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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1038 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. július 19.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Lentille verte
du Puy” [OEM])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Franciaország kérelmét, amely az 1509/2000/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 1065/97/EK bizottsági
rendelet (3) alapján bejegyzett „Lentille verte du Puy” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó
termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető
kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (4) az említett rendelet 50. cikke
(2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért
a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A „Lentille verte du Puy” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) A Bizottság 1509/2000/EK rendelete (2000. július 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint
a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt több név esetében a termék
leírások egyes pontjainak módosításáról (HL L 174., 2000.7.13., 7. o.).
(3) A Bizottság 1065/97/EK rendelete (1997. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint
a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (HL L 156., 1997.6.13.,
5. o.).
(4) HL C 41., 2018.2.3., 13. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. július 19-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Phil HOGAN

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1039 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. július 23.)
a réz(II)-diacetát-monohidrát, a réz(II)-karbonát-dihidroxi-monohidrát, a réz(II)-klorid-dihidrát,
a réz(II)-oxid, a réz(II)-szulfát-pentahidrát, az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja, a fehérjehidroli
zátumok réz(II)-kelátja, a glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd) és a glicin-hidrát réz(II)-kelátja
(folyékony) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az
1334/2003/EK, a 479/2006/EK és a 349/2010/EU rendelet, továbbá a 269/2012/EU, az
1230/2014/EU és az (EU) 2016/2261 végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az
engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja
a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A réz-acetát, monohidrát, a bázikus réz-karbonát, monohidrát, a réz-klorid, dihidrát, a réz-oxid, a réz-szulfát,
pentahidrát, az aminosavak réz-kelátja, hidrát és a glicin-hidrát rézkelátja rézvegyületek valamennyi állatfaj
takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását az 1334/2003/EK (3) és a 479/2006/EK (4) bizottsági rendelet
a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően határozatlan időre engedélyezte. Az említett anyagokat ezt követően az
1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján meglévő termékként felvették a takarmány-adalék
anyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendeletnek a 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően
kérelmet nyújtottak be a réz-acetát, monohidrát, a bázikus réz-karbonát, monohidrát, a réz-klorid, dihidrát, a rézoxid, a réz-szulfát, pentahidrát, az aminosavak réz-kelátja, hidrát és a glicin-hidrát rézkelátja valamennyi állatfaj
takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére. A kérelmezők az adalékanyagoknak a „tápértékkel
rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérték. A kérelmekhez csatolták az
1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Tudományos megfontolásokból az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
2012. november 14-i (5), 2013. január 31-i (6) és 2015. március 11-i (7) véleményében azt ajánlotta, hogy
a potenciális félreértések elkerülése érdekében a „réz” vegyületeit „réz(II)”-vegyületekre nevezzék át. Az
aminosavak réz(II)-kelátjának kémiai jellemzőit figyelembe véve a Hatóság javasolta továbbá annak a következő
két csoportra bontását: az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja és a fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja.

(5)

A Hatóság megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a réz(II)-diacetát-monohidrát, a réz(II)karbonát-dihidroxi-monohidrát, a réz(II)-klorid-dihidrát, a réz(II)-oxid, a réz(II)-szulfát-pentahidrát, az aminosavak
réz(II)-kelát-hidrátja, a fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja, a glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd) és a glicin-hidrát
réz(II)-kelátja (folyékony) (a továbbiakban: érintett anyagok) nincsenek káros hatással sem az állatok egészségére,

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).
(3) A Bizottság 1334/2003/EK rendelete (2003. július 25.) a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedé
lyezési feltételeinek módosításáról (HL L 187., 2003.7.26., 11. o.).
(4) A Bizottság 479/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a nyomelemek összetevői csoportba tartozó egyes adalékanyagok engedélye
zéséről (HL L 86., 2006.3.24., 4. o.).
(5) EFSA Journal 2012;10(12):2969.
(6) EFSA Journal 2013;11(2):3107.
(7) EFSA Journal 2015;13(4):4057.
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sem a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre. Mivel az említett vegyületek légúti, szem- és bőrirritációt
okozhatnak, a szóban forgó adalékanyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek tekintetében megfelelő óvintéz
kedéseket kell tenni a felhasználók biztonságával kapcsolatban felmerülhető aggályok elkerülése érdekében.
(6)

Tekintettel az adalékanyagok, különösen a réz(II)-szulfát-pentahidrát nikkeltartalmára, az adalékanyag egyes
tételeire adott esetben az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) követelményei vonatkozhatnak.
Az ilyen adalékanyagokat forgalomba hozó takarmányipari vállalkozóknak meg kell felelniük a vonatkozó
követelményeknek. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az érintett anyagok hatékonyan képesek biztosítani
az állatok rézszükségletét. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi
nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott
referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó
analitikai módszerekről szóló jelentéseket.

(7)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. A Hatóság ugyanakkor aggályát fejezte ki az állatoknak adott réz maximális mennyiségének
szigorú betartása kapcsán, amennyiben a rezet az állatok ivóvizéhez adják hozzá. Ennek megfelelően az érintett
anyagok felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell, ivóvízen keresztül
történő felhasználásukat pedig meg kell tiltani.

(8)

A potenciális környezeti hatásokat illetően a Hatóság a teljes értékű takarmány engedélyezett maximális réztar
talmának felülvizsgálatáról szóló tudományos szakvélemény készítésére kapott felkérést. 2016. július 13-i
véleményében (2) a Hatóság a teljes értékű takarmány különböző célfajok tekintetében engedélyezett maximális
réztartalmának módosítását javasolta. Ezeket az új mennyiségeket el kell fogadni. A malacok esetében azonban
közvetlenül az elválasztás után több lépésben kell elvégezni a 25 mg/kg értékre történő javasolt jelentős
csökkentést, hogy az állatok élettani szükségleteinek kielégítése – különösen ebben az érzékeny életszakaszban –
ne kerüljön veszélybe, valamint hogy az említett csökkentés ne legyen negatív hatással a malacok egészségére.
Abból a célból, hogy a felső határértékek következő felülvizsgálata során – a közvetlenül elválasztott malacok
esetében érvényes 25 mg/kg felső határérték betartásának érdekében – további csökkentésre kerülhessen sor,
a takarmányipari vállalkozókat és a kutatóintézeteket ösztönözni kell arra, hogy gyűjtsenek új tudományos
adatokat a Hatóság által ajánlott mennyiségeknek a malacok egészségére és jólétére gyakorolt hatásáról, és hogy
a Hatóság javaslatának megfelelően haladéktalanul vizsgálják meg a rézzel való kiegészítés alternatív módjainak
alkalmazási lehetőségeit és hatékonyságát.

(9)

A réz-acetát, monohidrátra, a bázikus réz-karbonát, monohidrátra, a réz-klorid, dihidrátra, a réz-oxidra, a rézszulfát, pentahidrátra, az aminosavak réz-kelátja, hidrátra és a glicin-hidrát réz-kelátjára vonatkozó új engedélyek
megadása következtében az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelet ezen anyagokra vonatkozó bejegyzéseit el
kell hagyni. A réz-lizin-szulfátra vonatkozó engedély 2004. március 31-én lejárt. A jogbiztonság érdekében
helyénvaló az említett anyagra vonatkozó bejegyzést törölni az 1334/2003/EK rendeletből.

(10)

A 349/2010/EU bizottsági rendelet (3), valamint a 269/2012/EU (4), az 1230/2014/EU (5) és az
(EU) 2016/2261 (6) bizottsági végrehajtási rendelet számos rézvegyületet engedélyezett mint tápértékkel
rendelkező adalékanyagot. A Hatóság 2016. július 13-i következtetéseinek figyelembevétele érdekében, amelyek
egyben az összetett takarmányban felhasznált, e rendelet által engedélyezett adalékanyagok összes réztartalmára
vonatkozó rendelkezések tudományos alapját is képezik, és amelyek elsősorban a takarmány rézzel történő
kiegészítésének környezeti hatására vonatkoznak, célszerű a 349/2010/EU rendeletben, valamint a 269/2012/EU,
az 1230/2014/EU és az (EU) 2016/2261 végrehajtási rendeletben előírt maximális réztartalmat az e rendeletben
foglalt, az összetett takarmányok cinktartalmára vonatkozó rendelkezésekhez igazítani. A 349/2010/EU
rendeletet, valamint a 269/2012/EU, az 1230/2014/EU és az (EU) 2016/2261 végrehajtási rendeletet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(11)

Mivel biztonsági okok nem indokolják a réz-acetát, monohidrátnak, a bázikus réz-karbonát, monohidrátnak,
a réz-klorid, dihidrátnak, a réz-oxidnak, a réz-szulfát, pentahidrátnak, az aminosavak réz-kelátja, hidrátnak és
a glicin-hidrát rézkelátjának, valamint a 349/2010/EU rendelet, illetve a 269/2012/EU, az 1230/2014/EU és az

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedé
lyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-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 (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
(2) EFSA Journal 2016;14(8):4563.
3
( ) A Bizottság 349/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a metionin-hidroxi-analóg rézkelátjának valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 104., 2010.4.24., 31. o.).
(4) A Bizottság 269/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 26.) a diréz-klorid-trihidroxid valamennyi állatfaj takarmány-adalékany
agaként történő engedélyezéséről (HL L 89., 2012.3.27., 3. o.).
(5) A Bizottság 1230/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 17.) a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (HL L 331., 2014.11.18., 18. o.).
(6) A Bizottság (EU) 2016/2261 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a réz(I)-oxid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (HL L 342., 2016.12.16., 18. o.).
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(EU) 2016/2261 végrehajtási rendelet által engedélyezett rézvegyületeknek az engedélyezési feltételeit érintő
módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy
felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.
(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Engedélyezés
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek
vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben
meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk
Különleges felhasználási feltételek
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek
vegyületei” funkcionális csoportba tartozó engedélyezett anyagokat ivóvízben tilos felhasználni.
3. cikk
Az 1334/2003/EK rendelet módosítása
Az 1334/2003/EK rendelet mellékletében az „E 4 Réz-Cu” bejegyzésből az alábbi adalékanyagokat el kell hagyni: „rézacetát, monohidrát, bázikus réz-karbonát, monohidrát, réz-klorid, dihidrát, réz-oxid, réz-szulfát, pentahidrát, réz-lizinszulfát és aminosavak réz-kelátja, hidrát”.
4. cikk
A 479/2006/EK rendelet módosítása
A 479/2006/EK rendelet mellékletében a „glicin-hidrát rézkelátja” adalékanyagra vonatkozó „E4” bejegyzést el kell
hagyni.
5. cikk
A 349/2010/EU rendelet módosítása
A 349/2010/EU rendelet mellékletében a „3b4.10” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:
„Szarvasmarha:
— szarvasmarha a kérődzés megindulása előtt: 15 (összesen),
— egyéb szarvasmarha: 30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).
Kecskefélék: 35 (összesen)
Malacok:
— szopós- és elválasztott malacok legfeljebb 4 héttel az elválasztás utánig: 150 (összesen);
— az elválasztást követő 5. héttől az elválasztás utáni 8. hét végéig: 100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (összesen)”.
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6. cikk
A 269/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása
A 269/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében a „3b409” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:
„Szarvasmarha:
— szarvasmarha a kérődzés megindulása előtt: 15 (összesen),
— egyéb szarvasmarha: 30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).
Kecskefélék: 35 (összesen)
Malacok:
— szopós- és elválasztott malacok legfeljebb 4 héttel az elválasztás utánig: 150 (összesen),
— az elválasztást követő 5. héttől az elválasztás utáni 8. hét végéig: 100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (összesen)”.
7. cikk
Az 1230/2014/EU végrehajtási rendelet módosítása
Az 1230/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében a „3b411” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:
„Szarvasmarha:
— szarvasmarha a kérődzés megindulása előtt: 15 (összesen),
— egyéb szarvasmarha: 30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).
Kecskefélék: 35 (összesen)
Malacok:
— szopós- és elválasztott malacok legfeljebb 4 héttel az elválasztás utánig: 150 (összesen),
— az elválasztást követő 5. héttől az elválasztás utáni 8. hét végéig: 100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (összesen).”
8. cikk
Az (EU) 2016/2261 végrehajtási rendelet módosítása
Az (EU) 2016/2261 végrehajtási rendelet mellékletében a „3b412” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:
„Szarvasmarha:
— szarvasmarha a kérődzés megindulása előtt: 15 (összesen),
— egyéb szarvasmarha: 30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).
Kecskefélék: 35 (összesen)
Malacok:
— szopós- és elválasztott malacok legfeljebb 4 héttel az elválasztás utánig: 150 (összesen),
— az elválasztást követő 5. héttől az elválasztás utáni 8. hét végéig: 100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (összesen).”

2018.7.24.

HU
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9. cikk
Átmeneti intézkedések
(1) Az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelet által engedélyezett „réz-acetát, monohidrát”, „bázikus réz-karbonát,
monohidrát”, „réz-klorid, dihidrát”, „réz-oxid”, „réz-szulfát, pentahidrát”, „aminosavak réz-kelátja, hidrát” és „glicin-hidrát
réz-kelátja” anyagok, valamint a 349/2010/EU rendelet, illetve a 269/2012/EU, az 1230/2014/EU és az (EU) 2016/2261
végrehajtási rendelet által engedélyezett rézvegyületek és az említett anyagokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket
2019. február 13. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. augusztus 13. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően,
a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.
(2) Az (1) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek,
amelyeket 2019. augusztus 13. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. augusztus 13. előtt alkalmazandó szabályoknak
megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat
élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.
(3) Az (1) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek,
amelyeket 2020. augusztus 13. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. augusztus 13. előtt alkalmazandó szabályoknak
megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat
nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.
10. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. július 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta
HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei
3b401

—

Réz(II)-dia
cetát-mono
hidrát

Az adalékanyag összetétele
Réz(II)-diacetát-monohidrát, por
formájában, legalább 31 %-os réz
tartalommal.
A hatóanyag jellemzése

CAS-szám: 6046-93-1
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyagban ta
lálható réz(II)-diacetát-monohidrát
azonosítására:
— Európai
Gyógyszerkönyv,
2146. és 20301. monográfia
A takarmány-adalékanyag krisztal
lográfiai jellemzésére:
— Röntgendiffrakció
A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

—

—

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
— Szarvasmarha a kérőd
a
takarmányba.
zés megindulása előtt:
2. A takarmányipari vállalko
15 (összesen);
zóknak munkafolyamatokat
— Egyéb szarvasmarha:
és szervezeti intézkedéseket
30 (összesen).
kell meghatározniuk az
Juhok: 15 (összesen).
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
Kecskefélék: 35 (összesen)
a belégzés, a bőrrel való
Malacok:
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
— szopós- és elválasztott
zelésére, főként a nehézfém
malacok
legfeljebb
tartalom miatt, beleértve
4 héttel az elválasztás
a nikkelt. Ha a kockázatok
utánig: 150 (össze
e folyamatokkal és intézke
sen).
désekkel nem csökkenthe
— az elválasztást követő
tők elfogadható szintre, ak
5. héttől az elválasztás
kor az adalékanyagot és az
utáni 8. hét végéig:
előkeverékeket
megfelelő
100 (összesen).
egyéni védőeszközökkel kell
Rákfélék: 50 (összesen).
használni.
Egyéb állatok: 25 (össze
sen).
Szarvasmarha:

2028. au
gusztus 13.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kémiai képlet: Cu(CH3COO)2 ·
H2O

Minden ál
latfaj

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

2018.7.24.

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

A takarmány-alapanyagok és az
összetett takarmány teljes réztar
talmának kimutatására:

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK bi
zottsági rendelet (2) IV. mellék
letének C. pontja) vagy

HU

3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”

3b402

—

Réz(II)-kar
bonát-dihid
roxi-mono
hidrát

Az adalékanyag összetétele
Réz(II)-karbonát-dihidroxi-mono
hidrát, por formájában, legalább
52 %-os réztartalommal
A hatóanyag jellemzése

Minden ál
latfaj

—

—

Szarvasmarha:
— Szarvasmarha a kérőd
zés megindulása előtt:
15 (összesen);

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
a takarmányba.

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

2028. au
gusztus 13.

— Egyéb szarvasmarha:
30 (összesen).

Kémiai képlet: CuCO3 · Cu(OH)2 ·
H2O

Juhok: 15 (összesen).

CAS-szám: 100742-53-8

Kecskefélék: 35 (összesen)
L 186/9

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Malacok:

A takarmány-adalékanyagban ta
lálható karbonát azonosítására:

— szopós- és elválasztott
malacok legfeljebb 4
héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).

— Európai
Gyógyszerkönyv,
20301. monográfia

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)
A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:
— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

2. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.

Az engedély
lejárta

HU

Analitikai módszerek (1)

Egyéb rendelkezések

L 186/10

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

2018.7.24.

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Réz(II)-klo
rid-dihidrát

Az adalékanyag összetétele
Réz(II)-klorid-dihidrát, por formá
jában, legalább 36 %-os réztarta
lommal.
A hatóanyag jellemzése
Kémiai képlet: CuCl2 · 2H2O
CAS-szám: 10125-13-0
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyagban ta
lálható klorid azonosítására:
— Európai
Gyógyszerkönyv,
20301. monográfia
A takarmány-adalékanyag krisztal
lográfiai jellemzésére:
— Röntgendiffrakció

Minden ál
latfaj

—

—

2028. au
gusztus 13.
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1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
— Szarvasmarha a kérőd
a
takarmányba.
zés megindulása előtt:
2. A takarmányipari vállalko
15 (összesen);
zóknak munkafolyamatokat
— Egyéb szarvasmarha:
és szervezeti intézkedéseket
30 (összesen).
kell meghatározniuk az
Juhok: 15 (összesen).
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
Kecskefélék: 35 (összesen)
a belégzés, a bőrrel való
Malacok:
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
— szopós- és elválasztott
zelésére, főként a nehézfém
malacok
legfeljebb
tartalom miatt, beleértve
4 héttel az elválasztás
a nikkelt. Ha a kockázatok
utánig: 150 (össze
e folyamatokkal és intézke
sen).
désekkel nem csökkenthe
— az elválasztást követő
tők elfogadható szintre, ak
5. héttől az elválasztás
kor az adalékanyagot és az
utáni 8. hét végéig:
előkeverékeket
megfelelő
100 (összesen).
egyéni védőeszközökkel kell
Rákfélék: 50 (összesen).
használni.
Egyéb állatok: 25 (össze
sen).
Szarvasmarha:

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b403

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:
— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)
A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”

3b404

—

Réz(II)-oxid

Az adalékanyag összetétele
Réz(II)-oxid, por formájában, leg
alább 77 %-os réztartalommal.
A hatóanyag jellemzése

L 186/12

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Minden ál
latfaj

—

—

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
— Szarvasmarha a kérőd
a takarmányba.
zés megindulása előtt:
15 (összesen);
Szarvasmarha:

Kémiai képlet: CuO

— Egyéb szarvasmarha:
30 (összesen).

CAS-szám: 1317-38-0

Juhok: 15 (összesen).
2018.7.24.

Kecskefélék: 35 (összesen)

2028. au
gusztus 13.

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Malacok:

A takarmány-adalékanyag krisztal
lográfiai jellemzésére:

— szopós- és elválasztott
malacok legfeljebb 4
héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).

— Röntgendiffrakció
A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:
— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).

2. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.

Az engedély
lejárta

HU

Analitikai módszerek (1)

Egyéb rendelkezések

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

L 186/13

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Réz(II)-szul Az adalékanyag összetétele
fát-pentahid Réz(II)-szulfát-pentahidrát,
por
rát
formájában, legalább 24 %-os réz
tartalommal.
A hatóanyag jellemzése
Kémiai képlet: CuSO4 · 5H2O
CAS-szám: 7758-99-8
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyagban ta
lálható réz(II)-szulfát-pentahidrát
azonosítására:
— Európai
Gyógyszerkönyv,
0894. és 20301. monográfia
A takarmány-adalékanyag krisztal
lográfiai jellemzésére:
— Röntgendiffrakció

Minden ál
latfaj

—

—

1. A réz(II)-szulfát-pentahidrát
forgalomba hozatala és ké
— Szarvasmarha a kérőd
szítmények
adalékanyaga
zés megindulása előtt:
ként való felhasználása
15 (összesen);
megengedett.
— Egyéb szarvasmarha:
2. Az adalékanyag előkeverék
30 (összesen).
formájában keverendő bele
Juhok: 15 (összesen).
a takarmányba.
Kecskefélék: 35 (összesen)
Szarvasmarha:

2028. au
gusztus 13.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b405

L 186/14

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Malacok:
— szopós- és elválasztott
malacok
legfeljebb
4 héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).
— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
2018.7.24.

Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

3. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.
4. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:

Legkisebb
tartalom

HU

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

L 186/15

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Aminosavak
réz(II)-keláthidrátja

Az adalékanyag összetétele
Réz(II)-aminosav komplex, amely
ben a réz és a szójafehérjéből
származó aminosavak koordinált
kovalens kötéssel kelátot képez
nek, por formájában, legalább
10 %-os réztartalommal.
A hatóanyag jellemzése
Kémiai képlet: Cu(x)1–3 · nH2O,
x = szójafehérje-hidrolizátumból
származó
bármely
aminosav
anionja.
Az 1 500 Da-t meghaladó súlyú
molekulák legfeljebb 10 %-a

Minden ál
latfaj

—

Szarvasmarha:

1. Az aminosavak réz(II)-keláthidrátjának forgalomba ho
— Szarvasmarha a kérőd
zatala
és készítmények ada
zés megindulása előtt:
lékanyagaként való felhasz
15 (összesen);
nálása megengedett.
— Egyéb szarvasmarha:
2. Az adalékanyag előkeverék
30 (összesen).
formájában keverendő bele
Juhok: 15 (összesen).
a takarmányba.
Kecskefélék: 35 (összesen)

2028. au
gusztus 13.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b406

L 186/16

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Malacok:
— szopós- és elválasztott
malacok
legfeljebb
4 héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).
— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
2018.7.24.

Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

A takarmány-adalékanyag amino
sav-tartalmának mennyiségi meg
határozására:

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)
A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:
— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

3. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.
4. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— ioncserés kromatográfia osz
lopról való eluálódás utáni
ninhidrin-származékképzéssel
és fotometriás meghatározás
sal (a 152/2009/EK rendelet
III. mellékletének F. pontja).

