanak döntő szerepet
a biztosítási díj mértékének kiszámításában. Amennyiben az adminisztratív költségekről megbízható adat áll rendelke
zésre, a változó egyszerűen beilleszthető a számításba.
(NemteljesítésiKitettség – a veszteség maximális mértéke, amelynek egy intézmény ki van téve kereskedelmi partnere nemteljesítése
esetén.)
Az alábbiakban az alsó indexben elhelyezett „0” az állami beavatkozás nélküli (vagy azt megelőző) változót jelöli, míg az
alsó indexben elhelyezett „S” az állami beavatkozással számított változót jelöli.
A fenti képletből kiderül, hogy:
BDS ValS ðKitettségS − VisszafizetésÖsszegeS Þ
¼
BD0 Val0 ðKitettség0 − VisszafizetésÖsszege0 Þ
Ebből következően:

VisszafizetésiArány ¼

VisszafizetésÖsszege
Kitettség

vagy VisszafizetésiArány � Kitettség ¼ VisszafizetésÖsszege
A számítás az alábbiak szerint alakul át:
BDS ValS � KitettségS ð1 − VisszafizetésiArányS Þ
¼
BD0 Val0 � Kitettség0 ð1 − VisszafizetésiArány0 Þ
A vizsgált intézkedés egyik jellemzője, hogy a program keretén belül nyújtott fedezet legfeljebb egyenlő a magántulaj
donú (alap)biztosító által állami támogatás nélkül nyújtott fedezettel vagy kevesebb annál (azaz az állami támogatású
fedezet legfeljebb egyenlő lehet a magántulajdonú biztosító nyújtotta fedezettel). Azt feltételezve, hogy az államilag támo
gatott fedezet pontosan megegyezik a magántulajdonú biztosító nyújtotta fedezettel, a következő egyenletet lehet fel
írni: ExposiçãoS ¼ 2 � Exposição0 .
Ebben az esetben a számítás az alábbiak szerint alakul át:
ValS ð1 − VisszafizetésiArányS Þ
BDS
¼
2BD0 Val0 ð1 − VisszafizetésiArány0 Þ
Az ágazatban a kereskedelmi hitel korrekt árképzése mellett bekövetkező, „túlhitelezés” néven ismert jelenség következ
ményeiről alább esik szó. A túlhitelezés megfigyelhető mind a nemteljesítés valószínűségének, mind a visszafizetési
aránynak a szintjén.
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— A nemteljesítés valószínűsége
A nemteljesítés valószínűsége a vásárló kereskedelmi tevékenységével együtt növekszik. A kereskedelmi hitel, illetve a
banki hitelek nem tekinthetők megfelelő helyettesítőnek: különösen mivel mindkettő felhasználható a vásárló/kölcsön
vevő tevékenységének bővítésére. Ezért a banki hitelek esetében a megnövekedett kereskedelmi hitel eredményeképpen
felmerül a túlhitelezés kockázata, azaz hogy a vásárló a gazdaságilag hatékony szintnél tovább bővíti tevékenységét. A
bemutatott képletek alapján a túlhitelezést a következőképpen lehet leírni:
ValS

Val0

Ez a helyzet különösen akkor merülne fel, ha az exportőr a vásárló fő beszállítója. Ebben az esetben a vásárló gazdasági
tevékenysége a biztosított exportőrrel megkötött kereskedelmi ügyletekkel arányosan növekszik, ami a nyújtott hitelfe
dezet összegének arányos növekedését eredményezi.

— Visszafizetési arány
A megnövekedett hitelkitettség következtében a visszafizetendő összeg szintén emelkedik. Ugyanakkor mivel a visszafi
zettethető összeg az feltétezett felszámolási árbevétel függvénye, ennek az elméletileg visszafizettethető összegnek gátat
szab az eszközök mennyisége, amelyet a vásárló (vagy a felszámolási biztos) értékesíthet a kereskedelmi hiteltartozás
fedezésére, és – mivel az eszközök száma véges – a visszafizetési arány a hitelfedezet növekedéséhez képest kevésbé emel
kedik.
VisszafizetésiArányS ¼ VisszafizetésiArány0 � a, ahol:
0,5 ≤ α ≤ 1 (α = 0,5, ha a visszafizetendő összeg egyáltalán nem növekszik és az exportőr egy adott vásárlóval bonyolí
tandó ügyletéhez az államtól kiegészítő fedezetet kap; α = 1 abban az elméleti esetben, ha a visszafizetendő összeg az
exportőr által egy adott vásárlóval bonyolítandó ügyletéhez kapott hitelkerettel egyenes arányban növekszik.)
A fentiekből levonható következtetés: BDS

2BD0.

Ezért az állami fedezetért fizetendő biztosítási díj nagyobb, mint a magántulajdonú biztosító által nyújtott eredeti fedezet
díja.
Az eredeti fedezet biztosítási díjának 110 %-os díjtétele esetében úgy tekinthető, hogy megfelelő mértékben számításba
vették a nemteljesítés valószínűségének növekedését és a visszafizetési arány csökkenését. Az ilyen mértékű biztosítási díj
összhangban állna a piaci árakkal. Az engedélyezett exporthitelprogramok keretén belül a biztosítási díjak kockázati kate
góriánkénti emelkedése 25–50 % között mozgott (1).
Ha, KitettségS
2 × Kitettség0, akkor BDS arányosan csökken (de mindig magasabb, mint BD0). E tényező figyelembevéte
lének érdekében a határozat (93) preambulumbekezdése az egyes ügyletekből visszafizetendő összegek számszerűsítését
úgy végzi el, hogy az alábbi érvelés alapján az állam által felszámított összeg 5/6. részét veszi. Az állam minden egyes
ügyletben a magántulajdonú biztosítók által felszámított díj 60 %-át számlázza, míg a piaci ár a magántulajdonú bizto
sítók által számított díj 110 %-a lett volna. Ezért a piaci biztosítási díjat úgy számítják ki, hogy a ténylegesen az
államnak kifizetett biztosítási díj 60 %-át 110 %-kal megszorozzuk. Ebből a díjból le kell vonni a már az államnak kifi
zetett összeget, így megkapva a visszafizetendő összeg mértékét.
KifizetettBD � 110 % − KifizetettBD ¼ KifizetettBDð110 % − 1Þ ¼ KifizetettBD � 5
60 %
60 %
6

(1) Lásd például a finnországi rövid lejáratú exporthitel-biztosítással kapcsolatos N 258/09. számú ügyben hozott bizottsági határozatot.
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