Legkisebb
tartalom

HU

Analitikai módszerek (1)

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

L 186/17

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Fehérjehid
rolizátumok
réz(II)-ke
látja

Az adalékanyag összetétele
Fehérjehidrolizátumok réz(II)-ke
látja, por formájában, legalább 10
%-os réztartalommal és legalább
50 %-os keláltréz-tartalommal.
A hatóanyag jellemzése
Kémiai képlet: Cu(x)1–3 · nH2O,
x = szójafehérje-hidrolizátumból
származó
bármely
aminosav
anionja.
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyagban ta
lálható fehérjehidrolizátum-tarta
lom mennyiségi meghatározására:

—

—

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
— Szarvasmarha a kérőd
a
takarmányba.
zés megindulása előtt:
15 (összesen);
Szarvasmarha:

— Egyéb szarvasmarha:
30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).

2028. au
gusztus 13.

Kecskefélék: 35 (összesen)
Malacok:
— szopós- és elválasztott
malacok
legfeljebb
4 héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).
— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

2018.7.24.

— ioncserés kromatográfia osz
lopról való eluálódás utáni
ninhidrin-származékképzéssel
és fotometriás meghatározás
sal (a 152/2009/EK rendelet
III. mellékletének F. pontja).

Minden ál
latfaj

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b407

L 186/18

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

— Fourier-transzformációs infra
vörös (FTIR) spektroszkópiát
követő többváltozós regress
ziós módszerek

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

2. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.

A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:

3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Az engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

Legkisebb
tartalom

HU

A réz takarmány-adalékanyagban
végbemenő kelációjának minőségi
ellenőrzésére:

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

L 186/19

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Glicin-hidrát Az adalékanyag összetétele
réz(II)-kelátja Glicin-hidrát réz(II)-kelátja, por
(szilárd)
formájában, legalább 15 %-os réz
tartalommal és legfeljebb 13 %-os
nedvességtartalommal.
A hatóanyag jellemzése

Minden ál
latfaj

—

—

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
— Szarvasmarha a kérőd
a
takarmányba.
zés megindulása előtt:
15 (összesen);
Szarvasmarha:

— Egyéb szarvasmarha:
30 (összesen).
Juhok: 15 (összesen).

Kémiai képlet: Cu(x)1-3 · nH2O, x =
a glicin anionja.

Kecskefélék: 35 (összesen)

Analitikai módszerek ( )

Malacok:

A takarmány-adalékanyagban ta
lálható glicintartalom mennyiségi
meghatározására:

— szopós- és elválasztott
malacok
legfeljebb
4 héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).

1

— ioncserés kromatográfia osz
lopról való eluálódás utáni
ninhidrin-származékképzéssel
és fotometriás meghatározás
sal (a 152/2009/EK rendelet
III. mellékletének F. pontja).

2028. au
gusztus 13.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b413

L 186/20

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
2018.7.24.

Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

2. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.
3. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:

Legkisebb
tartalom

HU

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”

L 186/21

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:

—

Glicin-hidrát Az adalékanyag összetétele
réz(II)-kelátja Glicin-hidrát réz(II)-kelátja, folyé
(folyékony)
kony formában, legalább 6 %-os
réztartalommal
A hatóanyag jellemzése
Kémiai képlet: Cu(x)1-3 · nH2O, x =
a glicin anionja.
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyagban ta
lálható glicintartalom mennyiségi
meghatározására:
— ioncserés kromatográfia osz
lopról való eluálódás utáni
ninhidrin-származékképzéssel
és fotometriás meghatározás
sal (a 152/2009/EK rendelet
III. mellékletének F. pontja).

1. A glicin-hidrát réz(II)-kelát
jának (folyékony) forga
lomba hozatala és készít
mények adalékanyagaként
való felhasználása megenge
— Egyéb szarvasmarha:
dett.
30 (összesen).
2. Az adalékanyag előkeverék
Juhok: 15 (összesen).
formájában keverendő bele
a takarmányba.
Kecskefélék: 35 (összesen)
Szarvasmarha:

— Szarvasmarha a kérőd
zés megindulása előtt:
15 (összesen);

2028. au
gusztus 13.
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„E takarmány réztar
talma rézhiányt okoz
hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
gas molibdén- vagy kén
tartalmú füvet legelnek.”
3b414
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Az adalék
anyag
azonosító
száma

Malacok:
— szopós- és elválasztott
malacok
legfeljebb
4 héttel az elválasztás
utánig: 150 (össze
sen).
— az elválasztást követő
5. héttől az elválasztás
utáni 8. hét végéig:
100 (összesen).
Rákfélék: 50 (összesen).
2018.7.24.

Egyéb állatok: 25 (össze
sen).

Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

— atomabszorpciós spektromet
ria, AAS (a 152/2009/EK
rendelet IV. mellékletének
C. pontja) vagy
— induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometria
(ICP-AES (EN 15510 vagy
CEN/TS 15621)

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

3. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az
adalékanyag és az előkeve
rékek felhasználói számára
a belégzés, a bőrrel való
érintkezés és a szembe ke
rülés jelentette veszélyek ke
zelésére, főként a nehézfém
tartalom miatt, beleértve
a nikkelt. Ha a kockázatok
e folyamatokkal és intézke
désekkel nem csökkenthe
tők elfogadható szintre, ak
kor az adalékanyagot és az
előkeverékeket
megfelelő
egyéni védőeszközökkel kell
használni.
4. A címkézésen az alábbi
szöveget kell feltüntetni:

Az engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A takarmány-alapanyagok és a ta
karmánykeverék teljes réztartal
mának meghatározására:

Legkisebb
tartalom

HU

A takarmány-adalékanyag és az
előkeverékek teljes réztartalmának
meghatározására:

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

2018.7.24.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

— Juhoknak szánt takar
mány esetében, ameny
nyiben a takarmány
réztartalma meghaladja
a 10 mg/kg-ot:
„E takarmány réztar
talma egyes juhfajták
esetében
mérgezést
okozhat.”
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Az enge
dély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maxi
mális
életkor

Legkisebb
tartalom

Legnagyobb tartalom

Az elem (Cu) mennyisége (mg/kg)
a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).
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hat azon szarvasmarhák
esetében, amelyek ma
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tartalmú füvet legelnek.”
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— Szarvasmarhának a ké
rődzés
megindulása
után adandó takarmány
esetében, amennyiben
a takarmány réztar
talma nem éri el
a 20 mg/kg-ot:
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Az adalék
anyag
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száma
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1040 HATÁROZATA
(2017. június 16.)
a Görögország által a TRAINOSE S.A. görög vasúttársaság javára nyújtott SA.32544 (2011/C)
számú állami támogatásról
(az értesítés a C(2017) 4047. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének első albekez
désére,
tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének
a) pontjára,
felhívva az érdekelt feleket észrevételeik benyújtására,
mivel:
1. ELJÁRÁS
(1)

2011. február 9-én kelt levelében Görögország tájékoztatta a Bizottságot a TRAINOSE S.A. görög vasúttársaság
(a továbbiakban: TRAINOSE) javára hozott bizonyos intézkedésekről.

(2)

2011. március 23-i és 2011. július 5-i levelében a Bizottság további információkat kért a bejelentett intézkedé
sekről, amelyeket Görögország 2011. május 6-án és 2011. október 5-én kelt levelében meg is küldött.

(3)

A Bizottság 2011. július 13-i levelében tájékoztatta Görögországot arról, hogy az említett intézkedések
tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 108. cikkének
(2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló
határozat) (1). 2011. szeptember 13-án kelt levelében Görögország megküldte észrevételeit az eljárás megindí
tásáról szóló határozattal kapcsolatban. A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be az eljárást
megindító határozattal kapcsolatos észrevételeiket.

(4)

2011. december 21-i, 2012. február 14-i, 2012. március 16-i, 2012. március 23-i, 2012. június 11-i,
2012. október 25-i, 2013. február 7-i, 2013. március 12-i, 2015. július 24-i, 2016. január 28-i, 2016.
április 21-i, 2016. október 10-i és 2017. február 13-i leveleiben a Bizottság további információkat kért Görögor
szágtól.

(5)

A kiegészítő információkat Görögország a Bizottság rendelkezésére bocsátotta 2011. október 5-i,
2012. január 20-i, 2012. május 14-i, 2012. július 4-ei, 2013. március 26-i, 2015. augusztus 26-i,
2016. február 15-i, 2016. március 10-i, 2016. május 23-i, 2016. december 2-i, 2016. december 5-i,
2016. december 9-i, 2017. január 31-i és 2017. március 27-i leveleiben.

(6)

2013. július 1-jén kelt levelében Görögország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az öt terminál tulajdon
jogának a Görög Vasutak Szervezetéről (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Ο.Σ.Ε., a továbbiakban: OSE)
a TRAINOSE-ra történő átruházásáról szóló intézkedés (a 3.6. szakaszban bemutatott 6. számú intézkedés)
visszavonása mellett döntött. 2016. december 9-i levelében Görögország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy
a TRAINOSE sajáttőke-növelésének második, 65 millió EUR összegű részletéről szóló intézkedés
(a 3.2. szakaszban bemutatott 2. számú intézkedés) visszavonása mellett döntött.

(7)

2016. december 2-i levelével Görögország kivételesen beleegyezett, hogy a Bizottság kizárólag angol nyelven
fogadja el ezt a határozatot.

(1) HL C 272., 2011.9.15., 7. o.
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2. AZ INTÉZKEDÉSEK HÁTTERE
(8)

Az intézkedések kedvezményezettje a 100 %-ban állami tulajdonú görög vasúti személy- és teherszállító társaság,
a TRAINOSE.

(9)

A TRAINOSE-t 2005-ben alapították az OSE leányvállalataként. 2008 decemberében a TRAINOSE az OSE-től
teljesen független, önálló jogalannyá vált.

(10)

A TRAINOSE Görögország egyetlen vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtó társasága. Emellett nemzetközi
viszonylatban is végez autóbuszos személyszállítást.

(11)

2008 óta a TRAINOSE pénzügyi helyzete folyamatosan romlik. Görögország gazdasági helyzete kihat
a társaságra, és jelentős zavarokat okoz annál, többek között abból adódóan, hogy a megszűnő vagy számláikat
fizetni képtelen vállalkozások miatt csökkenés tapasztalható mind a vasúti személyszállítási, mind a vasúti áruszál
lítási igényekben. 2008 és 2012 között az utaskilométer-szám 49 %-kal csökkent, az árufuvarozási tonnaki
lométer-szám pedig 64 %-kal zuhant. Ennek eredményeként a TRAINOSE működési bevételei csökkentek.

(12)

A TRAINOSE kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) a 2008 és 2012 közötti
időszakban negatív volt. 2013 végéig negatív volt továbbá a saját tőkéje értéke, és az adósságai halmozódtak (lásd
az 1. táblázatban található összefoglalást). Noha a vállalat a görög jogszabályok szerint már 2008-tól felszá
molható lett volna, az állam, mint egyedüli tulajdonos, úgy döntött, hogy nem szünteti meg a TRAINOSE-t.

1. táblázat
A TRAINOSE főbb pénzügyi mutatói 2008 és 2015 között
(millió EUR)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Árbevétel

108,0

98,7

102,7

84,6

82,9

75,7

77,9

68,7

EBITDA (1)

– 233

– 231,5

– 187,5

– 33,5

– 0,25

1,1

0,1

1,6

Kamatterhek

0,05

0,05

0,1

0,09

0,1

0,2

0,1

0,1

– 232,2

– 231,1

– 187,3

– 33,6

– 0,3

1,95

1,5

2,8

Halmozott veszteség

424,5

655,6

842,9

876,5

876,2

874,2

873,1

870,6

Jegyzett tőke

153,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

Saját tőke

– 271,5

– 442,6

– 629,9

– 663,4

– 663,2

– 661,2

– 660,0

– 657,6

Adósság

375,6

566,6

779,9

828,7

861,4

882,6

792,0

789,5

Adósság/sajáttőke arány

– 1,38

– 1,28

– 1,23

– 1,25

– 1,29

– 1,33

– 1,2

– 1,2

EBT

(1) EBITDA: kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény; EBT: adózás előtti eredmény.

(13)

Görögország 2010. május 3-án egyetértési megállapodást (1) írt alá az Európai Bizottsággal, az Európai Központi
Bankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (a továbbiakban együttesen: a Trojka) az Unió és az IMF pénzügyi
támogatási kölcsönének igénybevétele érdekében. Az egyetértési megállapodás előírta, hogy a TRAINOSE-t
2010-től privatizálni kell (2).

(1) Konkrét gazdaságpolitikai feltételekről szóló egyetértési megállapodás, 2010. május 3.
(2) Az eredeti ütemterv szerint a TRAINOSE-ra vonatkozó ajánlattételi eljárást 2012 negyedik negyedévében indították volna el, eszközeit
a görög privatizációs alapnak átadva.
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(14)

Az egyetértési megállapodás részletezi a görög makrogazdaság helyreállítási programjának azokat az intézkedéseit,
amelyeket teljesíteni kell az EU és az IMF pénzügyi támogatásának feltételeként; ezek azok a reformok, amelyek
végrehajtását Görögország a gazdasági nehézségek leküzdése érdekében vállalta. A makrogazdasági helyreállítási
program szerint a TRAINOSE-t a görög gazdaságban betöltött rendszerszintű szerepe miatt át kell szervezni.
A TRAINOSE 2010-ben Görögország privatizációs programjába (1) is bekerült, amelynek végrehajtásáért a Hellén
Köztársaság Eszközfejlesztési Alapja (Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (2), HRADF) felel, amely
a görög állam kizárólagos tulajdonában van.

(15)

2013. január 18-án Görögország úgy határozott, hogy a vállalat alaptőkéjének 100 %-át képező részvények
eladásával folytatja a TRAINOSE privatizálását (3). Görögország 2013. április 5-én átruházta a TRAINOSE összes
részvényét a HRADF-re. 2013. június 28-án a HRADF igazgatótanácsa jóváhagyta a TRAINOSE-alaptőke
100 %-ának egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztandó befektető részére történő értékesítésére vonatkozó
eljárást, ütemtervet és feltételeket. Ezt követően a HRADF közzétette a TRAINOSE privatizálására vonatkozó
felhívást (4). Noha három befektető is kifejezte részvételi szándékát, végül egyikük sem tett kötelező erejű ajánlatot
a TRAINOSE megvásárlására.

(16)

A privatizációs folyamatot 2016 januárjában indították újra. 2016. július 26-án az olasz vasúti hálózaton
infrastrukturális és szállítási szolgáltatásokat nyújtó, állami tulajdonban lévő Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.
(TRENITALIA) holdingtársaság kötelező erejű vételi ajánlatot tett a TRAINOSE-ra. A TRAINOSE privatizációjára
meghatározott vételár 45 millió EUR volt. A HRADF és a TRENITALIA 2017. január 18-án írta alá az adásvételi
szerződést, az ügylet lezárása pedig várhatóan e határozat elfogadását követően történik meg.
3. AZ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
INDOKOLÁSA

(17)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság az alábbi intézkedéseket nevezte meg a TRAINOSE-nak
nyújtott potenciális állami támogatásként:
a) 1. intézkedés: Az adósságok elengedése.
b) 2. intézkedés: Saját tőke növelése.
c) 3. intézkedés: A 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás.
d) 4. intézkedés: A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezése a közszféra egyéb munkáltatóihoz.
e) 5. intézkedés: A TRAINOSE és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások.
f) 6. intézkedés: Az OSE áruszállítási termináljainak a TRAINOSE-ra történő átruházása.
3.1. 1. intézkedés: Az adósságok elengedése

(18)

Görögország az OSE-val szembeni, infrastrukturális díjakból, gördülőállomány biztosításából és karbantartásából,
valamint egyéb szolgáltatások igénybevételéből eredő, a TRAINOSE által 2007 és 2010 között felhalmozott,
legfeljebb 748,6 millió EUR összegű tartozás elengedését irányozta elő (lásd a 2. táblázatot). Az adósság
elengedése még nem valósult meg, a Bizottság jóváhagyására vár.
2. táblázat
A TRAINOSE OSE-vel szembeni tartozásának alakulása a 2007 és 2010 közötti
időszakban (1)
(millió EUR)
Év

Felmerült tartozások,

Felhalmozódott tartozás

2007

120,9

120,9

2008

212,6

333,5

(1) A privatizációs programot a 2012 és 2015 közötti időszakra vonatkozó középtávú pénzügyi stratégiai keretről szóló, 3985/2011 számú
törvény B. fejezetének II. táblázata rögzíti. 2010. december 8-án kelt szándéknyilatkozat, gazdasági és pénzügyi politikákról szóló
jegyzék, valamint technikai egyetértési megállapodás, lásd: https://www.imf.org/external/np/loi/2010/grc/120810.pdf.
(2) A HRADF-et a 2012 és 2015 közötti időszakra vonatkozó középtávú pénzügyi stratégiai keret teljesítését szolgáló sürgős intézkedé
sekről szóló, a Görög Kormány Hivatalos Lapjának 2011. július 1-jei A/152 számában közzétett, 3986/2011 számú törvény szerint
hozták létre.
(3) A tárcaközi szerkezetátalakítási és privatizációs bizottság (ICARP) 2013. január 18-i 226 számú határozata.
(4) Az ICARP 2013. április 5-i 232 számú határozata (a Görög Kormány Hivatalos Lapjának 2013. április 5-i B/803 száma).
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(millió EUR)

Év

Felmerült tartozások,

Felhalmozódott tartozás

2009

206,0

539,5

2010

209,1

748,0

(1) Görögország 2017. március 27-i dátummal benyújtott észrevételei, 1. oldal.

(19)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az adósságok elengedése
a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatásnak minősülhet, és kifejezte kételyét
arra vonatkozóan, hogy az említett támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető-e. A Bizottság
különösen azt tartotta kétségesnek, hogy a TRAINOSE OSE-vel szembeni tartozásának elengedése
a TRAINOSE-nak közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásáért megbízásról szóló aktus és előre meghatározott
kompenzációs összeg nélkül juttatott ellentételezésnek tekinthető-e.
3.2. 2. intézkedés: Saját tőke növelése

(20)

Görögország 2009-ben 60 millió EUR összeggel emelte meg a TRAINOSE alaptőkéjét.

(21)

Görögország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a saját tőke növelésének második, 65 millió EUR összegű részletéről
szóló, eredetileg tervezett intézkedést nem hajtották és a jövőben sem hajtják végre, ezért azt visszavontnak kell
tekinteni.

(22)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kétségesnek tartotta, hogy bármilyen piacgazdasági
szereplő tőkét injektálna a nehéz pénzügyi helyzetben lévő TRAINOSE-ba 2009-ben. A Bizottság ezért arra
a következtetésre jutott, hogy a saját tőke növelése a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett
állami támogatásnak minősülhet, és kétségesnek tartotta, hogy az említett támogatás a belső piaccal összeegyeztet
hetőnek tekinthető.
3.3. 3. intézkedés: A 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás

(23)

Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) rendelkezései értelmében a TRAINOSE a 2011 és
2013 közötti időszakban legfeljebb 50 millió EUR éves támogatást kaphat a személyszállítási szolgáltatások
végrehajtásához.

(24)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kijelentette, hogy információhiány miatt nem állapítható
meg teljes bizonyossággal, hogy az éves támogatás formájában esetlegesen közszolgáltatási kötelezettség végrehaj
tásáért nyújtott ellentételezés nem jelent-e jogtalan gazdasági előnyt a TRAINOSE javára. A Bizottság ezért azt az
előzetes álláspontot alakította ki, hogy a 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás
a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatásnak minősül, és kétségesnek tartotta,
hogy az említett támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető.
3.4. 4. intézkedés: A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezése a közszféra egyéb munkálta
tóihoz

(25)

2011 és 2013 között 593 munkavállalót helyeztek át a TRAINOSE-tól a közszféra egyéb munkáltatóihoz, például
közkórházakba, minisztériumokba, térségi hatóságokhoz és önkormányzatokhoz, egyetemekhez, társadalombizto
sítási és nyugdíjalapokhoz, valamint múzeumokba. A továbbra is a TRAINOSE által foglalkoztatott munkavállalók
fizetését és juttatásait csökkentették.

(26)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság úgy értékelte, hogy Görögország nem bizonyította
a szóban forgó munkavállalók foglalkoztatásából eredő strukturális hátrányt. A Bizottság ebből kifolyólag azt
állapította meg, hogy az említett munkavállalók áthelyezése állami támogatásnak számít, és kétségesnek nevezte,
hogy ez a támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető.
3.5. 5. intézkedés: A TRAINOSE és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megálla
podások

(27)

Eleget téve a Trojka által a TRAINOSE és az OSE közötti kereskedelmi kapcsolat hivatalossá tételére tett
javaslatnak, a TRAINOSE a szolgáltatási szintre vonatkozó különböző megállapodásokat kötött az OSE-vel az
alábbiak tekintetében: a) gördülőállomány karbantartása; b) gördülőállomány lízingelése; c) személyzet képzése;
d) irodabérlés; valamint e) autóbuszbérlés.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról,
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).
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A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kételyét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a TRAINOSE
és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat piaci feltételek mellett kötötték-e, és hogy az
említett támogatás a belső piaccal összeegyeztethető-e.
3.5.1. A gördülőállomány karbantartásának szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(29)

Az OSE és a TRAINOSE által […]-én (*) a gördülőállomány karbantartásának szolgáltatási szintjére vonatkozóan
kötött megállapodás értelmében a karbantartási szolgáltatások éves indikatív költségeit [0–50] millió EUR-ban
állapították meg. A felszámított árat az anyag- és pótalkatrészköltség, a karbantartó személyzettel kapcsolatos
költségek és a kapcsolódó adminisztratív költségek függvényeként határozták meg. A szolgáltatási szintre
vonatkozó e megállapodást kétéves időtartamra kötötték, amelyet további egy évvel lehet meghosszabbítani.
A számlázásra havi (vagy ha ez nem megvalósítható, félévenkénti) gyakoriságot írtak elő. Minden év végére
elszámolást irányoztak elő. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás mindkét fél tekintetében rendelke
zéseket tartalmazott a gördülőállomány késedelmes biztosítására, karbantartására, valamint a TRAINOSE számára
a késedelmes fizetésre vonatkozóan.

(30)

Görögország kijelentette, hogy az OSE karbantartó személyzetének éves fizetése ([25 000–50 000] EUR) az
AMEL (Attiko metróüzemeltető vállalat) személyzetének fizetéséhez hasonló.

(31)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban megkérdőjelezte annak helyénvalóságát, hogy az OSE
karbantartási költségeit az AMEL teljes személyzeti költségével vetették össze az AMEL karbantartási személy
zetének költségei helyett.
3.5.2. A gördülőállomány lízingelésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(32)

Az OSE és a TRAINOSE által […]-én a gördülőállomány lízingelésének szolgáltatási szintjére vonatkozóan kötött
megállapodás értelmében a TRAINOSE éves indikatív költségeit [0–50 millió] EUR-ban állapították meg. A szolgál
tatási szintre vonatkozó megállapodás figyelembe vette a lízingelt gördülőállomány éves értékcsökkenését és az
említett gördülőállomány pénzügyi költségeit (azaz a gördülőállomány megszerzéséhez felvett hitel kamatát).
A számlázásra havi (vagy ha ez nem megvalósítható, félévenkénti) gyakoriságot, és minden év végére elszámolást
írtak elő. Az OSE-vel a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kétéves időtartamra kötötték, amelyet
további egy évvel lehet meghosszabbítani.

(33)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kifogásolta a lízingelés piaci feltételeknek való
megfelelését, mivel indokolatlannak találta a számítási képletben szereplő 2/3-os értékcsökkenési tényezőt.
3.5.3. Személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(34)

A személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozóan […]-én kötött megállapodás értelmében az OSE
műszaki és szakmai képzést nyújtott a TRAINOSE forgalommal és biztonsággal foglalkozó személyzetének
(például villamosított vasúthálózaton történő munkavégzéssel kapcsolatos képzés és engedélyezés). A TRAINOSE
e szolgáltatásokhoz kapcsolódó éves indikatív költségeit [0–5] millió EUR-ban állapították meg. A díjat a képzési
órák teljes számának és a résztvevők számának függvényében határozták meg, ahol az óránkénti díj 15 főnél
nagyobb létszámú csoportoknál [0–30] EUR, 10–15 fős csoportoknál [20–40] EUR, 5–9 fős csoportoknál pedig
[20–40] EUR. A képzéseket az OSE helyiségeiben, a helyszíni képzéseket a vasúthálózaton tartották. A képzési díj
magában foglalta a képzést nyújtók díját, a tananyag, a berendezések, a helyiségek költségeit, valamint minden
kapcsolódó adót és illetéket. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kétéves időtartamra kötötték,
amelyet további egy évvel lehet meghosszabbítani.

(35)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság kétségesnek találta, hogy a megadott képzési díjak
a piaci viszonyokat tükrözik, mivel Görögország nem bocsátott rendelkezésre részletes információt más
szolgáltatók hasonló képzéseire vonatkozóan.
3.5.4. Irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(36)

A GAIAOSE (2013-ig az OSE ingatlanügyi leányvállalata) és a TRAINOSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó
megállapodás értelmében a TRAINOSE havi [0–50 000] EUR áron [0–5 000] m2-es irodákat bérelt
([0–15] EUR/m2) [0–5] éves időtartamra. A lízingdíjat évente a fogyasztói árindex változásaihoz lehetett igazítani.
A TRAINOSE-nak letétbe kellett helyeznie kéthavi lízingdíjat (az első évre [0–50] EUR-t, amely összeget minden
évben ki kellett igazítani). A lízinggel kapcsolatos minden adót, illetéket és költséget (villamos energia,
karbantartás költsége stb.) a TRAINOSE fizetett.

(37)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban megkérdőjelezte, hogy a TRAINOSE által fizetett havi
bérleti díj megfelelt-e a piaci feltételeknek, mivel úgy tűnt, hogy azt nem egy független értékelő, hanem maga
a TRAINOSE számította ki.

(*) Bizalmas információ
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3.5.5. Buszbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(38)

Az OSE és a TRAINOSE által […]-én a buszbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozóan kötött megállapodás
szerint, a TRAINOSE [20–50] buszt, [0–10] tartálykocsit, [10–25] teherautót és [0–10] személyautót lízingelt
[0–5] éves időtartamra, amelyet további egy évvel lehet meghosszabbítani. A TRAINOSE-nak a buszbérléshez
kapcsolódó éves költségeit [0–5] millió EUR-ban állapították meg. A lízingdíjat a járművek […] […]-én érvényes
értékének függvényében határozták meg, amelyet évente [5–10] %-kal csökkentettek az értékcsökkenés leírása
érdekében. A TRAINOSE fizette a gépkocsiforgalmi adót, valamint a karbantartási és biztosítási költségeket.

(39)

A Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kétségét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az éves
lízingelési költségek megfeleltek-e a piaci szintnek, mivel azokat az eszköz keresleti-kínálati viszonyai helyett
a járművek aktuális értéke szerint határozták meg.

3.6. 6. intézkedés: Az OSE áruszállítási termináljainak a TRAINOSE-ra történő átruházása.
(40)

Görögország eredetileg az OSE öt termináljának a TRAINOSE-ra való átruházását irányozta elő. 2013.
július 1-jén kelt levelében Görögország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy ezt az intézkedést visszavonta.

3.7. A támogatás összeegyeztethetősége
(41)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság kijelentette, hogy a megbízásról szóló aktusra és
a kompenzáció módszertanára vonatkozó teljeskörű információk hiányában nem állapítható meg teljes bizonyos
sággal, hogy az 1. és a 3. intézkedés az 1370/2007/EK rendelet értelmében a belső piaccal összeegyeztethető-e.

(42)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság az intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségét
a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami
támogatásról szóló iránymutatás (1) szerint is értékelte. A Bizottság különösen azt tartotta kétségesnek, hogy
a TRAINOSE javasolt szerkezetátalakítási terve a jövőbeli működési feltételeket figyelembe vevő reális feltétele
zéseken alapszik, és belátható időn belül helyreállítja a TRAINOSE hosszú távú életképességét. A Bizottság azt is
megkérdőjelezte, hogy a tervezett kompenzációs intézkedések elegendők-e a szerkezetátalakítási támogatás
versenytorzító hatásának ellensúlyozására. A Bizottság további kételyét fejezte ki azt illetően, hogy a TRAINOSE
képes-e jelentős önerőt biztosítani a szerkezetátalakításhoz. A Bizottság a szükséges információk hiányában nem
tudta továbbá értékelni, hogy betartották-e az „először és utoljára” kritériumot.

(43)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság kijelentette, hogy megvizsgálja a bejelentett intézkedések
nek a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával való összeegyeztethetőségét. A Bizottság megállapította,
hogy a vasúti szállítás a tagállam gazdaságának működése szempontjából alapvető szolgáltatásnak minősülhet, és
a vasúti szállítás megszakítása – különösen az ellátási lánc megszakadása miatt – rendszerszintű dominóhatást
válthat ki a gazdaság egészében. A Bizottság kiemelte, hogy az ilyen hatások különösen súlyosak lehetnek
a makrogazdasági szerkezetátalakításon áteső országokban. A Bizottság azonban a szükséges információk
hiányában nem tudta megállapítani, hogy a támogatás hozzá tudna-e járulni a görög gazdaság súlyos zavarainak
megszüntetéséhez. Ezért felkérte Görögországot és az érdekelteket, hogy nyújtsanak be minden erre vonatkozó
információt.

4. AZ ÉRDEKELT FELEK ÉSZREVÉTELEI
(44)

Az eljárás megindításáról szóló határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően az
érdekelt felek egyike sem fogalmazott meg észrevételeket.

5. GÖRÖGORSZÁG ÉSZREVÉTELEI
(45)

Görögország azzal érvelt, hogy a TRAINOSE javára hozott intézkedések eredményeként megtörtént a vállalat és
általánosságban a görög vasúti ágazat újraszerveződése, amelyre Görögország a Trojkával szemben többek között
a 2010. május 3-i egyetértési megállapodásban kötelezettséget vállalt. A vasúti ágazat emellett kulcsfontosságú
szerepet játszik a görög gazdaságban mind a foglalkoztatottak száma, mind a görögországi ellátási láncban
betöltött feladata szempontjából.

(1) HL C 249., 2014.7.31., 1. o.
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(46)

Görögország úgy ítélte meg, hogy az eljárás megindításáról szóló határozatban felsorolt intézkedések nem
minősülnek állami támogatásnak a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ha a Bizottság arra
a következtetésre jutna, hogy ezek az intézkedések a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – akár
részben, akár teljes egészében – állami támogatásnak minősülnek, a támogatást a Szerződéssel összeegyeztet
hetőnek kell tekinteni.

(47)

Görögország az eljárás megindításáról szóló határozatra válaszul tovább pontosította a 3. szakaszban meghatá
rozott intézkedésekkel és azok összeegyeztethetőségével kapcsolatos információkat.
5.1. 1. intézkedés: Az adósságok elengedése

(48)

2017. március 23-án kelt levelében Görögország pontosította, hogy a fennálló tartozás elengedésre előirányzott
összege 748,6 millió EUR (lásd a 2. táblázatot).

(49)

A felhalmozott adósság eltörlése hivatott kompenzálni a TRAINOSE-t a görög jogszabályokban (1) számára előírt
szolgáltatási és árképzési kötelezettségek miatt működtetett 26 személyszállítási útvonal nem jövedelmező
üzemeltetéséért. Görögország elmondása szerint az állam elmulasztotta teljesíteni kompenzálási kötelezettségét az
említett szolgáltatási és árképzési kötelezettségek végrehajtása miatt a TRAINOSE-nál jelentkező veszteségek
vonatkozásában.

(50)

Ezeknek a tartozásoknak az elengedése állítólag nem biztosít jogtalan gazdasági előnyt a TRAINOSE-nak, mivel
a vállalatot nemzeti jogszabály (2) jogosítja fel arra, hogy a veszteségek kompenzálásaként igényelje az említett
ellentételezést. Bírósági megközelítést azonban nem alkalmaztak, mert ez késleltethetné a TRAINOSE szerkezetáta
lakítását. Görögország ezért úgy ítéli meg, hogy az állami intézkedésekből vagy intézkedések hiányából eredő
károkért fizetett kompenzáció nem számít állami támogatásnak, ahogy azt a Bíróság által többek között az
Asteris (3)-ítéletben meghatározottak, valamint a Bizottság által egy német mezőgazdasági termelőket érintő
kisajátítási ügyben (4) fenntartottak is alátámasztják.

(51)

Görögország azt állította, hogy ugyan a kompenzáció kiszámítását utólag végezték, azt úgy hajtották végre, hogy
az eredmény a lehető legközelebb legyen ahhoz az értékhez, amelyet előzetes kalkulációval kaptak volna, és
a végeredmény megközelíti a TRAINOSE 2005-ös adatai alapján készített 2007-es üzleti tervében szereplő
becslést.

(52)

A kalkuláció alapjául az a veszteség szolgált, amely a TRAINOSE-nál akkor merült volna fel, ha a szerkezetátalakí
tási terv végrehajtása után a teljes hálózatot saját maga működteti, azaz kizárva minden korábbi elégtelenséget.
Másként fogalmazva, a közszolgáltatási kötelezettség utólagos ellentételezését nem a TRAINOSE 2010-ben
vasútvonalanként elszenvedett veszteségei alapján számították ki, hanem a szerkezetátalakításon átesett, azaz
a közszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni képes, megfelelő szállítóeszközökkel rendelkező, jól működő
TRAINOSE-nál felmerülő veszteségek alapján. Görögország tehát kijelentette, hogy nem áll fenn a múltbeli elégte
lenségek beépítésének kockázata, és a kompenzáció, amelyre a TRAINOSE jogosult lenne, nem haladja meg
a felmerült költségek kapcsolódó bevételekkel csökkentett szintjének fedezéséhez szükséges mértéket, továbbá
nem tartalmaz semmilyen méltányos nyereséget.
5.2. 2. intézkedés: Saját tőke növelése

(53)

Görögország ismételten kijelentette, hogy a 2009-ben végrehajtott, 60 millió EUR összegű sajáttőke-növelés nem
minősül állami támogatásnak a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel ez az intézkedés
megfelelt a piacgazdasági szereplő elvének. A saját tőke növelésének második, 65 millió EUR összegű részletéről
szóló intézkedést nem hajtották végre, és azt visszavontnak kell tekinteni.

(54)

Görögország hangsúlyozta, hogy a saját tőke növelésekor rendelkezésre álló információk alapján, és azt
figyelembe véve, hogy már 2009-ben előirányozták a vállalat szerkezetátalakítását a TRAINOSE privatizálására
tekintettel, a beinjektált tőke belátható időn belüli elfogadható megtérülését várták.

(55)

A saját tőke növeléséről szóló döntést az alábbi megfontolások indokolták:
a) annak megakadályozása, hogy Görögország egyetlen vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtó (100 %-ban állami
tulajdonban lévő) gazdasági szereplője összeomoljon, továbbá hosszú távú nyereségességének biztosítása;

(1) A 674/1970 számú görög törvény, a 404/1972 számú görög királyi rendelet, az 1300/1972 számú görög törvényerejű rendelet és
a 2671/1998 számú görög törvény (a Görög Kormány Hivatalos Lapjának 1998. december 28-i A/289 száma).
(2) Lásd a 9. lábjegyzetet.
(3) A C-106/87–120/87. sz., Asteris és társai kontra Görögország és EGK egyesített ügyekben hozott ítélet (ECLI:EU:C:1988:457, I-5515,
24–25. pont)
(4) A Bizottság 1999/268/EK határozata (HL L 107., 1999.4.24., 21. o.).
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b) a vállalat privatizálásának kilátásai, és ezáltal az ilyen ügylet lehető legnagyobb megtérülésének elérése;
c) annak elkerülése, hogy a pályahálózatot működtető, szintén 100 %-ban állami tulajdonban lévő OSE
felhagyjon bizonyos kereskedelmi tevékenységeivel.
(56)

Görögország azzal érvelt, hogy az említett megfontolások összhangban voltak az európai bíróságok joggyakor
latával, amely szerint elfogadható a közvetett anyagi haszonszerzés, például egy csoport arculatának megőrzésére
vagy tevékenységeinek átirányítására irányuló törekvés figyelembevétele is (1).

(57)

Az egyetlen alternatíva a TRAINOSE felszámolása volt, amelynek katasztrofális következményei lettek volna mind
az egyedüli részvénytulajdonos államra, mind a görög gazdaságra nézve. Mivel a TRAINOSE-nak nem volt olyan
jelentős eszközállománya, amely a tőkebefektető számára lehetővé tette volna a befektetett tőke megtérülését,
a görög állam elvesztette volna a vállalatba tett befektetéseit. Ráadásul Görögország elvesztette volna egyetlen
vasút-üzemeltetőjét, és veszélybe sodorta volna a vasúti pályahálózat működtetőjét, az OSE-t is.

(58)

Görögország jelenlegi tulajdonosi minőségében úgy ítélte meg, hogy meglévő befektetéseinek növelésekor az
ideiglenesen alacsonyabb megtérülés is elfogadható számára. Vállalatot vagy vállalatcsoportot irányító hatóságok
számára kevésbé ösztönzők a csupán rövid távú nyereséggel kecsegtető megfontolások.

5.3. 3. intézkedés: A 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás
(59)

Görögország pontosította, hogy a TRAINOSE-nak 2011 és 2013 között juttatott éves támogatás odaítélése
a Trojka beleegyezésével történt, annak érdekében, hogy a vállalat nullszaldós lehessen még akkor is, amikor
fenntartja több veszteségtermelő vasútvonal üzemeltetését. A kompenzációt a nyilvános pályázat nélkül,
közvetlenül odaítélt közszolgáltatási kötelezettségi megállapodás alapján nyújtják. A közszolgáltatási kötele
zettségre vonatkozó megállapodást 2011. június 15-én kötötték. Görögország kijelentette, hogy a közszolgáltatási
kötelezettségre vonatkozó megállapodás megfelel az 1370/2007/EK rendelet előírásainak, a bizonyos informá
cióknak a Hivatalos Lapban történő előzetes közzétételére vonatkozó kötelezettség kivételével.

(60)

Görögország állítása szerint a közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó megállapodásban meghatározott
számítási paraméterek megfelelnek az 1370/2007/EK rendeletben foglaltaknak. Mivel a TRAINOSE nem
különítette el a számlákat a bejegyzésétől kezdődően, a kompenzáció kiszámításához a legfrissebb becsléseket és
feltételezéseket (technikai számlák) vették alapul. 2011 októberétől azonban elkülönítve kezelték a közszolgáltatási
kötelezettséggel kapcsolatos és nem kapcsolatos tevékenységek számláit, így elkerülték a különböző tevékenységek
kereszttámogatását. A 2011. január 1-je és 2011. szeptember 30-a közötti időszakra utólag alkalmazták
a számlák elkülönítését a technikai számlákból kiindulva. A közszolgáltatási kötelezettség kompenzációjának felső
határát évi 50 millió EUR-ban határozták meg a Trojkával egyetértésben.

(61)

A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó megállapodásban előírtak lehetővé tették, hogy költségnövekedés
vagy bevételcsökkenés esetén módosítsák a közszolgáltatási kötelezettség kompenzációját (például csökkentsék
a szolgáltatások körét), annak érdekében, hogy az évi 50 millió EUR-ban meghatározott felső határt fenntartsák.

(62)

A vasúti személyszállításra vonatkozó jelenlegi közszolgáltatási szerződést 2014. április végével és legfeljebb
ötéves időtartamra a TRAINOSE-nak kellett közvetlenül odaítélni.

5.4. 4. intézkedés: A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezése a közszféra egyéb munkálta
tóihoz
(63)

Görögország azzal érvelt, hogy a munkavállalók áthelyezése – a Combus (2) -ítéletnek megfelelően – nem
biztosított semmilyen előnyt a TRAINOSE-nak, hiszen nem enyhítette a vállalatok költségvetésében szokásosan
megjelenő terheket, csupán azokat a terheket csökkentette, amelyeket az állam a TRAINOSE munkavállalóinak
kvázi köztisztviselői státusza miatt rótt ki, és amelyek létszámcsökkentési korlátokban és a piacinál magasabb
bérekben tükröződtek. Görögország megítélése szerint az intézkedés lényegében az abból az időszakból eredő
strukturális hátrányok megszüntetésére vonatkozik, amikor a vállalat állami monopólium volt.

(64)

Görögország kijelentette, hogy a TRAINOSE munkavállalóinak kvázi köztisztviselői jogállását és a TRAINOSE
által ezzel kapcsolatosan viselt terheket jogszabály írta elő, tehát azok a görög államnak tulajdoníthatók.

(1) A C-303/88. sz. Olaszország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:1991:136.)
(2) A T-157/01. sz., Danske Busvognmaend kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:T:2004:76)
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(65)

A TRAINOSE-t 2008-ban jogilag elválasztották az OSE-től, és személyzetével kapcsolatos jogviszonyára az
OSE-ével azonos görög munkajogi jogszabályok, kollektív foglalkoztatási szerződések és általános foglalkoztatási
alapszabályok (együttesen: specifikus munkaügyi előírások) vonatkoznak. Ezért a TRAINOSE az OSE vasúti
szállítási szolgáltató jogutódjaként megörökölte az OSE-re vonatkozó teljes munkajogi keretet. 1970-ben az OSE
hasonlóképpen örökölte munkajogi keretét a Görög Államvasutaktól (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους, „SEK” (1)),
a közjog által szabályozott, a görög vasúti hálózat működtetésében monopóliummal rendelkező vállalattól,
amelynek munkavállalói köztisztviselői jogállással rendelkeztek és élvezték az e jogállásból eredő összes előnyt.

(66)

2005-ben eltörölték az újonnan felvett munkavállalók kvázi köztisztviselői státuszára vonatkozó jogot, de az
előző rendszerben felvett munkavállalók korábbi jogállása teljes egészében megmaradt. Tehát a görög állam felel
a TRAINOSE munkavállalói által kapott, Görögországot tekintve irreálisan magas bérekért.

(67)

Görögország kifejtette továbbá, hogy a TRAINOSE munkavállalóinak számos kedvezményét megszüntető, új
kollektív foglalkoztatási szerződés 2011. március 24-i aláírását követően is emelt szintű, a magánszektorban
hasonló munkatapasztalattal rendelkező munkavállalók bérénél átlagosan [10–30] %-kal magasabb bért kapnak
a TRAINOSE-nál maradó munkavállalók (lásd a 3. táblázatot).

(68)

2007-es megalapítása óta a TRAINOSE egyetlen új munkavállalót vett fel.

(69)

Görögország kifejtette, hogy a 3891/2010 számú törvény (2) 15., 16. cikke és 18. cikkének (2) bekezdése
értelmében a TRAINOSE összesen 593 (2011-ben 575, 2012-ben 10, 2013-ban pedig 8) munkavállalót helyezett
át a közszféra egyéb munkáltatóihoz, azaz az eredetileg előirányzottnál 4 %-kal kevesebbet (3).

(70)

A TRAINOSE nem rendelkezik pénzügyi fedezettel ahhoz, hogy személyzetének önkéntes nyugdíjba vonulási
programot kínáljon fel. Görögország hangsúlyozta, hogy a munkavállalók áthelyezéséből a TRAINOSE-nak nem
származhat olyan szintű előnye, amelyet ne ellensúlyozna az állam által a munkavállalóknál meghatározott
kiváltságos státuszból továbbra is származó veszteség, mivel a vállalatnál maradó alkalmazottak még a tervezett
kollektív bércsökkentő megállapodás után is a piaci átlagnál magasabb bért kapnának.

3. táblázat
A TRAINOSE jellemző fizetési szintjének és a magánszektorban jellemző havi átlagfize
tésnek az összehasonlítása
A TRAINOSE személyzetének
aktuális jellemző havi fizetése
(EUR)

Személyzet átlagos jellemző
havi fizetése a magánszek
torban (EUR)

Különbség

Mozdonyvezetők

[2 000–3 000]

1 694

– [25–50] %

Motorkocsi-személyzet

[2 000–3 000]

1 682

– [0–25] %

Buszvezetők

[2 000–3 000]

1 587

– [0–25] %

Adminisztráció

[1 000–2 000]

1 566

– [0–25] %

Rakodómunkások

[1 000–2 000]

1 514

– [0–25] %

Összesen

[1 000–2 000]

1 641

– [0–25] %

Személyzeti kategória

(71)

A munkavállalók áthelyezéséből származó előny számszerűsítéséhez Görögország a PricewaterhouseCoopers
(PWC) könyvvizsgáló cég által készített tanulmányt bocsátotta rendelkezésre. A kalkulációban az eredetileg

(1) Az 1920-ban alapított, közszférabeli gazdálkodó egységként működő SEK üzemeltette a görög vasútvonalak nagy részét
1970. december 31-ig, amikor a magántulajdonú ipari vasútvonalak és az E.I.S. kivételével minden vasútvonalat átruháztak az újonnan
alapított, állami tulajdonú Görög Vasutak Szervezetére, azaz az OSE-re.
(2) A Görög Kormány Hivatalos Lapjának 2010. január 4-i A/188 száma.
(3) Görögország 2017. március 27-i dátummal benyújtott észrevételei, 2. oldal.
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tervezett 620 munkavállaló áthelyezésével számolnak. A tanulmányban a magántársaságoknál végrehajtott
önkéntes nyugdíjba vonulási program „normál költségeit” hasonlították össze a TRAINOSE feltételezett önkéntes
nyugdíjba vonulási programjának költségeivel ([100–200] millió EUR), és a kettő különbsége jelenti az előnyt.
A két önkéntes nyugdíjba vonulási program különbözete [0–100] millió EUR. Görögország állítása szerint
azonban a TRAINOSE önkéntes nyugdíjba vonulási programjának költségeiben [0–100] millió EUR-t meghaladó
összeget tett ki a TRAINOSE által a munkavállalók állandó státuszából és magasabb fizetéséből eredően fizetett
rendkívüli költség, amelyet nem kellene figyelembe venni.
4. táblázat
Az 593 munkavállaló áthelyezésével a TRAINOSE javára juttatott előny számszerűsítése
(a PWC által 620 munkavállalóra készített tanulmány alapján)
(millió EUR)
Kategória

Aktualizált becslés

a) 593 TRAINOSE-munkavállaló önkéntes nyugdíjba vonulási programjának disz [100–200]
kontált értéke
b) Magánvállalat egyenértékű önkéntes nyugdíjba vonulási programjának gazdasági [0–100]
értéke
a) – b) A TRAINOSE önkéntes nyugdíjba vonulási programjának „rendkívüli” [0–100]
költségei
c) A vállalatnál maradó személyzet bérköltségének diszkontált értéke (TRAINOSE-fi [200–300]
zetések)
d) A vállalatnál maradó személyzet fizetésének diszkontált értéke (a magánszektorbe [100–200]
liekkel egyenértékű fizetések)
c) – d) A TRAINOSE-nál maradó személyzet „rendkívüli” költségei

[0–100]

5.5. 5. intézkedés: A TRAINOSE és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megálla
podások
(72)

A TRAINOSE és az OSE által a szolgáltatási szintre vonatkozóan kötött megállapodásokkal kapcsolatosan
Görögország kijelentette, hogy a megállapodásokat a Trojka ajánlásai szerint, piaci feltételek mellett kötötték,
ezért azok nem minősülnek a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.
5.5.1. A gördülőállomány karbantartásának szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(73)

Görögország kifejtette, hogy az OSE karbantartási költségeivel kapcsolatban benyújtott összehasonlítás elkészí
tésekor nem az AMEL teljes személyzetének, hanem csak a karbantartási személyzetének költségeit vették alapul.
Ennek megfelelően mivel a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésekor az AMEL karbantartási
technikusainak éves fizetése – képzettségüktől és munkaviszonyuk időtartamától függően – [25 000–50 000] és
[25 000–50 000] EUR között mozgott, a [25 000–50 000] EUR értéket vették éves átlagos fizetésnek a kalkulá
cióban.

(74)

Görögország kifejtette továbbá, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésekor az OSE
gördülőállomány-karbantartó személyzetének átlagos fizetését évi [25 000–50 000] EUR-ra, azaz óránkénti
[20–40] EUR-ra becsülték. A becsléshez a 2010 decemberében fizetett átlagos rendes bér, valamint a túlórákra
folyósított összegből és biztosítási járulékokból összetevődő juttatás szolgált alapul. A 3899/2010 számú
törvény (1) végrehajtását követően az OSE gördülőállomány-karbantartó személyzetének kiigazított fizetése
a további csökkentések eredményeként [20–40] EUR-t tett ki. Ebből kifolyólag az OSE nyereségének összege
karbantartási óránként [0–5] EUR, ami [0–10] % megtérülést jelent.
5.5.2. A gördülőállomány lízingelésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(75)

Görögország részletezte az említett szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban a gördülőállomány
lízingdíjára alkalmazott kalkulációt. A díjakat a gördülőállomány éves értékcsökkenése és az adott gördülőál
lomány megszerzésének finanszírozási költségei szerint határozták meg, amely Görögország megítélése szerint
egyenértékű a piaci értékkel.

(76)

Görögország megindokolta továbbá a 2/3-os értékcsökkenési tényező használatát, és azt állította, hogy ez teljes
összhangban van a görög részvénytársaságok eredményszemléletű számviteli standardjaival. Az értékcsökkenési

(1) A Görög Kormány Hivatalos Lapjának 2010. december 17-i A/212 száma.
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tényező a vállalat saját forrásaiból finanszírozott érték […]-ának és a hitelből finanszírozott érték […]-ának felelt
meg. Görögország kijelentette, hogy az OSE minden pénzügyi beszámolóját évente ellenőrizte hites külső
könyvvizsgáló, és az OSE a pénzügyi beszámolóit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint
készítette. A gördülőállomány OSE eszköznyilvántartásában szereplő könyv szerinti értéke és éves értékcsök
kenése ezért az eszköz értékének tekintetében is teljes mértékben megfelelt az IFRS-nek.
(77)

Görögország hozzátette, hogy megkülönböztetésmentes politikát folytat, és ugyanazért a szolgáltatásért ugyanazt
a díjat számítja fel minden vasútüzemeltetőnek. Ennek alapján Görögország benyújtotta a PWC tanulmánya
szerinti aktualizált kalkulációt (4. táblázat).
5.5.3. Személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(78)

Az OSE kötelező műszaki és szakmai képzést – többek között a meglévő vonatflottával kapcsolatos képzést,
villamosított vasúthálózaton történő munkavégzéssel kapcsolatos képzést és engedélyezést, gazdaságos vezetésre
vonatkozó képzést stb. – nyújtott a TRAINOSE személyzetének. A képzési program megfelelt az Európai Vasúti
Ügynökség átjárhatósági műszaki előírásokra vonatkozó keretének (1) és a nemzeti vasútbiztonsági hatóság
feljegyzéseinek (2).

(79)

Görögország más görög képzési szolgáltatókat vett alapul az OSE jellemző átlagos képzési óradíjának meghatáro
zásához. A személyzeti képzési költségek piaci árakkal történő összehasonlítása nem volt közvetlen, mivel az OSE
az egyetlen szervezet, amely műszaki szemináriumokat tart mozdonyvezetőknek, illetve vasúttal kapcsolatos
egyéb témákban. Az összehasonlításhoz ezért a LAEK (foglalkoztatási és szakmai képzési alap) és az IEKEM TEE
(a görög Műszaki Kamara tagjainak oktatási és képzési intézete) képzési szolgáltatókat választották.

(80)

A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésekor a LAEK óránként és személyenként legfeljebb
[20–40] EUR támogatást nyújtott a kedvezményezetteknek a személyzeti képzésre, amennyiben külső oktatót
vagy képzési szolgáltatást vettek igénybe. Vállalatok által nyújtott belső (saját oktatót és/vagy infrastruktúrát
alkalmazó) személyzeti képzési szolgáltatások esetén a LAEK a résztvevők számától függően óránként és
személyenként 33 és 14 EUR közötti támogatást adott (lásd az 5. táblázatban lévő összefoglalást).
5. táblázat
A LAEK által belső képzéshez óránként és személyenként nyújtott átlagos támogatás
(EUR)
Résztvevők száma

(81)

Átlagos támogatás óránként és személyenként

Legfeljebb 3

33

Legfeljebb 6

25

Legfeljebb 15

16

Legfeljebb 35

14

Görögország tájékoztatása szerint a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésének időpontjában az
IEKEM TEE átlagosan 26 EUR-t fizetett óránként az ezzel egyenértékű műszaki szemináriumokért (lásd
a 6. táblázatot).
6. táblázat
Az IEKEM TEE által nyújtott képzésekért óránként felszámított képzési díjak
(EUR)
A képzést tartó szervezet

Képzés

IEKEM TEE

Műszaki technikusok utóképzése

IEKEM TEE

Ipari infrastruktúra és anyagok ellenőrzése és szavatolása

Óránkénti díj

9,90
13,39

(1) A Bizottság 2014/106/EU irányelve (2014. december 5.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló
2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. és VI. mellékletének módosításáról (HL L 355., 2014.12.12., 42. o.).
(2) Vasúti szabályozási hatóság (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, RAS).
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(EUR)

A képzést tartó szervezet

Képzés

IEKEM TEE

Ingatlan

13,41

IEKEM TEE

Irányítási és vezetői ismeretekről szóló oklevél

14,35

IEKEM TEE

Autocard 2009 – 3D

15,75

IEKEM TEE

Projektmenedzsment mérnökök számára

15,75

A PWC képzési
szolgálata

Ügyvezetés ismeretek – mini MBA-képzés

16,88

Görög vezetői egyesület

Környezetvédelmi vezetési ismeretekről szóló oklevél

17,31

A PWC képzési
szolgálata

HÉA: Könyvelés elmélete és gyakorlata

18,00

A PWC képzési
szolgálata

Könyvelési és adóismeretek végfelhasználóknak

20,51

A PWC képzési
szolgálata

Pénzügyi beszámolók elemzése

25,33

Economotechniki
Seminars S.A.

A költségcsökkentés gyakorlata az élelmiszeriparban

35,00

Economotechniki
Seminars S.A.

Raktárak szerkezetének kialakítása és vállalkozások logisztikája

35,00

Advanced Business
Process Management S.A.

Számítógép-alapú árképzés

57,40

Advanced Business
Process Management S.A.

A pénzügyi eredményekkel és elszámolással kapcsolatos vitaren
dezés reformja

57,40

Advanced Business
Process Management S.A.

Ipari költségbecslés

60,68

Átlagos óradíj
(82)

Óránkénti díj

26,63

Görögország állítása szerint a TRAINOSE és az OSE által alkalmazott átlagos személyenkénti óradíjak a piacon
érvényes díjtartományban voltak. Az OSE más vállalatok hasonló szolgáltatásaival azonos költségen nyújtotta
a személyzeti képzést a TRAINOSE számára. A díjtárgyaláskor emellett figyelembe vették azt a bevett piaci
gyakorlatot, hogy nagy létszám esetén árengedményt adnak a vállalatnak a képzési programra.
5.5.4. Irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(83)

Görögország hangsúlyozta, hogy az összesen [0–5 000] m2 területű irodák bérléséért fizetett [0–10] EUR/m2 havi
díjat, azaz összesen havi [0-50 000] EUR összeget a TRAINOSE-tól teljesen különálló és független GAIAOSE
vállalat által az OSE ingatlanvagyonára vonatkozóan végrehajtott, 2011-es értékre korrigált, 2005-ös értékelés
alapján meghatározott piaci ár szerint adták meg. Az értékelés alapjául a Eurobank Properties Services által
hasonló athéni épületekre készített jelentés szolgált.

(84)

Görögország kifejtette, hogy a bérleti díj kiigazításakor figyelembe vették a bérelt épület állapotát, elhelyezkedését
és a környező terület folyamatosan romló állapotát, az ingatlanpiacon tapasztalható csökkenő keresletet és
a bizonytalan gazdasági környezetet. Görögország tájékoztatást adott arról, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó
megállapodás megkötésekor a bérleti szerződések többségét újratárgyalták, és a bérleti díjakat akár 30 %-ot is
elérő mértékben csökkentették.
5.5.5. Buszbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás

(85)

Görögország rávilágított arra, hogy a TRAINOSE által bérelt járművek egyedi éves bérleti díjait aktuális értékük és
az adott évre esedékes értékcsökkenés szerint határozták meg. Annak érdekében, hogy garantálják a piaci
árfolyam alkalmazását, a 2011. január 1-jén forgalomban lévő járművek egyenkénti aktuális értékét és
a kapcsolódó értékcsökkenést megbecsültették a járműtípusok beszállítóival.

2018.7.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/37

5.6. A támogatás összeegyeztethetősége a belső piaccal
(86)

Görögország kijelentette, hogy az intézkedéseket a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében
a belső piaccal összeegyeztethető támogatásnak kell tekinteni, mivel azt „egy tagállam gazdaságában bekövetkezett
komoly zavar megszüntetésére” nyújtották.

(87)

Állítása szerint Görögország a 2010 decemberében indított első stabilitási programmal sem tudott kiegyensú
lyozott költségvetési pozíciót elérni, mivel a költségvetési célok a túlköltekezés, az adókijátszás, a túlzottan
derűlátó adó-előrejelzések, valamint az egészségügyi és nyugdíjrendszer reformjának elmaradása miatt nem
teljesültek. 2009-ben a kormányzati szektor tette ki a GDP több mint 50 %-át, kiszorítva a magánberuházásokat
és gyengítve a gazdasági teljesítményt. A bruttó kormányzati tartozás a GDP 115 %-át, a nettó külső adósság
pedig a GDP majdnem 100 %-át tette ki 2009-ben, és a viszonylag hosszú lejáratú nettó külső adósság 75 %-áért
a közszféra volt a felelős.

(88)

Görögország azzal érvelt, hogy a termék- és munkapiacok rugalmatlansága és számos strukturális politikai terület
alulteljesítése negatív hatást gyakorolt a gazdasági teljesítményre, ami alacsony foglalkoztatási és munkatermelé
kenységi szinteket eredményezett. Görögország ezért volt különösen sérülékeny a 2008/2009-es globális
pénzügyi és gazdasági válság során. A görög bankok átlagos tőkemegfelelési mutatója az állami tőkeinjekcióknak
köszönhetően 2009 végére 11,7 %-ra nőtt. A nem fizetett hitelek aránya azonban a 2008-as 5 %-ról 2009
decemberére 7,7 %-ra emelkedett, és az államadósság miatti hitelképesség-csökkenés aggodalomra adott okot.

(89)

2010 áprilisában Görögország hivatalosan is pénzügyi segítséget kért, és ennek eredményeként 2010-ben
megkötötték az egyetértési megállapodást. A görög vasúti ágazat rendszerszintű jelentősége és a görög állami
költségvetéstől való közvetlen függése miatt az egyetértési megállapodás a kért pénzügyi támogatás kifizetésének
feltételeként kikötötte Görögország vasúti ágazatának teljes szerkezetátalakítását.

(90)

A vasúti ágazat átalakítása kiemelt fontossággal bír Görögországban. A vasútnak jelentős szerepe van
Görögország területfejlesztésében, esetleges megszűnése katasztrofális következményekkel járna a görög gazdaság
egészére nézve.

(91)

Görögországban a TRAINOSE az egyetlen vasútüzemeltető. Ebben a minőségében számos személy- és áruszállítási
vonalat szolgál ki a 2 554 km hosszú városi és elővárosi vasúti hálózaton, amely az országban délről észak felé
halad, kiszolgálva a nagyobb városokat és kikötőket is. Ha a TRAINOSE felfüggesztené működését, vagy a szolgál
tatásaiban jelentős fennakadás lenne, az számos érdekelt félre gyakorolna súlyosan hátrányos hatást. Ez főképpen
az utasokat, az ügyfeleket, illetve beszállítókat, a munkavállalókat, a vasúthoz kapcsolódó más magán és állami
vállalkozásokat, végső soron pedig a teljes görög gazdaságot érintené, hiszen számos meglévő üzlet és, ami még
fontosabb, esetleges lehetőség veszne el vagy lassulna le jelentősen, elsősorban az áruszállítási ágazatban.

(92)

A TRAINOSE működésének bármilyen felfüggesztése, illetve zavara számos városi és elővárosi tömegközlekedési
útvonaltól fosztaná meg egy időre az utasokat. A TRAINOSE naponta nagyjából 300 személyszállítási, többek
között minőségi elővárosi és helyközi szolgáltatást biztosít, évente megközelítőleg 16 millió utas veszi igénybe
a szolgáltatásait. A TRAINOSE által közszolgáltatási kötelezettség keretében üzemeltetett útvonalak meghaladják
a teljes görög vasúti személyszállítási útvonal 98 %-át. A vasúti szállítási szolgáltatásokban bekövetkező bármilyen
fennakadás súlyos terhet róna a tömegközlekedési hálózat egészére, különösen az évente 8 millió utast szállító
athéni hálózatra, valamint Thesszaloniki és Pátra hálózataira. Egyes nagy forgalmú városi vonalakat kizárólag
a TRAINOSE szolgál ki, ezért egy ilyen esemény nemcsak a városi területek forgalmi helyzetén rontana, hanem
arra is kényszerítené az utasokat, hogy más, drágább közlekedési eszközöket vegyenek igénybe, különösen az
elővárosi vonalakon. Erre példa a TRAINOSE-nak az észak-görögországi Edessza–Flórina vonalon 2011-ben
bekövetkezett szolgáltatáskiesése, amely során az utasok ingázási költsége 50 %-kal nőtt. 2011-ben Görögország
a Trojkával egyetértésben úgy döntött, hogy beszünteti bizonyos nem nyereséges vonalak üzemeltetését, és
a továbbra is működtetett vonalakon jelentősen emeli a vonatjegyek árát. Ezzel egy időben megszüntették
a kedvezményes jegyeket, amelyeket korábban a diákok, a katonai állomány tagjai, a nagycsaládosok stb. vehettek
igénybe.

(93)

Görögország azt is kijelentette, hogy a TRAINOSE az önmagukban is látványosságnak minősülő vidéki vonalakon
speciális, hiánypótló, turisztikai természetű szolgáltatásokat kínál. Az ilyen vonalak nemcsak az igen szükséges
helyi gazdasági tevékenységet lendítik fel, de kibővítik és kiegészítik a görög turisztikai ipar alapvető fontosságú
termékkínálatát is.

(94)

A TRAINOSE éves becsült áruszállítási mennyisége meghaladja a [0–500] millió tonnát. Ennek hozzávetőleg
[50–100] %-a exportszállítmány. A TRAINOSE tehát jelentősen hozzájárul a görög gyártó cégek exporttörekvé
seihez. Méretüknél és tömegüknél fogva bizonyos árukat csak vasúton lehet szállítani, és a vasúti szállítási
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szolgáltatások megszüntetése súlyos következményekkel járna a görög ellátási lánc tekintetében, továbbá hatással
lenne az olyan vállalatokra, mint az EBZ S.A. és a VIOHALKO S.A., valamint Pireusz és Thesszaloniki kikötőire.
A pireuszi kikötő privatizálása 2016-ban megtörtént, a thesszaloniki kikötő privatizálása 2017 márciusában volt
esedékes.

(95)

A görög fegyveres erők is a vasutat használja fő szállítóeszközként. Az ilyen szállítási műveletek ütemezett,
rendszeres szállítmányokat (üzemanyag, nehéz katonai berendezések szállítását), valamint a görög fegyveres erők
személyi állományának békeidőkben történő szállítását is magukban foglalják. A vasút és a TRAINOSE krízis
esetén is alapvető eleme a görög fegyveres erők szállítási és tömeges mozgósítási tervének. Rendszeresen tartanak
mozgósítási gyakorlatokat, hogy teszteljék többek között a reakcióidőt, és ebben a TRAINOSE kulcsfontosságú
szerepet játszik. Ehhez a TRAINOSE-nak mindenkor készenlétben kell tartania […] vagont és […] tartálykocsit.

(96)

A TRAINOSE nagyon jelentős közvetlen és közvetett munkáltató Görögországban, ahol a vállalatoknak több mint
99 %-a kkv. 655 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztat, akik nagy tapasztalattal és szakértelemmel
rendelkeznek a vasúti ágazatot illetően. Az Unióban már így is Görögország munkanélküliségi rátája (23 %) az
egyik legnagyobb, és ha a TRAINOSE befejezné működését, a helyzet nyilvánvalóan még súlyosabbá válna.

(97)

Görögország azon a véleményen van, hogy a TRAINOSE felszámolása annak beszállítóira is negatív következmé
nyekkel járna. A gördülőállomány karbantartását biztosító EESSTY és a vasúti pályahálózat-működtető OSE
rendkívüli nehézségekkel szembesülne, és minden valószínűség szerint fel kellene adniuk tevékenységüket. Az
EESSTY jelenleg 416 munkavállalót foglalkoztat, és szinte teljes éves bevétele a TRAINOSE-val kialakított üzleti
kapcsolatából ered. Az OSE alkalmazotti létszáma 1 595 (ebből 1 396 személyt foglalkoztat az OSE és 199-et az
OSE vasúti infrastruktúra fejlesztéséért és korszerűsítéséért felelős leányvállalata, az ERGOSE), és a TRAINOSE-tól
2015-ben kapott pályahasználati díj az OSE említett évi pályahasználati bevételeinek 86 %-át tette ki. Emellett
a gördülőállományt és ingatlaneszközöket kezelő GAIAOSE-t is negatívan érintené egy ilyen esemény. Szintén
nagyon hátrányos helyzetbe kerülne több magánvállalkozás, például a takarításért, étkeztetésért, jegykiadási
szolgáltatásokért felelős szolgáltatók és alvállalkozók, szállítmányozók stb.

(98)

Görögország emlékeztetett továbbá arra, hogy a biztonságos, modern és integrált vasúti hálózat kiépítése az Unió
egyik prioritása. Görögország véleménye szerint a vasút a leginkább környezetbarát és legbiztonságosabb
közlekedési eszköz. Ha tehát Görögországban szinte teljesen megszüntetnék a vasúti közlekedést, az ellenkezne az
elmúlt évek összes olyan uniós törekvésével, amely azt célozta, hogy a közlekedést áttereljék a vasútra, és
fejlesszék az Unió vasúthálózatát. A hatékonyabb vasúti szolgáltatások feltételeinek teljesítését garantálja a vasúti
infrastruktúra korszerűsítési munkáinak a következő két-három évben történő elvégzése, beleértve a vasúthálózat
nagy részét érintő, nagysebességű, dupla vágányos vasútvonal kiépítését és villamosítását.

(99)

Görögország kijelentette, hogy a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás jóváhagyása
összhangban lenne a Bizottság múltbeli határozathozatali gyakorlatával is. 1987-ben a Bizottság a közszférában
tevékenykedő görög vállalkozások pénzügyi átszervezése formájában juttatott támogatást hagyott jóvá,
megjegyezve, hogy „ha a görög ipar ilyen nagy részét hagynák csődbe menni, annak jelentős negatív hatásai lennének
a megszorító program eredményességére” (1). A szóban forgó ügyben a görög gazdaság felépülési esélyeit kétségtelenül
negatívan érintené, ha a TRAINOSE-t felszámolnák. A Bizottság emellett 1991-ben is jóváhagyott támogatást
görög reformprogramra (2), azzal a megjegyzéssel, hogy a szóban forgó program a görög gazdaság talpra
állításáról szóló 91/136/EEK számú tanácsi határozat (3) szerves része. A vasúti ágazat szerkezetátalakítása az itt
tárgyalt esetben ugyanígy részét képezi a Görögország és a Trojka által kötött, a görög gazdaság helyreállítását
célzó finanszírozási megállapodásnak.

(100) Görögország vállalta ezenfelül, hogy végrehajtja az alábbi intézkedéseket a görög vasúti ágazat további
megnyitása érdekében:

a) 2013 decemberéig az 1370/2007/EK rendelet szerint létrehoz egy olyan független ajánlatkérő hatóságot
a vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan, amely nem tartozik
a Közlekedési Minisztérium, a Biztonsági Hatóság vagy a Vasúti Szabályozó Hatóság alá.
(1) A görög kormány által a görög iparnak juttatott támogatásról szóló, 1386/1983 számú törvényre vonatkozó 1987. október 7-i
88/167/EGK bizottsági határozat (HL L 76. 1988.3.22., 18. o.).
(2) Állami támogatásra vonatkozó, NN 11/91 számú, nem közzétett bizottsági határozat.
(3) A Görög Köztársaság javára biztosított közösségi hitelre vonatkozó, 1991. március 4-i 91/136/EGK tanácsi határozat (HL L 66.,
1991.3.13., 22. o.).

2018.7.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 186/39

b) 2014. április végével legfeljebb ötéves időtartamra meghosszabbítja a TRAINOSE vasúti személyszállítási
közszolgáltatási szerződését.
c) A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó jövőbeli szerződéseket a független ajánlatkérő hatóság nyilvános
felhívások útján ítéli oda szolgáltatáscsomagok szerint. Ennek érdekében a közszolgáltatási kötelezettségről
szóló szerződést szét kell bontani szolgáltatáscsomagokra, amelyekre egyenként legfeljebb 5 (öt) éves
időtartamra lehet közszolgáltatási kötelezettségről szóló szerződéseket kötni. Görögország garantálja, hogy
a független ajánlatkérő hatóság a szerződések lejárta után új pályázatot ír ki az ilyen közszolgáltatási kötele
zettségekre. A közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogi keretet törvénybe iktatása 2013-ban volt
esedékes.
d) A közszolgáltatási kötelezettségről szóló szerződésekre vonatkozó első kiírások résztvevőit tájékoztatni kell
arról az időszakról, amíg a jövőbeli közszolgáltatási kötelezettséget közvetlenül TRAINOSE-nak ítélik meg, és
elég időt kell nekik biztosítani, hogy az ajánlatokat ezek alapján elkészítsék.
e) A közszolgáltatási szerződésekbe bevont összes gördülőállomány bérleti szerződését szinkronizálni kell az
időtartam tekintetében, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződések módosí
tásakor végrehajtsák a gördülőállomány esetlegesen szükséges átcsoportosítását. A TRAINOSE és az állam által
kötött bérleti szerződést először az ötéves közszolgáltatási kötelezettségi megállapodással kellett szinkronizálni,
belefoglalva a legfeljebb ötéves időtartamra szóló további meghosszabbítás lehetőségét. A szerződéseket piaci
áron kellett megkötni.
(101) Ennek megfelelően Görögország álláspontja szerint a TRAINOSE-nak juttatott támogatás fontos elemét képezi
Görögország azon törekvéseinek, hogy megoldja történelme egyik legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságát,
ezért az a tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatásnak minősül.
6. A BEJELENTÉS VISSZAVONÁSA
(102) A 3. szakaszban foglaltaknak megfelelően Görögország visszavonta bejelentését a saját tőke 65 millió EUR
összegű emelésére (a 2. intézkedés része) és az OSE öt termináljának a TRAINOSE-ra történő átruházására
(6. intézkedés) vonatkozóan.
(103) Az (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet 10. cikke (1) értelmében az érintett tagállam megfelelő határidőn belül,
a támogatásra vonatkozó bizottsági határozat meghozatala előtt visszavonhatja bejelentését. Az (EU) 2015/1589
rendelet 10. cikkének (2) bekezdése értelmében, abban az esetben, amikor a Bizottság megkezdte a hivatalos
vizsgálati eljárást, az eljárást a Bizottságnak le is kell zárnia.
(104) Annak köszönhetően, hogy Görögország visszavonta bejelentését, továbbá nem hajtja végre a saját tőke 65 millió
EUR összegű emelését (a 2. intézkedés része) és a terminálok átruházását (6. intézkedés), helyénvaló az a döntés,
hogy az említett bejelentett intézkedések vonatkozásában lezárják a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdése
szerinti hivatalos vizsgálati eljárást.
7. ÉRTÉKELÉS
7.1. A támogatás megléte a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerint
(105) A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerint „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.”
(106) A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében megállapított kritériumok kumulatív jellegűek. Ennélfogva az alábbi
feltételek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy az intézkedés a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett támogatásnak minősüljön:
a) a kedvezményezett a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vállalkozás, ami azt jelenti, hogy
gazdasági tevékenységet folytat;
b) az intézkedést állami forrásból finanszírozzák és az államnak tulajdonítható;
c) az intézkedés gazdasági előnyt nyújt;
d) ez az előny szelektív;
e) az intézkedés torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, és érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.
(1) A Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 248., 2015.9.24., 9. o.).
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7.1.1. A gazdasági tevékenység és a vállalkozás fogalma a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében
(107) Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a Bizottságnak először meg kell határoznia, hogy ki lesz a vizsgált
intézkedés kedvezményezettje. A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése a vállalkozás fogalmára utal a támogatás
kedvezményezettjének meghatározásakor.
(108) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a személy- és áruszállítási szolgáltatások javadalmazásért történő nyújtásával
TRAINOSE gazdasági tevékenységet végez. A TRAINOSE tehát vállalkozásnak minősül a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében mindaddig, amíg a szóban forgó támogatást kapja.

7.1.2. 1. intézkedés: Az adósságok elengedése
7.1.2.1. Á l l a m i for rá s ok é s az á l la m na k va ló f elr óhatóság
(109) Ahhoz, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön, a szóban forgó intézkedést állami forrásokból kell
finanszírozni, és az intézkedés odaítélésére irányuló döntésnek az államnak betudhatónak kell lennie (1).
(110) Az adósságok elengedését az OSE a 3891/2010. számú törvény 13. cikkének (1) bekezdése szerinti miniszteri
együttes rendelet alapján hajtja végre.
(111) A Bíróság a Stardust Marine (2) ügyben hozott ítéletben megállapította, hogy a magánjog szerint bejegyzett azon
vállalkozás forrásai, amely részvényeinek többsége állami tulajdonban van, állami forrásnak minősülnek.
(112) Az OSE a görög állam kizárólagos tulajdonában van. Ezért a 2006/111/EK bizottsági irányelv (3) 2. cikkének
b) pontja értelmében egyértelműen közvállalkozásnak tekintendő. Mivel az OSE közvállalkozás, forrásai állami
forrásoknak minősülnek.
(113) Ami az államnak betudhatóságot illeti, a Stardust Marine ügyben hozott ítéletben a Bíróság azt is kimondta, hogy
annak megállapításához, hogy a forrásátruházás az állami részvényeseknek tudható be, nem elegendő az, hogy az
adott vállalkozás egyetlen vagy többségi részvényese az állam vagy állami szerv (4). A Bíróság szerint, még ha az
állam irányítási pozícióval is rendelkezik a közvállalkozásban, és döntő befolyást gyakorol annak ügyleteire, ezen
irányítás tényleges gyakorlását adott esetben nem lehet automatikusan vélelmezni, mivel a közvállalkozás többékevésbé függetlenül is eljárhat, az állam által ráruházott autonómia fokától függően.
(114) A Bizottság megállapította, hogy az adósságok elengedését az OSE a TRAINOSE tartozásainak elengedését neki
előíró miniszteri együttes rendelet alapján hajtja végre.
(115) Tekintettel a fentiekre, a Bizottság megítélése szerint az adósságok elengedéséhez állami forrásokat használnak fel,
ami a görög állam döntése és neki tulajdonítható.

7.1.2.2. Ga zd as ág i e lőn y
(116) A Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az előny olyan gazdasági előny, amelyet egy adott
vállalkozás rendes piaci körülmények között – azaz állami beavatkozás nélkül – nem szerzett volna meg (5). Csak
az intézkedésnek az adott vállalkozásra gyakorolt hatása releváns, az állami beavatkozás oka és célja azonban
nem. (6)
(117) Jelen esetben Görögország a TRAINOSE vasúti tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó, 748,6 millió EUR
összegű tartozást fog eltörölni. Józanul gondolkodó piacgazdasági szereplő ilyen mértékű tartozást nem engedne
(1) A Bíróság C-482/99. sz., Franciaország kontra Bizottság (Stardust Marine) ügyben 2002. május 16-án hozott ítélete (ECLI:EU:C:2002:294).
(2) A Stardust Marine ügyben hozott ítélet 51. és azt követő pontjai.
(3) A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átlátható
ságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról (HL L 318., 2006.11.17., 17. o.).
(4) A Stardust Marine ügyben hozott ítélet 51. és azt követő pontjai.
(5) A Bíróság C-39/94. sz., Syndicat français de l'Express international (SFEI) és társai kontra La Poste és társai ügyben 1996. július 11-én
hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1996:285) 60. pontja; a Bíróság C-342/96. sz., Spanyol Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága
ügyben 1999. április 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:210) 41. pontja; a Bíróság C-482/99. sz., Franciaország kontra Bizottság
(Stardust Marine) ügyben 2002. május 16-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2002:294) 69. pontja.
(6) A Bíróság C-173/73. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 1974. július 2-án hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:1973:71) 13. pontja.
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el ellenszolgáltatás nélkül. Ha felmentik a TRAINOSE-t az adósságszolgálat és a visszafizetés jogi kötelezettsége
alól, a TRAINOSE az intézkedés hatására olyan kiegészítő forráshoz jut, amelyet felhasználhat kereskedelmi
ügyleteihez és/vagy befektetéshez, és így javíthatja pénzügyi mutatóit, ezzel pedig lehetővé válik számára
a jövőbeli hitelfelvételi költségek csökkentése és/vagy a piaci finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés. Az
adósságok elengedése tehát valószínűleg olyan gazdasági előnyt biztosít TRAINOSE-nak, amelyet piaci feltételek
mellett másképp nem kapna meg.
(118) Görögország azt állította, hogy a TRAINOSE OSE-val szembeni tartozásának elengedése a közszolgáltatási kötele
zettség végrehajtásáért juttatott ellentételezést foglal magában.
(119) Ami a közszolgáltatási kötelezettség nyújtása során felmerült költségek kompenzációja formájában biztosított
gazdasági előnyt illeti, a Bíróság az Altmark-ügyben hozott ítéletében egyértelműen kimondta, hogy az előny
biztosítása négy feltétel együttes teljesülése esetén zárható ki (1):
a) Először is, a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek kell terhelnie, és e
kötelezettségnek egyértelműen meghatározottnak kell lennie.
b) Másodszor, az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló paramétereket objektív és átlátható módon előre
meg kell állapítani.
c) Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során
felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett
bevételekre és a méltányos nyereségre.
d) Negyedszer, ha a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vállalkozás kiválasztása nem
közbeszerzési eljárás keretében történik, amely lehetővé tenné, hogy azt az ajánlattevőt válasszák, aki
a közösségnek legkevesebb költséggel járó szolgáltatást tudja nyújtani, a szükséges ellentételezés mértékét azon
költségek elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási követel
mények kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek teljesí
tésekor felmerülnének, figyelemmel az érintett bevételekre és a kötelezettségek teljesítéséből származó
méltányos nyereségre.
(120) A Bizottság először is megjegyzi, hogy Görögország nem mutatott be megbízásról szóló aktust a felülvizsgálati
időszakra (2007–2010) vonatkozóan. A 674/1970 számú görög törvény 7. cikke csupán annyit mond ki, hogy
a gazdasági szereplőnek lehetősége van kérelmet benyújtani pénzügyi megállapodás megkötésére olyan esetekben,
amikor számára kötelezően előírják az új vonalak üzemeltetését vagy a meglévő vonalak üzemeltetésének
folytatását, és ez veszteséges tevékenységet eredményez vagy tart fenn. A 674/1970 számú görög törvény
20. cikke ráadásul kiköti, hogy a szolgáltatások megszabott áron történő nyújtására vonatkozó kötelezettségből
eredő veszteségeket pénzügyi megállapodásban kell szabályozni. A 674/1970 számú görög törvény 18. cikke
értelmében a vasútüzemeltető (abban az időben az OSE) és a görög állam pénzügyi viszonyait is ilyen pénzügyi
megállapodásban szabályozzák, amelyben meghatározzák az említett megállapodás ratifikálásától számított
13 évet meg nem haladó időszakra az esetleges kizsákmányolási veszteségért fizetett kompenzáció feltételeit.
Ahogy azt Görögország is megerősítette, a gazdasági szereplő és a görög állam nem kötött ilyen megállapodást
a felülvizsgálati időszakra. Ezek alapján a TRAINOSE a 2007 és 2010 közötti vizsgálati időszakban nem
rendelkezett egyértelműen meghatározott, végrehajtandó és kompenzálandó közszolgáltatási kötelezettséggel.
Következésképpen, az 1. intézkedés nem felel meg az első Altmark-feltételnek.
(121) Másodszor, hiába bízták volna meg a 2671/1998 számú görög törvény értelmében a vasútüzemeltetőt (abban az
időben még mindig az OSE-t) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésével és bizonyos vonalak szabott áron
történő üzemeltetésével, a görög állam – az említett törvény 9.5. cikkében foglaltak szerint – csak
2007. december 31-ig volt köteles kompenzációt fizetni a vasútüzemeltetőnek.
(122) Harmadszor, a Bizottság megállapította, hogy a kompenzáció paramétereit nem előzetesen állapították meg. Az
előirányzott kompenzációt kizárólag a TRAINOSE szerkezetátalakítás utáni pénzügyi helyzetének becslésén
alapuló utólagos számítással határozták meg. A Bizottság ezért azt a következtetést vonja le, hogy Görögország
nem előzetesen állapította meg azokat a paramétereket, amelyekre a vélelmezett alulkompenzáció kiszámítását
alapozta, és így az 1. intézkedés nem felel meg a második Altmark-feltételnek sem.
(123) Tekintettel arra, hogy az Altmark-feltételeknek együttesen kell teljesülniük, a Bizottságnak nem szükséges megvizs
gálnia, hogy ebben az ügyben teljesül-e a két másik feltétel.
(124) Ennek megfelelően, a TRAINOSE adósságának elengedésére irányuló görög döntés a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében vett gazdasági előnyt nyújt a vállalkozásnak.
(1) A Bíróság C-280/00. sz. Altmark Trans-ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2003:415) 87–95. pontja.
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7.1.2.3. Sz el e kt iv it á s
(125) Az állami intézkedések akkor tartoznak a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, ha „bizonyos vállalko
zásokat vagy bizonyos áruk termelését” előnyben részesítik. Ennek alapján az állami támogatás fogalma csak a vállalko
zásokat előnyben részesítő olyan intézkedésekre terjed ki, amelyek szelektíven juttatják előnyhöz e vállalko
zásokat. Mivel az adósságok elengedéséből csak a TRAINOSE-nak származik előnye, és az más görög vállal
kozások számára nem áll rendelkezésre gazdaságpolitikai általános intézkedés részeként, a Szerződés
107. cikkének (1) bekezdése értelmében szelektívnek minősül.

7.1.2.4. A v e rs eny t orz ít ás a és a k er esked ele mr e gyakorolt ha tás
(126) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az intézkedés torzítja-e a versenyt, vagy fenyeget-e a verseny
torzításával, továbbá azt, hogy lehet-e hatással a tagállamok közötti kereskedelemre. Feltételezhető, hogy fennáll
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti versenytorzulás, amikor az állam pénzügyi előnyt biztosít egy
olyan liberalizált ágazat valamely vállalkozásának, ahol verseny zajlik vagy verseny alakulhatna ki (1).
(127) Ha egy tagállam által nyújtott támogatás egy vállalkozás pozícióját az Unión belüli kereskedelemben részt vevő
versenytársaival szemben erősíti, akkor azok versenyképességét a támogatás által korlátozottnak kell tekinteni (2).
Elegendő, ha a támogatás kedvezményezettje a verseny számára nyitott piacon más vállalkozásokkal verseng (3).
(128) Az Unió vasúti árufuvarozási piacát először a transzeurópai vasúti árufuvarozó hálózaton nyitották meg
a verseny számára 2003. március 15-én az első vasúti csomag elfogadásával (4). A második vasúti csomag
2006. január 1-jével a nemzetközi árufuvarozást, 2007. január 1-jével pedig a nemzeti vasúti árufuvarozást
liberalizálta (5). Több tagállam ugyanakkor már korábban egyoldalúan végrehajtotta nemzeti piaca liberalizálását.
(129) A személyszállítás piacát 2010. január 1-jén nyitotta meg a harmadik vasúti csomag a nemzetközi személy
szállítás számára (6). Noha ez csak a nemzetközi szolgáltatásokra vonatkozik, tartalmazza az adott vonalakon
a kedvezményezettek által végzett tevékenységeket. Mindenesetre – ahogy azt a Bíróság az Altmark-ítéletben is
kimondja – egy szállító vállalat támogatása akkor is torzíthatja az Unión belüli kereskedelmet, ha ez a vállalat
csak egyetlen tagállamban tevékenykedik (7). Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy 1995 óta több tagállam is
egyoldalúan megnyitotta vasúti személyszállítási piacát, és az egyik tagállamban vasúti szállítási vállalatnak
nyújtott bármilyen előny csökkentheti a más tagállamokban aktív versenytársak esélyét az adott piacon való
kereskedésre.
(1) A Törvényszék T-298/97. sz., Alzetta és társai kontra Bizottság ügyben 2000. június 15-én hozott ítéletének (ECLI:EU:T:2000:151)
141–147. pontja.
(2) Lásd, különösen a Bíróság C-730/79. sz., Philip Morris kontra Bizottság ügyben 1980. szeptember 17-én hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:1980:209) 11. pontját; a Bíróság C-53/00. sz. Ferring-ügyben 2001. november 22-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2001:627)
21. pontját; a Bíróság C-372/97. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 2004. április 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2004:234)
44. pontját.
(3) A Törvényszék T-214/95. sz., Het Vlaamse Gewest kontra Bizottság ügyben 1998. április 30-án hozott ítélete, EBHT (ECLI:EU:T:1998:77).
(4) A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/12/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 75., 2001.3.15., 1. o.), a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2001. február 26-i 2001/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 75., 2001.3.15., 26. o.), a vasúti infrastruktúrakapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 75., 2001.3.15., 29. o.)
(5) Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 164.,
2004.4.30., 1. o.)(ügynökségi rendelet), a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi
irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsít
ványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 164.,
2004.4.30., 44. o.)(vasútbiztonsági irányelv), a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi
irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosí
tásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 164., 2004.4.30., 114. o.) és a közösségi vasutak fejlesz
téséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 164.,
2004.4.30., 164. o.).
(6) A 2007-ben elfogadott harmadik csomag tartalmazza a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
(HL L 315., 2007.12.3., 1. o.), a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i
1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.), a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK
tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló
2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 315., 2007.12.3.,
44. o.) és a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i
2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.).
(7) A Bíróság C-280/00. sz. Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdenburg ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:2003:415) 77–81. pontja.
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(130) Jelen esetben a TRAINOSE olyan más vállalkozásokkal versenyben nyújtja a szolgáltatásait, amelyek a belső
piacon kínálják egyes esetekben határokon is átívelő szolgáltatásaikat. A TRAINOSE adósságának tervezett elenge
désével biztosított szelektív gazdasági előny tehát megerősíti annak gazdasági pozícióját, mivel mentesíti
a vasútüzemeltetőt a 2007 és 2010 között felhalmozott tartozások alól. Így a TRAINOSE anélkül nyújtja vasúti
szállítási szolgáltatásait a belső piacon, hogy viselné a múltbeli kapcsolódó befektetési és/vagy üzemeltetési
költségeket.
(131) A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés a belső piacon torzítja a versenyt, vagy
a verseny torzításával fenyeget, és hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.
7.1.2.5. Köv et ke z teté s
(132) A Bizottság a fentiekre tekintettel úgy ítéli meg, hogy a Görögország által tervezett adósságelengedés a Szerződés
107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül.
7.1.3. 2. intézkedés: Saját tőke növelése
7.1.3.1. Á l l am i fo r rás o k és a z á ll am na k va ló betu dha tóság
(133) Ahogy a 109. preambulumbekezdés is kimondja, a szóban forgó intézkedést állami forrásokból kell finanszírozni,
és az intézkedés odaítélésére irányuló döntésnek az államnak betudhatónak kell lennie.
(134) A saját tőke növelését közvetlenül a görög állam költségvetéséből finanszírozták, és arról a közszolgálati
vállalatok és szervezetek tárcaközi bizottsága határozott, amely a görög központi hatóságokat képviseli.
(135) A saját tőke növelése tehát állami forrásokat használt fel, ami a görög állam döntése és annak betudható.
7.1.3.2. G az d a ság i e lő n y
(136) Görögország azzal érvelt, hogy a saját tőke növelése nem ruházta fel a TRAINOSE-t semmilyen jogtalan
gazdasági előnnyel, mivel a Görögországhoz hasonló helyzetbe kerülő bármilyen magánbefektető azt választotta
volna, hogy a meglévő beruházások megőrzése érdekében további összeget fektet a vállalkozásba ahelyett, hogy
azt hagyja csődbe menni. Görögország arra számított, hogy a TRAINOSE saját tőkéjének növeléséből következő
szerkezetátalakítás és az azt követő privatizálás során a befektetés nagyobb része megtérül, és az OSE mentesül
a negatív hatások alól.
(137) Annak meghatározásához, hogy a Görögország általi befektetés előnyhöz juttatja-e a TRAINOSE-t, meg kell
vizsgálni, hogy hasonló körülmények között egy rendes piacgazdasági feltételek mellett tevékenykedő, hasonló
méretű magánbefektető végrehajtotta volna-e a szóban forgó befektetést (azaz teljesül-e a piacgazdasági szereplő
elve) (1).
(138) Görögország megerősítette, hogy azért döntött a TRAINOSE-nak történő tőkejuttatás mellett, hogy megakadá
lyozza Görögország egyetlen vasútüzemeltetőjének összeomlását és a görög gazdaságon emiatt végigsöprő negatív
hatást.
(139) A piacgazdasági szereplő teszt alkalmazásakor azonban figyelmen kívül kell hagyni minden olyan megfontolást,
amely kizárólag a tagállam közhatalmi szerepéhez kapcsolódik (például a társadalmi, regionális vagy ágazati
politikai megfontolásokat) (2). Másként fogalmazva, amennyiben egy állami beavatkozást olyan közpolitikai okok
(1) Lásd például a Bíróság C-142/87. sz., Belgium kontra Bizottság („Tubemeuse”) ügyben 1990. március 21-én hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:1990:125) 29. pontját; a Bíróság C-305/89. sz., Olaszország kontra Bizottság (ƒ„ALFA Romeo”) ügyben 1991. március 21-én hozott
ítéletének (ECLI:EU: C:1991:142) 18 és 19. pontját; a Bíróság T-16/96 sz., Cityflyer Express kontra Bizottság ügyben április 30-án hozott
ítéletének (ECLI:EU: T:1998:78) 51. pontját; a Törvényszék T-129/95., T-2/96. és T-97/96. sz., Neue Maxhütte Stahlwerke és LechStahlwerke kontra Bizottság egyesített ügyekben 1999. január 21-én hozott ítéletének (ECLI:EU:T:1999:7) 104. pontját; a Törvényszék
T-228/99. és T-233/99. sz., Westdeutsche Landesbank Girozentrale és Land Nordrhein-Westfalen kontra Bizottság egyesített ügyekben
2003 március 6-án hozott ítéletét (ECLI:EU: T:2003:57).
2
( ) A Bíróság C-124/10. P. sz., Bizottság kontra EDF ügyben 2012. június 5-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2012:318) 79, 80. és
81. pontja; a Bíróság 234/84. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 1986. július 10-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1986:302)
14. pontja; a Bíróság 40/85. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 1986. július 10-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1986:305) 13. pontja;
a Bíróság C-278/92–C-280/92. sz., Spanyolország kontra Bizottság egyesített ügyekben 1994. szeptember 14-én hozott ítéletének (ECLI:
EU:C:1994:325) 22. pontja; a Bíróság C-334/99. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2003. január 28-án hozott ítéletének (ECLI:
EU:C:2003:55) 134. pontja; a Törvényszék T-228/99. és T-233/99. sz., Westdeutsche Landesbank Girozentrale és Land NordrheinWestfalen kontra Bizottság egyesített ügyekben 2003. március 6-án hozott ítélete (ECLI:EU:T:2003:57); a Törvényszék T-20/03. sz.,
Kahla Thüringen Porzellan kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 24-én hozott ítélete (ECLI:EU:T:2008:395); a Törvényszék
T-98/00. sz., Linde kontra Bizottság ügyben 2002. október 17-én hozott ítélete (ECLI:EU:T:2002:248).

L 186/44

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2018.7.24.

vezérelnek, például a társadalmi fejlődés vagy a regionális fejlesztés érdekében, amelyek növelik a vállalat
veszteségeit vagy csökkentik nyereségeit, az állam magatartása – noha közpolitikai szempontból észszerű lehet –
esetleg olyan megfontolásokat is magában foglalhat, amelyeket rendes körülmények között egy piacgazdasági
szereplő nem mérlegelne, vagy akár vissza is utasítana, ha azok csökkentenék a várt megtérülést. A Bizottság
ezért úgy ítéli meg, hogy a saját tőke növelésére vonatkozóan végrehajtott piacgazdasági szereplő teszthez
figyelmen kívül kell hagyni a görög gazdaságra kifejtett negatív dominóhatást, valamint azt a tényt, hogy
a TRAINOSE Görögország egyetlen vasútüzemeltetője.
(140) Görögország kijelentette továbbá, hogy már 2009-ben előirányozták a TRAINOSE szerkezetátalakítását a vállalat
privatizálása érdekében, és ezért a beinjektált tőke belátható időn belüli elfogadható megtérülését várták.
Görögország hangsúlyozta továbbá, hogy létező befektető számára elfogadható lett volna az ideiglenesen
alacsonyabb megtérülés is.
(141) Azt, hogy az állami beavatkozás összhangban áll-e a piaci feltételekkel, előzetesen, a beavatkozásra vonatkozó
döntés időpontjában rendelkezésre álló információkat figyelembe véve kell megvizsgálni (1). Rendes esetben
minden körültekintő piacgazdasági szereplő előzetes értékelést készítene egy projekt stratégiai és pénzügyi
kilátásairól (2). Nem elegendő utólagos gazdasági értékelésekre támaszkodni, melyekben visszamenőlegesen
megállapítják, hogy az érintett tagállam által tett beruházás valóban nyereséges volt (3).
(142) Általánosan elfogadott szabványos értékelési módszertanra épülő gazdasági értékelésnek (4) rendelkezésre álló
objektív, ellenőrizhető és megbízható adatokon kell alapulnia (5), amelyeknek kellően részletesnek kell lenniük és
az ügyletre vonatkozó döntés időpontjában fennálló gazdasági helyzetet kell tükrözniük, figyelembe véve
a kockázat mértékét és a jövőre vonatkozó elvárásokat. A befektetések (éves) megtérülésének meghatározására
szolgáló, széles körben elfogadott szabványos módszer a belső megtérülési ráta kiszámítása (6). A befektetésre
vonatkozó döntés a nettó jelenérték szerint is vizsgálható (7), amely a legtöbb esetben a belső megtérülési rátával
egyenértékű eredményt ad.
(143) A közszolgálati vállalatok és szervezetek tárcaközi bizottsága által 2009-ben hozott 60 millió EUR-s tőkebefek
tetési döntés előtt Görögország sem valamely általánosan elfogadott szabványos értékelési módszertan, sem más
módszertan szerint nem vizsgálta a várható megtérülés jövedelmezőségét. Görögország a részvényes jövedelme
zőségi kilátásait tekintve nem mutatott be tényszerű bizonyítékot a TRAINOSE-nak történő tőkejuttatásra
vonatkozó döntés alátámasztása érdekében. Semmilyen dokumentumban nincs olyan ábra vagy kalkuláció, amely
bemutatná a TRAINOSE részvényese által realizálható tőkemegtérülést vagy a tőkebefektetés után Görögország
tőkerészesedésének értékében bekövetkező növekedést. A Bizottság megállapítja, hogy a TRAINOSE eredményki
mutatására vonatkozó előrejelzések csupán annyit tartalmaznak, hogy a vállalat várhatóan 2011-től válik
nyereségessé. Még a 2013-ig várt összesített nyereség (14 millió EUR) sem elegendő a 2011-ig várt veszteség
(– 165 millió EUR) ellensúlyozására.
(144) Görögország ráadásul elmulasztotta megvizsgálni a TRAINOSE privatizálásának kilátásait és számszerűsíteni
a várható privatizációs bevételeket. A Bizottság megjegyzi, hogy abban az időpontban, amikor a saját tőke
növelésére vonatkozó döntést visszavonhatatlanul meghozták (azaz 2009-ben), a vállalat privatizálása csupán
homályos terv volt, még semmilyen privatizációs megbízást nem tettek közzé, nem nyújtottak be kötelező erejű
ajánlatot, és bizonytalan volt, hogy a privatizálás sikeres lesz-e egyáltalán. A TRAINOSE 2010-ben került be
Görögország privatizációs programjába (8), de csak 2013-ban született meg a tényleges döntés a vállalat privatizá
lásáról (9). Nem érkezett azonban kötelező erejű ajánlat, és a privatizációs folyamatot 2016-ban újra kellett
indítani, így a privatizálás várható időpontja 2017-re tolódott.
(145) Annak vizsgálatakor, hogy az ügylet összhangban áll-e a piaci feltételekkel, figyelembe kell venni az érintett
közjogi szerv korábbi, egy adott vállalkozásnak való gazdasági kitettségét (10). A korábbi kitettséget a
(1) A Bíróság C-124/10. P. sz., Bizottság kontra EDF ügyben 2012. június 5-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2012:318) 83., 84., 85. és
105. pontja; a Bíróság C-482/99. sz., Franciaország kontra Bizottság (Stardust) ügyben 2002. május 16-án hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:2002:294) 71. és 72. pontja; a Törvényszék T-16/96. sz., Cityflyer Express kontra Bizottság ügyben 1998. április 30-án hozott
ítéletének (ECLI:EU:T:1998:78) 76. pontja.
(2) A Bíróság C-124/10. P. sz., Bizottság kontra EDF ügyben 2012. június 5-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2012:318) 82, 85. és
105. pontja.
(3) A Bíróság C-124/10. P. sz., Bizottság kontra EDF ügyben 2012. június 5-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2012:318) 85. pontja.
(4) Lásd a Törvényszék T-366/00. sz., Scott kontra Bizottság ügyben 2007. március 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:T:2007:99)
134. pontját, valamint a Bíróság C-239/09. sz. Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe ügyben 2010. december 16-án hozott ítéletének
(ECLI:EU:C:2010:778) 39. pontját.
(5) Lásd a Törvényszék T-274/01. sz., Valmont Nederland BV kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 16-án hozott ítéletének (ECLI:EU:
T:2004:266) 71. pontját.
(6) A belső megtérülési ráta nem az adott év mérleg szerinti eredményén alapul, hanem azt a jövőbeni cash flow-t veszi figyelembe, amelyet
a befektető a befektetés teljes élettartama során tervez realizálni. A belső megtérülési ráta az a diszkontráta, amelynek alkalmazásakor
a cash flow nettó jelenértéke nulla.
(7) A nettó jelenérték a befektetés élettartama során zajló pozitív és negatív cash flow közötti különbség, a megfelelő megtérülés
(tőkeköltség) összegével csökkentve.
(8) Lásd a (14) preambulumbekezdést.
(9) Lásd a (15) preambulumbekezdést.
(10) Lásd a Bíróság C-224/12. P. sz. ING Groep NV ügyben 2014. április 3-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2014:213) 29. és 37. pontját.
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kontrafaktuális forgatókönyvek keretében a piacgazdasági szereplő teszt alkalmazása céljából figyelembe kell
venni. Például egy nehéz helyzetben lévő közvállalkozáson belüli tőke- vagy adósságintervenció esetében az ilyen
befektetés várható megtérülésének mértékét össze kell vetni a kontrafaktuális forgatókönyv, azaz a vállalkozás
felszámolása esetén várható megtérüléssel. Amennyiben a felszámolás magasabb nyereséget vagy alacsonyabb
veszteséget biztosít, a körültekintő piacgazdasági szereplő ezt a lehetőséget választaná (1).
(146) Görögország a saját tőke növelése előtt nem határozta meg a TRAINOSE feltételezett felszámolásából várható
bevételt. A Bizottság megállapítja, hogy 2008. december 31-én a TRAINOSE eszközeinek könyv szerinti értéke
104 millió EUR-t tett ki, tartozásainak értéke pedig 376 millió EUR volt. Így Görögország mint a TRAINOSE
részvényese valószínűleg semmilyen megtérülésre nem számíthatna a feltételezett felszámolási forgatókönyv
szerint. Ennek velejárójaként Görögország egyetlen törvényes felelőssége részesedésének elvesztése lenne, és nem
kellene több tőkét befektetnie a vállalatba.
(147) A TRAINOSE felszámolására vonatkozó döntés eredményeként kialakuló társadalmi és politikai nyomás
lehetősége ellenére a Bizottság fenntartja álláspontját, hogy egy piacgazdasági szereplő költsége hasonló
szituációban a nullával lenne egyenlő, mivel a TRAINOSE egyedüli részvényese a görög állam. A tőkeemelés ilyen
körülmények között csak veszteséget okozhat a görög államnak, amelybe egy piacgazdasági szereplő nem
egyezett volna bele.
(148) A Bizottság ezért azon az állásponton van, hogy a TRAINOSE saját tőkéjének 60 millió EUR-val történő
megemelésére vonatkozó döntés olyan gazdasági előnyt jelentett a TRAINOSE-nak, amelyet rendes piaci
körülmények között nem szerzett volna meg.
7.1.3.3. S ze lek ti vi tás
(149) A saját tőke növeléséből egyedül a TRAINOSE-nak származott előnye, és az más görög vállalkozások számára
nem állt rendelkezésre általános gazdaságpolitikai intézkedés részeként. Azaz a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében szelektívnek minősül.
7.1.3.4. A v ers eny tor zí tás a és a ke r eskedel em re g ya korol t hat á s
(150) A 7.1.2.4. szakaszban bemutatott okok miatt a saját tőke növelése a belső piacon torzította a versenyt, vagy
a verseny torzításával fenyegetett, és hatással lehetett a tagállamok közötti kereskedelemre.
7.1.3.5. Köv etkezte tés
(151) A Bizottság a fentiekre tekintettel úgy ítéli meg, hogy a saját tőke 60 millió EUR-val történő 2009-es emelése
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül.
7.1.4. 3. intézkedés: A 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás
7.1.4.1. Á ll am i for r ás ok és az áll am na k v al ó bet u dha tó sá g
(152) A 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatást közvetlenül a görög állam költségve
téséből finanszírozták, tehát az intézkedés állami forrásokat használt fel, és arról az állam határozott, így annak
tudható be.
7.1.4.2. Ga zd a s ág i e l őn y
(153) Görögország megerősítette, hogy a 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás
a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásáért juttatott ellentételezést foglal magában.
(154) A Bíróság által az Altmark ügyben (2) hozott ítélet útmutatását követve a Bizottság megállapítja, hogy
a 2011–2013-as időszak közszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó megállapodást nem nyilvános pályázaton
ítélték oda.
(1) Lásd e tekintetben a Törvényszék T-296/97. sz., Alitalia kontra Bizottság ügyben 2000. december 12-én hozott ítéletét (ECLI:EU:
T:2000:289), illetve a Bíróság C-73/11. P. sz., Frucona kontra Bizottság ügyben 2013. január 24-én hozott ítéletének (ECLI:EU:
C:2013:32) 79. és 80. pontját.
(2) Lásd a (119) preambulumbekezdést.
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(155) Amikor a közszolgáltatási kötelezettséget nem pályázati eljárás keretében határozzák meg, a szükséges ellent
ételezés mértékét azon költségek elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszol
gáltatási követelmények kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötele
zettségek teljesítésekor felmerülnének, figyelemmel az érintett bevételekre és a kötelezettségek teljesítéséből
származó méltányos nyereségre.
(156) A Bizottság megjegyzi, hogy a közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó megállapodás 2011-es megkötésekor
a TRAINOSE pénzügyi nehézségekkel küzdött, és költségeit nem lehetett egy átlagos, jól vezetett és a közszolgál
tatási követelmények kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozás költségeinek
tekinteni. A 2011 és 2013 közötti időszakban végrehajtott közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezését
a TRAINOSE szerkezetátalakítási terve alapján becsülték meg, anélkül, hogy kontrafaktuális költségelemzést
hajtottak volna végre egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási követelmények kielégítéséhez szükséges
eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásra nézve. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy
a kritérium nem teljesült.
(157) Tekintettel arra, hogy az Altmark-feltételeknek együttesen kell teljesülniük, a Bizottságnak nem szükséges megvizs
gálnia, hogy ebben az ügyben teljesül-e a három másik Altmark-feltétel.
(158) Ennek megfelelően a 2011–2013-as időszakban a TRAINOSE-nak juttatott éves támogatás a Szerződés
107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett gazdasági előnyt nyújt a vállalkozásnak.
7.1.4.3. Sze l ek t iv i t á s
(159) A 2011–2013-as időszakban nyújtott éves támogatás csak a TRAINOSE-nak állt rendelkezésére és biztosított
előnyöket, ezért az a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében szelektív.
7.1.4.4. A v er s e ny t orzí t ás a és a k er eskede lem r e gyakorol t hatá s
(160) A 7.1.2.4. szakaszban bemutatott okok miatt a támogatások a belső piacon torzították a versenyt, vagy a verseny
torzításával fenyegettek, és hatással lehettek a tagállamok közötti kereskedelemre.
7.1.4.5. Köv et ke zt eté s
(161) A Bizottság a fentiekre tekintettel úgy ítéli meg, hogy a Görögország által a 2011–2013-as időszakban nyújtott
éves támogatások a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülnek.
7.1.5. 4. intézkedés: A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezése a közszféra egyéb munkáltatóihoz
7.1.5.1. Á l l a m i for rá so k é s a z á ll am na k val ó be tu dhatósá g
(162) A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezésére vonatkozó konstrukció alapja a 3891/2010 számú görög törvény.
Ebben lehetővé tették a TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezését a közszféra egyéb munkáltatóihoz, például
minisztériumokba és önkormányzatokhoz, amelyek a munkavállalók javadalmazását közpénzből finanszírozzák.
(163) Az intézkedés tehát állami forrásokat használ fel, ami a görög állam döntése és annak betudható.
7.1.5.2. Ga zd a s á g i el őny
(164) Görögország állítása szerint a munkavállalók számának azok áthelyezésével történő csökkentése nem biztosít
semmilyen előnyt a TRAINOSE számára, mivel azt a vállalatnál maradó munkavállalókkal kapcsolatos strukturális
hátrányok egyszeri kompenzációjának lehet tekinteni.
(165) A munkavállalók áthelyezéséből származó esetleges előny számszerűsítéséhez Görögország egy tanácsadó cég
által készített tanulmányt bocsátott rendelkezésre. A tanulmányban a magántársaságoknál végrehajtott feltételezett
önkéntes nyugdíjba vonulási program „normál költségeinek” és a TRAINOSE feltételezett önkéntes nyugdíjba
vonulási programja költségeinek különbözete jelenti az előnyt. A TRAINOSE említett költségei 120 millió EUR-t
tennének ki. Görögország azonban azzal érvel, hogy a feltételezett önkéntes nyugdíjba vonulási program
költségeiből ki kellene vonni a TRAINOSE által mind az áthelyezett, mind a vállalatnál maradó 904 munkavállaló
kvázi köztisztviselői jogállásából eredően fizetett „rendkívüli költségeket”. Görögország azon a véleményen van,
hogy az áthelyezésből származó „tényleges” előny 37 millió EUR-t tesz ki.
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(166) A Bizottság megjegyzi, hogy ha egy vállalkozás pénzügyi helyzete a rendes piaci feltételektől eltérő feltételek
mellett nyújtott állami beavatkozás eredményeképpen javul, minden esetben megállapítható az előny megléte (1).
E tekintetben az állami támogatás fogalmát illetően nem csak a pozitív gazdasági előny biztosítása bír jelentő
séggel: a gazdasági terhek alóli mentesítés szintén előnynek minősülhet. Ez utóbbiba a vállalkozás költségvetését
rendszerint érintő valamennyi teher csökkentése beletartozik (2). A vállalkozásnak az állami intézkedést követő
pénzügyi helyzetét össze kell vetni azzal, hogy az intézkedés elmaradása esetén milyen pénzügyi helyzetben lett
volna (3).
(167) Ezért szükséges megvizsgálni, hogy a munkavállalók áthelyezése hozzájárul-e TRAINOSE azon strukturális
hátrányainak csökkentéséhez, amelyekkel az említett intézkedés nélkül a TRAINOSE-nak továbbra is szembe
kellene néznie.
(168) A Bizottság megemlíti, hogy a TRAINOSE a létszámfelesleg problémájával küzdött. Rendes piaci viszonyok
között egy vállalkozásnak önkéntes nyugdíjba vonulási programot kell kidolgoznia, hogy nyugdíjba vonulásra
ösztönözze munkavállalóit. Görögország azzal érvelt, hogy a TRAINOSE-nak nem állt rendelkezésére pénzforrás
egy ilyen programhoz, ezért a görög állam létrehozott egy programot, amelynek keretében a munkavállalókat
a közszféra egyéb munkáltatóihoz helyezik át.
(169) Nem fogadható el az az érv sem, hogy az intézkedés azért nem biztosít előnyt a TRAINOSE-nak, mert az csupán
múltbeli kollektív foglalkoztatási szerződésekben előírt kötelezettségek megöröklése miatti bizonyos hátrányok
ellentételezését képezi. A TRAINOSE munkavállalóinak áthelyezésével csökkentek a TRAINOSE által ellenkező
esetben fizetendő személyzeti költségek, amelyek még akkor is a vállalkozások rendes költségei közé tartoznak,
ha azok a TRAINOSE munkavállalóinak sajátos jogállásából eredtek, és magasabbak voltak az ilyen jogállással
nem rendelkező munkavállalók költségeinél (4).
(170) Ráadásul a munkavállalók egy részének áthelyezése miatti alacsonyabb személyzeti költségekből eredő pénzügyi
előnyt nem lehet összehasonlítani a kollektív szerződés által a TRAINOSE munkavállalóinak biztosított kvázi
köztisztviselői jogállás vélelmezett hátrányaival.
(171) A Görögország által a TRAINOSE munkavállalóinak biztosított kvázi köztisztviselői jogállás vélelmezett
hátrányaival kapcsolatosan felhozott érvekre válaszul három megfontolást lehet felhozni. Először is, a görög
vasúti piac verseny előtti teljes megnyitása után a TRAINOSE rendelkezett és továbbra is rendelkezik képzett és
hozzáértő személyzettel, amely nélkül nem tudta volna fenntartani piaci pozícióját. Másodszor, ahogy
Görögország is rámutatott, az új kollektív foglalkoztatási szerződés eltörölte a TRAINOSE munkavállalóinak
számos kedvezményét, és intézkedéseket hoztak a TRAINOSE meglévő személyzeti költségeinek csökkentésére
is. Harmadszor, Görögországban jelenleg nincs másik vasútüzemeltető, ezért a magánszektorban foglalkoztatott,
hasonló munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókkal való általános összehasonlítás a TRAINOSE személy
zetének sajátosságai miatt nem tekinthető érvényes viszonyítási alapnak.
(172) A fenti megfontolásokra tekintettel a korábbi jogszabályokból eredő kedvezményekkel kapcsolatos költségek
olyan rendes költségeknek tekinthetők, amelyeket a vállalatoknak viselniük kell. Ennek megfelelően az ilyen
költségeknek a munkavállalók áthelyezésével történő megszüntetése a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett előnyt nyújtotta a TRAINOSE-nak.
7.1.5.3. Sze le k ti v i tá s
(173) A munkavállalók áthelyezéséből csak TRAINOSE-nak származott előnye, és ezért az a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében szelektívnek minősül.
7.1.5.4. A v ers e ny to rz ít á sa é s a k er esked elem re gya ko rolt ha tá s
(174) A 7.1.2.4. szakaszban bemutatott okok miatt a munkavállalók áthelyezése a belső piacon torzította a versenyt,
vagy a verseny torzításával fenyegetett, és hatással lehetett a tagállamok közötti kereskedelemre.
(1) A Bíróság C-39/94. sz., SFEI és társai ügyben 1996. július 11-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1996:285) 60. pontja; a Bíróság
C-342/96. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 1999. április 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:210) 41. pontja.
(2) A Bíróság C-387/92. sz. Banco Exterior de España ügyben 1994. március 15-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1994:100) 13. pontja;
a Bíróság C-156/98. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2000. szeptember 19-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2000:467)
25. pontja; a Bíróság C-6/97. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 1999. május 19-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:251)
15. pontja; A Bíróság C-172/03. sz. Heiser-ügyben 2005. március 3-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2005:130) 36. pontja.
(3) A Bíróság 173/73. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 1974. július 2-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1974:71) 13. pontja.
(4) A Bizottság 2012/540/EU határozata (2011. december 20.), a C 25/08 számú, a France Telecom által foglalkoztatott állami alkalma
zottak nyugdíjának finanszírozási módjára vonatkozóan végrehajtott reformról szóló állami támogatási ügyben hozott határozata
(HL L 279., 2012.10.12., 1. o.), amely határozatot helybenhagyták a Bíróság C-211/15 P. sz., Orange (France Télécom) kontra Bizottság
ügyben 2016. október 26-án hozott ítéletében [ECLI:EU:C:2016:798], valamint a Bíróság C-620/13 P. sz., BT plc kontra Bizottság
ügyben 2014. október 22-én hozott ítéletében [ECLI:EU:C:2014:2309].
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7.1.5.5. Köv e tkezt e tés
(175) A Bizottság a fentiekre tekintettel úgy ítéli meg, hogy a TRAINOSE munkavállalóinak a közszféra egyéb munkálta
tóihoz 2011 és 2013 között végrehajtott áthelyezése a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül.
7.1.6. 5. intézkedés: A TRAINOSE és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások
7.1.6.1. Ga zd a s á g i el őn y
(176) A 3.5.5. szakaszban foglaltak szerint a Bizottság az eljárás megindításáról szóló határozatban kételyét fejezte ki
arra vonatkozóan, hogy a TRAINOSE és az OSE közötti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat piaci
feltételek mellett kötötték-e.
(177) Az eljárás megindításáról szóló határozat észrevételezése során Görögország tovább pontosította a TRAINOSE és
az OSE között a szolgáltatási szintre vonatkozóan létrejött megállapodásokban meghatározott szolgáltatások
díjainak számítási módszerét. A (72) preambulumbekezdésben foglaltak szerint a szolgáltatási szintre
vonatkozóan kötött megállapodásokkal kapcsolatosan Görögország kijelentette, hogy a megállapodásokat
a Trojka ajánlásai szerint, piaci feltételek mellett kötötték, ezért azok nem biztosítanak semmilyen gazdasági
előnyt a TRAINOSE-nak.
(178) Ezért meg kell vizsgálni, hogy a TRAINOSE és az OSE között a szolgáltatási szintre vonatkozóan létrejött
megállapodásokban meghatározott feltételek nyújtottak-e olyan gazdasági előnyt a TRAINOSE-nak, amely rendes
piaci körülmények között nem állt volna rendelkezésére (1). E célból a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy egy
feltételezett piacgazdasági szereplő az OSE helyében, az adott időpontban rendelkezésre álló információk alapján,
a fennálló piaci feltételeket és várható fejlődést figyelembe véve megkötötte volna-e a szolgáltatási szintre
vonatkozó szóban forgó megállapodásokat ugyanazokkal a feltételekkel (2).
(179) A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat nem versenyen alapuló, átlátható, megkülönböztetéstől
mentes és feltételekhez nem kötött közbeszerzési eljárás keretében kötötték, így nincs közvetlen és konkrét
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az ügylet megfelel a piaci feltételeknek. A Trojka azért javasolta a szolgáltatási
szintre vonatkozó megállapodások megkötését, hogy az OSE és a Trojka között már egyébként is meglévő
kereskedelmi viszonyokat hivatalossá tegyék, hiszen az OSE akkoriban nemcsak a pályahálózat működtetője,
hanem a gördülőállomány, a karbantartási szolgáltatások, személyzeti képzés, irodák és buszok szolgáltatója is
volt. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások megkötésekor a TRAINOSE volt Görögország egyetlen
vasútüzemeltetője. A TRAINOSE függött az OSE több szolgáltatásától is.
(180) Az a tény, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat nem közbeszerzési eljárásban ítélték oda,
önmagában még nem jelenti azt, hogy azok nem felelnek meg a piaci feltételeknek (3). Közbeszerzés hiányában
a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások piaci feltételeknek való megfelelése azon feltételek mentén is
vizsgálható, amelyek mellett hasonló magánszereplők által kötött hasonló ügyletek hasonló helyzetben létrejöttek
(összehasonlító teljesítményértékelés), vagy annak vizsgálatára egyéb értékelési módszerek alkalmazhatók (4).
(181) A megfelelő referenciaérték meghatározásához különös figyelmet kell fordítani az érintett piaci szereplő típusára,
a szóban forgó ügylet típusára, valamint az érintett piacra vagy piacokra. Az ügylet időzítése szintén kiemelt
jelentőséggel bír, amennyiben jelentős gazdasági fejlemények történtek. A rendelkezésre álló piaci referenciaér
tékeket adott esetben az állami ügylet sajátos jellemzőinek megfelelően ki kell igazítani (5). Az összehasonlító
teljesítményértékelés – több hasonló ügylet értékelése alapján – gyakran nem egy „pontos” referenciaértéket,
hanem egy lehetséges értéktartományt határoz meg.
(1) A Bíróság C-39/94. sz., SFEI és társai ügyben 1996. július 11-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1996:285) 60. pontja; a Bíróság
C-342/96. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 1999. április 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:210) 41. pontja.
(2) Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás
fogalmáról (2016/C 262/01), 74. pont; a Törvényszék T-268/08. és T-281/08. sz., Land Burgenland és Ausztria kontra Bizottság
egyesített ügyekben 2012. február 28-án hozott ítélete (ECLI:EU:T:2012:90); a T-274/01. sz., Valmont kontra Bizottság ügyben hozott
ítéletének (ECLI:EU:C:2004:266) 45. pontja; a C-290/07. P. sz., Bizottság kontra Scott ügyben hozott ítéletének (EU:C:2010:480)
68. pontja; a T-228/99. és T-233/99. sz., Westdeutsche Landesbank Girozentrale kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének
(ECLI:EU:T:2003:57) 246. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat. A Bíróság C-124/10. P. sz., Bizottság kontra EDF
ügyben 2012. június 5-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2012:318) 83., 84., 85. és 105. pontja; a Bíróság C-482/99. sz., Franciaország
kontra Bizottság (Stardust) ügyben 2002. május 16-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2002:294) 71. és 72. pontja; a Törvényszék
T-16/96. sz., Cityflyer Express kontra Bizottság ügyben 1998. április 30-án hozott ítéletének (ECLI:EU:T:1998:78) 76. pontja.
(3) Lásd a Törvényszék T-488/11. sz., Sarc kontra Bizottság ügyben 2014. június 12-én hozott ítéletének (ECLI:EU:T:2014:497) 98. pontját.
4
( ) Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás
fogalmáról (2016/C 262/01), 97. pont.
(5) A Törvényszék T-228/99. és T-233/99. sz., Westdeutsche Landesbank Girozentrale és Land Nordrhein-Westfalen kontra Bizottság
egyesített ügyekben 2003. március 6-án hozott ítéletének (ECLI:EU:T:2003:57) 251. pontja.
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a) A gördülőállomány karbantartásának szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(182) A Bizottság megállapítja, hogy a gördülőállomány karbantartási szolgáltatásaiért felszámított árat az anyag- és
pótalkatrészköltség, a karbantartó személyzettel kapcsolatos költségek és a kapcsolódó adminisztratív költségek
függvényeként határozták meg. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban szereplő ár tehát tartalmazza
az OSE által nyújtott karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatos összes költséget, még a kapcsolódó
adminisztratív költségekhez való hozzájárulást is.
(183) A karbantartási szolgáltatások legnagyobb költségtétele a karbantartó személyzet költsége. A nyújtott szolgál
tatások jellege és a fennálló piaci feltételek tekintetében egyedül az athéni metró üzemeltetéséért 2010-ig felelős
AMEL volt összehasonlítható az OSE-vel Görögországban. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
megkötése előtt az OSE évi [25 000–50 000] EUR, azaz óránkénti [20–40] EUR átlagbért fizetett karbantartási
személyzetének. A Bizottság megjegyzi, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésekor az
AMEL karbantartási technikusainak éves fizetése – képzettségüktől és munkaviszonyuk időtartamától függően –
[25–50 000] EUR és [25 000–50 000] EUR között mozgott, ezért a [25 000–50 000] EUR értéket vették éves
átlagos fizetésnek a kalkulációban. Az OSE karbantartási személyzetének átlagos fizetése tehát hasonló volt az
AMEL karbantartási személyzetének fizetéséhez.
(184) A Bizottság tudomásul veszi, hogy a 3899/2010 számú törvény hatálybalépése után az OSE karbantartási
személyzeti költségei óránkénti további [0–5] EUR-val csökkentek, ugyanakkor a TRAINOSE-val kötött megálla
podást nem igazították ki ennek megfelelően. Ebből kifolyólag az OSE nyereségének összege karbantartási
óránként [0–5] EUR-val növekedett, így OSE [0–10] % piaci megtérülést realizálhatott.
(185) A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kétéves időtartamra
kötötték, amelyet további egy évvel lehet meghosszabbítani. A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
szankciókat fogalmazott meg a gördülőállomány késedelmes biztosítására, valamint a késedelmes fizetésre
vonatkozóan. Ez azt jelzi, hogy a megállapodás megkötésekor figyelembe vették a felek kereskedelmi érdekeit, és
nem arra használták az OSE-t, hogy burkoltan jogtalan, a piaci feltételeket meghaladó előnyhöz juttassák
a TRAINOSE-t.
(186) A fenti megfontolásokra tekintettel le lehet vonni azt a következtetést, hogy egy feltételezett piacgazdasági
szereplő is megkötötte volna a gördülőállomány karbantartásának szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodást,
tehát az nem nyújtott jogtalan gazdasági előnyt a TRAINOSE-nak.

b) A gördülőállomány lízingelésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(187) A Bizottság megállapítja, hogy a gördülőállomány lízingdíjait a gördülőállomány éves értékcsökkenése és finanszí
rozási költségei szerint határozták meg a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban. Ebből kifolyólag, az
értékcsökkenési tényező vegyes finanszírozást tükröz, és a vállalat saját forrásaiból finanszírozott érték […]-ának,
valamint a hitelből finanszírozott érték […]-ának felelt meg.
(188) A Bizottság megállapítja, hogy az értékcsökkenési tényező teljesen megfelel a görög részvénytársaságok eredmény
szemléletű számviteli standardjainak, és az OSE pénzügyi beszámolóit évente ellenőrizte hites külső könyvvizsgáló
cég. Ezenkívül mivel az OSE pénzügyi beszámolóit az IFRS standardok szerint készítették, a gördülőállomány
OSE eszköznyilvántartásában szereplő könyv szerinti értéke megfelel a piaci értéknek.
(189) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a gördülőállomány lízingelésének szolgáltatási szintjére
vonatkozó megállapodást piaci feltételek mellett kötötték, ezért az nem biztosít semmilyen jogtalan gazdasági
előnyt a TRAINOSE-nak.

c) Személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(190) A Bizottság megállapítja, hogy a személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás kialakítása
előtt a TRAINOSE kísérletet tett más görögországi képzési szolgáltatók óradíjainak összehasonlítására.
A személyzeti képzési költségek összehasonlítása nem volt közvetlen, mivel az OSE az egyetlen szervezet, amely
műszaki képzést tart mozdonyvezetőknek, illetve vasúttal kapcsolatos egyéb témákban.
(191) A (79) preambulumbekezdésben foglaltaknak megfelelően, az összehasonlításhoz a LAEK és az IEKEM TEE
szolgáltatót választották az általuk nyújtott képzési szolgáltatások miatt. A LAEK által nyújtott képzési szolgál
tatások óradíja [0–20] EUR és [20–40] EUR között, az IEKEM TEE képzési óradíja pedig [0–15] EUR és
[50–70] EUR között mozgott.
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(192) A Bizottság megítélése szerint az OSE és a TRAINOSE által alkalmazott képzési díjak megfeleltek a piaci áraknak,
ennek megfelelően a személyzet képzésének szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodást piaci feltételek
mellett kötötték, és az nem biztosít semmilyen jogtalan előnyt a TRAINOSE-nak. A képzés költsége függ
a képzési programban megtartott órák teljes számától, a részt vevő gyakornokok számától (legalább 5 [öt]
személy), valamint a résztvevők számának függvényében személyenként meghatározott átlagos óradíjtól, az
alábbiak szerint:
Résztvevők száma

Átlagos óradíj, EUR

5 ≤ X ≤ 10

[20–40]

10 ≤ X ≤ 15

[20–40]

15 < X

[0–20]

d) Irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(193) Az irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó, 2011-ben kötött megállapodásban szereplő havi bérleti díjat egy
független ingatlanbecslő által 2005-ben készített és a GAIAOSE által az épület és a környezet aktuális állapota,
valamint a fennálló piaci feltételek alapján kiigazított értékelés szerint alakították ki.
(194) 2005 végén az irodák becsült bérleti értéke m2-enként [10–20] EUR volt. A bérelt irodák 1972-ben épített
épülete nem felel meg a modern irodai infrastruktúra normáinak, mivel nincsenek benne nyitott terek, és a közös
használatú területek aránya rendkívül magas (30 %). Az épület maga közepes szintű műszaki állapotban van, de
környezetének állapota és közbiztonsága az utóbbi években romlott.
(195) A Bizottság megállapítja, hogy az irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás megkötésekor az
irodabérlések iránti kereslet 2005 vége és 2011 februárja között akár 30 %-kal is csökkent a kialakulóban lévő
gazdasági válság miatt, ami a bérleti díjak csökkenéséhez vezetett. Ezt megerősíti az Eurobank Properties Services
független magántulajdonú értékbecslő által készített piaci jelentés, amelyben a környéken található, hasonló
tulajdonságú épületek bérleti díját 2010 júliusára m2-enként 11 és 14 EUR közé tették, ami 20 %-os csökkenést
jelent a 2009-es adatokhoz viszonyítva.
(196) A (193) és (194) preambulumbekezdésben említett tényezőket figyelembe véve a havi bérleti díjat a 2005-ös m2enkénti [10–20] EUR-s szintről 2011-ben a [0–10] EUR-s szintre csökkentették. Ez a kiigazítás [20–40] %-os
csökkenést eredményezett, amely nagyjából megfelel a környéken tapasztalható díjcsökkenésnek és a bérelt épület
állapotának (1). A bérleti alapdíjon felül TRAINOSE fizette az irodákkal kapcsolatos összes költséget, beleértve
a karbantartást, az energiaköltséget, az adókat, illetékeket is.
(197) A fenti megfontolások alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az irodabérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó
megállapodást piaci feltételek mellett kötötték, ezért az nem biztosít semmilyen jogtalan előnyt a TRAINOSE-nak.
e) Buszbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás
(198) A Bizottság megállapítja, hogy a busz- és járműbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodásban meghatá
rozott bérleti díjakat a járművek 2001. január 1-jén érvényes piaci értékének az éves értékcsökkenéssel kiigazított
értéke alapján határozták meg. A járművek piaci értékét és az éves értékcsökkenést az adott jármű beszállítója
becsülte meg.
(199) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a buszbérlés szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodást
piaci feltételek mellett kötötték, ezért az nem biztosít semmilyen jogtalan gazdasági előnyt a TRAINOSE-nak.
f) Következtetések
(200) A fentiekre tekintettel a Bizottság megállapította, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások nem
nyújtottak jogtalan gazdasági előnyt a TRAINOSE-nak.
(1) Lásd a Görög Nemzeti Bank „Az ingatlanpiac: fejlemények és kilátások” című, 2010-es éves jelentését (2011. április) https://www.
bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Governor%27s_AnnualReport2010,April2011ChapterV,S,ection2.pdf
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(201) Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatás
feltételeinek együttesen kell teljesülniük, már egyetlen feltétel nem teljesülése is meghatározó jelentőségű. Ebből
kifolyólag nincs szükség annak vizsgálatára, hogy az 5. intézkedés megfelel-e a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdésében található többi feltételnek.
(202) A Bizottság ennek megfelelően azt a következtetést vonja le, hogy az 5. intézkedés a Szerződés 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.
7.2. A támogatás jogszerűsége
(203) A Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak, amennyiben támogatás nyújtását vagy
módosítását tervezik, értesíteniük kell a Bizottságot, és tilos a tervezett intézkedéseket azelőtt végrehajtaniuk,
hogy a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárás eredményeként végleges határozat születik.
(204) A Bizottság megállapítja, hogy az 1. intézkedést még nem hajtották végre, és annak végrehajtása e határozattól
függ. Mivel az 1. intézkedést még nem hajtották végre, a Bizottság megítélése szerint Görögország betartotta
a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettséget (1).
(205) A Bizottság megállapítja, hogy a 2., 3. és 4. intézkedést 2011 és 2013 között végrehajtották. Az említett intézke
désekkel megítélt támogatásokat a Bizottság nem hagyta előzetesen jóvá; ennek megfelelően Görögország nem
tett eleget a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt várakozási kötelezettségének. Így a 2., 3. és
4. intézkedés jogellenes állami támogatásnak minősül.
7.3. A támogatás összeegyeztethetősége
(206) mivel az 1., 2., 3. és 4. intézkedés a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak
minősül, a Bizottságnak értékelnie kell, hogy az említett támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek
tekinthető-e.
(207) Jelen ügy és a görög gazdaság rendkívül egyedi körülményeire tekintettel Görögország megerősítette, hogy
a szóban forgó támogatást a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében a belső piaccal
összeegyeztethető támogatásnak lehet tekinteni azon az alapon, hogy a tagállamban bekövetkezett súlyos
gazdasági zavar megszüntetését célozza.
(208) A Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében „A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető: […]
egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás; […]”.
(209) A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalomtól való bármilyen eltérésre vonatkozóan az említett
rendelkezést korlátozó módon kell értelmezni és alkalmazni. Az ilyen szigorú alkalmazáshoz figyelembe kell
venni különösen egyfelől az érintett tagállam gazdaságában bekövetkezett zavar jellegét és objektív súlyosságát,
másfelől az annak kezelését célzó támogatás megfelelőségét, szükségességét és arányosságát, miközben tekintettel
kell lenni az érintett kedvezményezett és ágazat esetlegesen rendszerszintű fontosságára és pozíciójára, valamint
a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre kifejtett jogtalan negatív hatások elkerülésére.
7.3.1. Görögország gazdasági helyzete
(210) Görögország gazdasági helyzetét objektívan példa nélküli, mély és elhúzódó válság jellemzi. 2016 már
a kilencedik éve volt a görög recessziónak. A recesszió különösen mély volt 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és
2012-ben (a reál-GDP csökkenése rendre 3,1 %, 4,9 %, 7,1 % és 6 % volt). A 2008 és 2016 közötti időszakban
a GDP 25 %-ot meghaladó mértékben csökkent. Görögország bruttó államadósságának tetőzését 179,7 %-on
2016-ra várták. A görögországi munkanélküliségi ráta átlaga 24,9 % volt, egyes régiókban elérte a 30,7 %-ot is,
szemben az EU28 átlagos 9,4 %-os értékével. A görög államnak gyakorlatilag nincs hozzáférése a tőkepiacokhoz,
és államháztartása még mindig az eurócsoporttól és más nemzetközi hitelezőktől függ, amelyek jelenleg is
tárgyalás alatt álló tervezett hitelek újabb részleteit biztosítják. Görögország gazdasága tehát még 2017
júniusában is érzékeny volt a bizonytalanságokkal és sokkhatásokkal szemben.
(211) Ahogy a Bizottság a Szerződés 107. cikke (3) bekezdése b) pontjának a görög helyzet kezelését célzó intézke
désekre való alkalmazását végrehajtó, 2011. december 20-i határozatában (2) kimondta, Görögország sokkal
súlyosabb és hosszabban tartó gazdasági visszaesést él át, mint amilyet a tagállamok gazdaságai rendes üzleti
ciklusuk során megtapasztalnak, ahol a gazdaság lassulása a normál növekedési és fejlődési folyamat része.
(1) A Törvényszék T-109/01. sz., Fleuren Compost kontra Bizottság ügyben 2004. január 14-én hozott ítélete (ECLI:EU:T:2004:4).
(2) SA.34044 (2011/N)*EL* Görögország átmeneti hitelgarancia-rendszerének meghosszabbítása (HL C 29., 2012.2.2., 4. o.).
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(212) A Bizottság 2013-ban és 2014-ben is elismerte a válság kivételes hatásait és azt, hogy a görögországi piacon
fontos pozícióban lévő energiaszolgáltatók számára nyújtott állami támogatások segíthetnek megszüntetni vagy
kezelni ezeket hatásokat (1). A Bizottság emellett 2017. június 30-ig szükségesnek tartotta meghosszabbítani
a görög pénzügyi ágazatnak nyújtott állami támogatási programot a görög gazdaság súlyos zavarának megszünte
téséhez, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazásában (2). A görög gazdaság helyzetére
vonatkozó 2011. decemberi következtetések érvényben maradnak az állami támogatási szabályok alkalmazásának
vonatkozásában.
(213) A Bizottság egyetért Görögországgal abban, hogy a helyzet kihat a görög vasúti ágazatra és jelentős zavarokat
okoz a tagállamban, többek között abból adódóan, hogy a megszűnő vagy számláikat fizetni képtelen vállal
kozások (például a görög cukoripar) vagy bizonyos térségek gazdasági aktivitásának esése miatt csökkenés tapasz
talható mind a vasúti személyszállítási, mind a vasúti áruszállítási igényekben. A TRAINOSE esetleges felszámo
lásának ugyanilyen hatása lenne. A Bizottság megállapítja, hogy 2008 és 2012 között az utaskilométer-szám
49 %-kal csökkent, az árufuvarozási tonnakilométer-szám pedig 64 %-kal zuhant.
(214) A TRAINOSE működésében bekövetkező bármilyen fennakadás súlyos terhet róna a tömegközlekedési hálózat
egészére, különösen az évente 8 millió utast szállító athéni hálózatra, valamint Thesszaloniki és Pátra hálózataira.
A TRAINOSE mint Görögország egyetlen vasúti utas- és áruszállítási szolgáltatójának fontosságát jól szemléltette
a menekültválság csúcspontján kialakult helyzet, amikor bizonyos vasútvonalakat részben lezártak vagy csökkent
forgalommal üzemeltettek. Amikor az Idoméninél lévő határ még nyitva volt, nagyjából nyolc áruszállító vonat
közlekedett naponta Közép-Európába és vissza. A határ lezárása után ezt négy vonatra csökkentették, amelyek
a szomszédos Bulgárián keresztül, hosszabb útvonalon haladtak, így a görög importőröknek és exportőröknek
megnövekedtek a szállítási költségei. Egy 34 kocsiból álló vonat jellemzően legfeljebb 50 000 EUR költségen, kéthárom nap alatt szállítja a rakományt Közép-Európába. A hosszabb útvonal azonban akár 12 napos késéseket is
okozott, így a költségek majdnem 20 %-kal nőttek. A nagyjából 500 kisvállalkozást képviselő észak-görögországi
exportőrök egyesületénél realizált közvetlen többletköltségek körülbelül 5 millió EUR-t tettek ki, ami hátráltatta
a gazdaság hatévnyi recesszió utáni újraindítására irányuló törekvéseket. Ezért alapvető fontosságú a fennakadás
mentes átmenet biztosítása, hogy elérjék a TRAINOSE teljes alaptőkéje jövőbeli eladásának stratégiai célját, és
ezzel megvalósítsák az eurócsoporttal kialakított program egyik részeredményét (3).

7.3.2. A TRAINOSE pozíciója a görög gazdaságban
(215) A mély és tartósan elhúzódó gazdasági válság eredményeként a TRAINOSE a működési
csökkenését és az adósságok halmozódását tapasztalta (lásd az 1. táblázatot). A példátlan
kombinációja miatt a görög vasúti szállítási rendszerben ezenkívül kifizetetlen számlák,
infrastruktúra-befektetések elmaradása volt tapasztalható, ami negatív hatást gyakorolt
veszélybe sodorta a görög vasúti szállítási hálózat összeköthetőségét.

bevétel példa nélküli
és kivételes feltételek
létszámfelesleg és az
az OSE-re is (4), és

(216) Az e határozat tárgyát képező, a TRAINOSE és az OSE javára megítélt vagy megítélni tervezett intézkedések
keretében nyújtott támogatás lehetővé tette a görög vasútiinfrastruktúra-hálózat fenntartását, a fejletlen
infrastruktúra fejlesztését (például az Athén–Tithorea vonal villamosítását), valamint személy- és áruszállítás
folytatását a 2 554 km hosszú városi és elővárosi vasúti hálózaton, amely az országban délről észak felé halad,
kiszolgálva a nagyobb városokat és kikötőket is.
(217) A Bizottság megállapítja, hogy a TRAINOSE naponta nagyjából 300 személyszállítási szolgáltatást végez, évente
megközelítőleg 16 millió utas veszi igénybe a szolgáltatásait. A TRAINOSE által közszolgáltatási kötelezettség
keretében üzemeltetett útvonalak meghaladják a teljes görög vasúti személyszállítási útvonal 98 %-át.
A TRAINOSE működésének bármilyen felfüggesztése, illetve zavara számos alapvető városi és elővárosi
tömegközlekedési útvonaltól fosztaná meg az utasokat. Ilyen esetben a közszolgáltatási kötelezettség vészhelyzeti
folytatása lenne az egyetlen alternatíva.
(218) Emellett a vasúti szállítási szolgáltatásokban bekövetkező bármilyen fennakadás is súlyos terhet róna a tömegközle
kedési hálózat egészére, különösen az évente 8 millió utast szállító athéni hálózatra, valamint Thesszaloniki és
Pátra hálózataira. Egyes nagy forgalmú városi vonalakat kizárólag a TRAINOSE szolgál ki, ezért egy ilyen
(1) A Bizottság 2013. február 5-i, a Hivatalos Lapban még közzé nem tett határozata a Görögország energiaszektorának nyújtott likviditási
támogatásról (DEPA) szóló SA.34986 (2012/NN) ügyben, amelyet meghosszabbítottak a DEPA likviditási támogatás meghosszabbí
tásáról szóló SA. 36871 (2013/NN) ügyben (HL C 348., 2014.10.3., 1. o.), valamint a Bizottság 2014. július 31-i határozata a görög
PPC-nek nyújtott likviditási támogatásról szóló SA.36323 ügyben (2013/NN) (HL C 348., 2014.10.3., 7. o.).
(2) A Bizottság 2016. december 19-i határozata az SA.46955 (2016/N) sz. állami támogatás – Görögország – az állami garanciaprogram
meghosszabbítása ügyben (a 3723/2008 sz. törvény 2. cikke), a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-eurogroup-statement-greece/
(4) A Bizottság határozata az OSE vállalatcsoport javára hozott intézkedésekről szóló SA.32543 (2011/N) állami támogatási ügyben (még
nem tették közzé a Hivatalos Lapban).
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esemény nemcsak a városi területek forgalmi helyzetén rontana, hanem arra is kényszerítené az utasokat, hogy
más, drágább közlekedési eszközöket vegyenek igénybe, különösen az elővárosi vonalakon, ezzel növelve az
utasok ingázási költségét. A TRAINOSE működése a görög gazdaság fontos részét képező, a GDP nagyjából
8 %-ához közvetlenül hozzájáruló turizmus szempontjából is elengedhetetlen.
(219) A TRAINOSE ezenkívül évente több mint 300 millió tonna árut szállít, amelynek körülbelül 83 %-a export, tehát
a görög vállalatok exporttevékenységéhez is hozzájárul. A TRAINOSE köti össze Pireusz és Thesszaloniki kikötőit.
Ráadásul méretüknél és tömegüknél fogva bizonyos árukat csak vasúton lehet szállítani, és a vasúti szállítási
szolgáltatások megszüntetése súlyos következményekkel járna a görög ellátási lánc tekintetében, továbbá hatással
lenne az olyan vállalatokra, mint a HSI S.A. és a VIOHALKO S.A., valamint Pireusz és Thesszaloniki kikötőire.
(220) A TRAINOSE emellett szállítási szolgáltatásokat biztosít a görög fegyveres erőknek, és krízis esetén is alapvető
eleme a görög fegyveres erők tömeges mozgósításának.
(221) 655 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztat, akik nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek a vasúti
ágazatot illetően. A TRAINOSE nagyon jelentős közvetlen és közvetett munkáltató Görögországban, ahol a vállala
toknak több mint 99 %-a kkv. A munkanélküliségi ráták történelmi csúcsponton vannak, ami a legbonyolultabb
megoldandó problémát képezi. A görög kkv-k az ország instabil gazdasági környezete és különösen ennek
a kkv-k számára alapvetően fontos finanszírozáshoz való hozzáférésre gyakorolt hatása miatt rendkívüli szintű
gazdasági bizonytalansági kockázatnak vannak kitéve.
(222) Nem volt észszerű kilátás arra, hogy a TRAINOSE ki tud lábalni abból a pénzügyi vészhelyzetből, amelyben
találta magát, és amely 2008 óta folyamatosan súlyosbodott. A TRAINOSE felszámolása elkerülhetetlenné válna,
ha az e határozat tárgyát képező támogatást nem hagyják jóvá. A felszámolás nemcsak a TRAINOSE-ra lenne
hatással, hanem negatívan érintené annak beszállítóit is. A gördülőállomány karbantartását biztosító EESSTY
rendkívüli nehézségekkel szembesülne, és minden valószínűség szerint fel kellene adnia tevékenységét. Az EESSTY
jelenleg 416 munkavállalót foglalkoztat, és szinte teljes éves bevétele a TRAINOSE-val kialakított üzleti kapcso
latából származik.
(223) Mivel a TRAINOSE az egyetlen vasútüzemeltető és az OSE az egyetlen vasúti pályahálózat-működtető, ha
a TRAINOSE nem tudja tovább biztosítani a vasúti szállítási szolgáltatásokat, Görögországban veszélybe kerül
a vasúti személy- és áruszállítási szolgáltatások folytonossága, ezzel pedig az OSE képessége a vasúti infrastruktúra
fenntartására. Az OSE alkalmazotti létszáma 1 595 (ebből 1 396 személyt foglalkoztat az OSE és 199-et az OSE
vasúti infrastruktúra fejlesztéséért és korszerűsítéséért felelős leányvállalata, az ERGOSE), és a TRAINOSE-tól
2015-ben kapott pályahasználati díj az OSE említett évi pályahasználati bevételeinek 86 %-át tette ki.
(224) Szintén hátrányos helyzetbe kerülne a gördülőállományt és az ingatlaneszközöket kezelő GAIAOSE, valamint
számos magánvállalkozás, például a takarításért, étkeztetésért, jegykiadási szolgáltatásokért felelős szolgáltatók és
alvállalkozók, szállítmányozók.
(225) A Bizottság megítélése szerint a támogatás tehát a görög vasúti rendszert veszélyeztető konkrét kockázat
kezelését és a vasúti szállítási szolgáltatások megszüntetése által a görög gazdaságra és lakosságra gyakorolt
drámai következmények elkerülését célozza, ami túlmutat a TRAINOSE helyzetén és kedvezményein. A görög
gazdaságban a (230) preambulumbekezdésben bemutatott páratlan szerepet betöltő görög vasúti ágazatot érintő
fenti rendkívüli és sajátos körülmények fényében a TRAINOSE állami támogatása jogszerűen tekinthető a görög
gazdaság súlyos nehézségének leküzdését célzó eszköznek. Ezért meg kell vizsgálni a támogatás megfelelőségét,
szükségességét és arányosságát a súlyos nehézségének megszüntetésének tekintetében, valamint annak hatását
a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Görögországot sújtó,
a 7.3.1. szakaszban részletezett, kivételes gazdasági válság és a vasúti ágazatnak a görög gazdaságban betöltött
alapvető szerepe együttesen igazolja a Szerződés 107. cikke (3) bekezdése b) pontjának kivételes alkalmazását.

7.3.3. A támogatás megfelelősége, szükségessége és arányossága, valamint a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre
gyakorolt indokolatlan negatív hatások elkerülése
(226) Görögország újra kijelentette, hogy a TRAINOSE javára hozott támogatási intézkedések megfelelők, szükségesek
és arányosak, továbbá nem gyakorolnak indokolatlan negatív hatást a tagállamok közötti versenyre és kereske
delemre azokra a szolgáltatás- és földrajzi piacokra vonatkozóan, amelyeken a TRAINOSE aktív és aktív marad.
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7.3.3.1. A t á m og a tás i i n t éz ked é s m egf elelősége
(227) A Bizottság megítélése szerint a görög vasúti szállítási ágazat jellemzői igazolják, hogy a TRAINOSE támogatása
megfelelő a teljes gazdaságot érintő nehézség leküzdésére.
(228) Először is, a görög vasúti ágazat egyedi, és más ipari ágazatokkal nem hasonlítható össze. A teljes vasúti áru- és
személyszállítási ágazatot a TRAINOSE teszi ki.
(229) Másodszor, a vasúti szállítás olyan más ipari ágazatok működéséhez is elengedhetetlen, amelyeknél bármikor
szükség lehet személyek és áruk egyik helyről a másikra történő szállítására. A vasúti szállítási szolgáltatások
kiesése ezért a teljes gazdaságra hátrányos dominóhatást tud kiváltani. Egyetlen más ágazat szolgáltatásainak sincs
ilyen alapvető befolyása más piacgazdasági szereplőkre.
(230) Tekintettel a Görögország és hitelezői között a második görög gazdasági kiigazítási program végrehajtását
lehetővé tevő átfogó szakpolitikai csomag elfogadása érdekében megoldandó legfőbb lezáratlan kérdések vonatko
zásában (1) éppen zajló tárgyalásokra, különös figyelmet kell fordítani a TRAINOSE tervezett eladásának tisztázása
érdekében.
(231) A támogatás tehát megfelelő a vasúti rendszert veszélyeztető konkrét kockázat kezelésére és a vasúti szolgál
tatások megszüntetése által a görög gazdaságra és lakosságra gyakorolt következmények elkerülésére, ami
túlmutat a TRAINOSE helyzetén és kedvezményein. A Bizottság megítélése szerint a görög vasúti ágazatot érintő
rendkívüli és sajátos körülmények fényében a TRAINOSE támogatása megfelelő eszköz a görög gazdaság súlyos
nehézségének leküzdésére. A támogatás elegendő lesz arra, hogy a vállalatok életképessége visszatérjen, vagy
legalább feladataikat megbízhatóan el tudják látni.

7.3.3.2. A tá m og atás s zü k s é ges s ége és ar ányossá ga
(232) A támogatás időben korlátozott, mivel főként olyan egyszeri, jól körülírható támogatásokat tartalmaz, amelyeket
elsősorban a TRAINOSE OSE-vel szembeni adósságának eltörlése, a tőke 60 millió EUR-val történő 2009-es
emelése, a 2011–2013-as időszakra adott 50 millió EUR-s közvetlen források, valamint a TRAINOSE munkaválla
lóinak a közszféra egyéb munkáltatóihoz történő áthelyezése révén nyújtottak vagy nyújtanak. Az 1,02 milliárd
EUR összegű fenti intézkedések nélkül a TRAINOSE csődbe menne, ami súlyos problémákat és rendszerszintű
hatásokat okozna a TRAINOSE által nyújtott szállítási szolgáltatásoktól függő más görög vállalkozásoknak.
A TRAINOSE-t ráadásul teljes mértékben privatizálják, ami lehetőséget biztosít az új tulajdonosnak a vállalat
műveleteinek olyan szintű átcsoportosítására, hogy az nagyobb versenyképességet biztosítson a görög gazdasági
válság miatt a vasúti piacot sújtó problémák megoldása után. A privatizáció egyik előfeltétele a múltbeli kötele
zettségek egy részével kapcsolatos pénzügyi terhek enyhítése.
(233) Az éves támogatások összegei arányosnak tűnnek, mivel a támogatások kompenzáció jellegűek, és azokat
ráadásul a Trojkával egyetértésben határozták meg. Mivel ezek csak részben fedezték a 2008 és 2011 között
felmerült üzemi veszteségeket (lásd az 1. táblázatot), nem nyújtottak olyan kiegészítő forrásokat
a TRAINOSE-nak, amelyeket a vállalat befektetésre és/vagy tevékenységeinek más földrajzi vagy szolgáltatási piac
felé történő bővítésére használhatott volna. Ugyanez vonatkozik értelemszerűen a 2009-ben végrehajtott
60 millió EUR-s tőkeemelésre, valamint az OSE-vel szembeni tartozások tervezett elengedésére. Az elengedni
tervezett összeg megegyezik a TRAINOSE tartozásának összegével, és még a múltbeli tőkeemeléssel együttesen
sem tudja ellensúlyozni a múltbeli veszteségeket, valamint olyan szintre hozni a vállalat adósság/sajáttőke arányát,
hogy megfelelően erős legyen a fizetőképesség (lásd az 1. táblázatot). A TRAINOSE pénzügyi mutatóinak
alakulása a görög gazdasági válság folyamán 2008-tól kezdődően azt mutatta, hogy a vállalat nem tudja saját
forrásaiból kifizetni az OSE-vel szembeni tartozásait. A görög gazdaság zavarának vonatkozásában irreális és
hátrányos lenne, ha a TRAINOSE olyan mértékben emelné díjait és árait, hogy az rövid távon elegendő bevételt
biztosítson e tartozás kifizetéséhez.
(234) Az 593 munkavállaló áthelyezésének tekintetében a Görögország által rendelkezésre bocsátott információ
bizonyítja, hogy az intézkedést úgy alakították és állították be, hogy az enyhítse a létszámfelesleget, valamint
csökkentse a TRAINOSE munkavállalóinak biztosított kvázi köztisztviselői jogállásból és a vállalat múltbeli
toborzási politikájából eredő költségek egy részét. A polgári jog hatálya alá tartozó személyi állományt
(1) http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/03/20/
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foglalkoztató más görögországi vállalatok, beleértve tényleges vagy lehetséges vasúti szolgáltatókat, nem viselnek
ilyen jellegű és összegű költségeket. Ennek megfelelően a TRAINOSE javára az 593 karbantartási alkalmazott
áthelyezésével biztosított előny nem mutatott túl azon, hogy a TRAINOSE költségeit a tényleges és/vagy
lehetséges versenytársak által fizetett személyzeti költségek szintjére vigye.
(235) A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy a támogatás szükséges és arányos annak lehetővé tételére, hogy
a TRAINOSE megbízhatóan végrehajthassa feladatait és elkerülhesse, hogy esetleges felszámolásával még
súlyosabbá váljon Görögország gazdasági helyzete.

7.3.3.3. A t ag á l l a m ok kö z ött i v ers en yre és ker esked elem re gya ko rolt i n doko l a tl an neg at í v
h at á so k el k erü l é se
(236) A tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre gyakorolt indokolatlan negatív hatások elkerülését tekintve meg
kell jegyezni, hogy az intézkedések közvetlenül kapcsolódnak a görög vasutak, a TRAINOSE ideiglenes, a vállalat
megvételének végrehajtásáig és lebonyolításáig tartó túlélésének biztosításához, és nem fejtenek ki lényeges
továbbgyűrűző negatív hatást más tagállamokra.
(237) A szóban forgó intézkedések nem szolgálnak vagy szolgáltak a TRAINOSE kapacitásainak növelésére. Éppen
ellenkezőleg, Görögország azért hajtotta végre a TRAINOSE szerkezetátalakítását és újraszervezését, hogy növelje
annak hatékonyságát, és a lehető legjobban mérsékelje a fent említett zavarok negatív hatásait. A TRAINOSE
TRENITALIA számára történő privatizálásával Görögország ténylegesen megszüntette a kapcsolatot a vasúti
pályahálózat-működtető és a vasútüzemeltető között.
(238) Görögország emellett elkötelezett a görög vasúti piac nyitottságának növelése, például az 1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések szabályozását végző,
független ajánlatkérő hatóság 2021-től történő létrehozása mellett, hogy a közszolgáltatási kötelezettségre
vonatkozó szerződéseket a független ajánlatkérő hatóság nyilvános felhívások útján ítélje oda szolgáltatáscsoma
gonként, amelyekre egyenként lehetne legfeljebb ötéves szerződést kötni, és a közszolgáltatási szerződésekre
vonatkozó első kiírások résztvevőinek tájékoztatást és elegendő időt kell biztosítani, hogy az ajánlatokat
elkészítsék, valamint a gördülőállomány lízingszerződéseit a közszolgáltatási szerződésekkel szinkronizálják.
(239) A fenti megfontolások és Görögország kötelezettségvállalásai alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatás
nem fejt ki jogtalan negatív hatást a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre.

7.3.4. Következtetés
(240) A Bizottság megítélése szerint a TRAINOSE javára nyújtott állami támogatás jogszerűen tekinthető a görög
gazdaság súlyos nehézségének leküzdését célzó eszköznek; az megfelelő, szükséges, valamint arányos, és nem fejt
ki jogtalan negatív hatást a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre. A belső piaccal tehát összeegyeztet
hetőnek tekinthető a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján.

7.4. Következtetések
(241) Az OSE termináljainak átruházására és a TRAINOSE saját tőkéjének 65 millió EUR-val történő emelésére
vonatkozó bejelentés visszavonásának fényében (lásd a 2. intézkedés részét és a 6. intézkedést) le kell zárni
a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárást a bejelentett intézkedések
tekintetében.
(242) A Bizottság megítélése szerint a TRAINOSE 748,6 millió EUR összegű tartozásának előirányzott elengedése
(1. intézkedés), a saját tőke 60 millió EUR-val való 2009-es emelése (a 2. intézkedés része), a TRAINOSE javára
a 2011. és 2013. közötti időszakban nyújtott évi legfeljebb 150 millió EUR támogatás (3. intézkedés),
a TRAINOSE munkavállalóinak a közszféra egyéb munkáltatóihoz történő áthelyezése (4. intézkedés) a Szerződés
107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősül, és a Szerződés 107. cikke
(3) bekezdésének b) pontja értelmében a belső piaccal összeegyeztethető azon az alapon, hogy a görög
gazdaságban bekövetkezett súlyos zavar megszüntetését célozza.
(243) A TRAINOSE és az OSE által a szolgáltatási szintre vonatkozóan kötött megállapodásokkal (5. intézkedés) kapcso
latosan a Bizottság megállapítja, hogy a megállapodásokat piaci feltételek mellett kötötték, ezért azok nem
minősülnek állami támogatásnak,
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az OSE termináljainak a TRAINOSE számára történő átruházására és a saját tőke 65 millió EUR-val történő emelésére
vonatkozó bejelentés visszavonását követően a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás
a TRAINOSE S.A. javára hozott, bejelentett intézkedések tekintetében tárgytalan, és ezennel lezárul.
2. cikk
(1) A Görögország által adósságok elengedésének formájában tervezett, a TRAINOSE javára nyújtott 748,6 millió
EUR összegű állami támogatás a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak tekinthető a Szerződés 107. cikke
(3) bekezdésének b) pontja alapján. Ennek következtében az említett adósságok elengedésének végrehajtása engedélyezett.
(2) A TRAINOSE saját tőkéjének 60 millió EUR-val történő 2009-es emelése a belső piaccal összeegyeztethető állami
támogatásnak tekinthető a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján.
(3) A TRAINOSE javára a 2011. és 2013. közötti időszakban nyújtott évi legfeljebb 150 millió EUR támogatás
a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak tekinthető a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja
alapján.
(4) A TRAINOSE 593 munkavállalójának a közszféra egyéb munkáltatóihoz történő, 2011. és 2013. közötti
áthelyezése a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak tekinthető a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének
b) pontja alapján.
(5) A gördülőállomány karbantartásának, a gördülőállomány lízingelésének, a személyzeti képzésnek, az irodabér
lésnek és a buszbérlésnek a szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodások nem minősülnek állami támogatásnak
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
3. cikk
Ennek a határozatnak a Görög Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 16-án.
a Bizottság részéről
Margrethe VESTAGER

a Bizottság tagja
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