Az Európai Unió

Hivatalos Lapja
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 23

★
★
★

62. évfolyam

Jogszabályok

Magyar nyelvű kiadás

2019. január 25.

Tartalom

II

Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
★

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai
partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról .............................................................

1

RENDELETEK
★

★

★

A Bizottság (EU) 2019/107 végrehajtási rendelete (2019. január 23.) az 1484/95/EK rendeletnek
a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó
árak meghatározása tekintetében történő módosításáról .......................................................

2

A Bizottság (EU) 2019/108 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) az (EU) 2015/2283 európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum
új élelmiszer-összetevő specifikációi módosításának engedélyezéséről, valamint az
(EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (1) ..........................................

4

A Bizottság (EU) 2019/109 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a Schizochytrium sp. olaj
(EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő
kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási
rendelet módosításáról (1) .................................................................................................

7

★

A Bizottság (EU) 2019/110 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) az Allanblackia magolaj
(EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő
kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási
rendelet módosításáról (1) ................................................................................................. 11

★

A Bizottság (EU) 2019/111 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a komlókivonat (Humulus
lupulus L. flos) elválasztott malacok, hízósertések és kevésbé jelentős elválasztott és hízósertésfélék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (1) ......................................... 14

(1) EGT-vonatkozású szöveg.

HU

(folytatás a túloldalon)

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint
csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

A Bizottság (EU) 2019/112 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a sovány tejpornak az
(EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmincegyedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról ................................... 18
★

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/113 rendelete (2018. december 7.) a pénzpiacokra
vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/33) ............ 19

IRÁNYELVEK
★

A Bizottság (EU) 2019/114 végrehajtási irányelve (2019. január 24.) a 2002/53/EK tanácsi
irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket
megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és
zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat
minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról (1) .................................................... 35

HATÁROZATOK
★

A Bizottság (EU) 2019/115 határozata (2018. július 10.) a Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A. javára Spanyolország által végrehajtott SA.37977. (2016/C) (korábbi 2016/NN)
számú intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 4233. számú dokumentummal történt) (1) ..................... 41

(1) EGT-vonatkozású szöveg.

2019.1.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/1

II
(Nem jogalkotási aktusok)

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai
partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (1)
Az Európai Unió és Japán 2018. december 21-én értesítették egymást az egyrészről az Európai Unió és annak
tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásához szükséges eljárások
befejezéséről. Következésképpen Japán és az Unió a (47. cikk (2) bekezdésének) megfelelően 2019. február 1-jétől
ideiglenesen alkalmazhatják a megállapodás azon rendelkezéseit, amelyeket együttesen meghatároznak.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az
Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2018. június 26-i (EU) 2018/1197 tanácsi
határozat 4. cikke értelmében az Unió és Japán között a megállapodás következő részeit ideiglenesen alkalmazni kell:
a) 11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 16. cikk, 18. cikk, 20. cikk, 25. cikk, 28. cikk, 40. cikk és 41. cikk;
b) 13. cikk, 15. cikk (a (2) bekezdése b) pontjának kivételével), 17. cikk, 21. cikk, 22. cikk, 23. cikk, 24. cikk, 26. cikk,
27. cikk, 29. cikk, 30. cikk, 31. cikk és 37. cikke 38. cikk (1) bekezdés, valamint a 39. cikk, amennyiben olyan
kérdéseket érintenek, amelyek tekintetében az Unió belsőleg már gyakorolta a hatáskörét;
c) 1. cikk, 2. cikk, 3. cikk, 4. cikk, 5. cikk (1) bekezdés, amennyiben a közös kül- és biztonságpolitika kidolgozására és
végrehajtására vonatkozó uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket érintenek;
d) 42. cikk (a (2) bekezdése c) pontjának kivételével), 43–47. cikk, 48. cikk (3) bekezdés és 49. cikke 50. cikk, valamint
az 51. cikk, amennyiben ezek a rendelkezések a megállapodás ideiglenes alkalmazásának biztosítására korlátozódnak.

(1) HL L 216., 2018.8.24., 4. o.
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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/107 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 23.)
az

1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint
a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,
tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi
szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6)
bekezdésének a) pontjára,
mivel:
(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra
vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett
termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának
alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behoza
talának vonatkozásában az irányadó árakat helyénvaló a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevé
telével módosítani.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását
követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) HL L 150., 2014.5.20., 1. o.
(3) A Bizottság 1484/95/EK rendelete (1995. június 28.) a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes
szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról,
valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).

2019.1.25.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 23/3

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. január 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

főigazgató
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET
Irányadó ár
(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biz
tosíték
(EUR/100 kg)

Származási
hely (1)

A Gallus domesticus fajhoz tartozó,
tisztított és bontott, 65 %-os csirke,
fagyasztva

122,1

0

AR

A Gallus domesticus fajhoz tartozó ba
romfi darabolva, csont nélkül, fa
gyasztva

267,2

10

AR

219,4

24

BR

333,0

0

CL

252,5

14

TH

327,6

0

BR

373,0

0

CL

275,3

3

BR

KN-kód

Árumegnevezés

0207 12 90

0207 14 10

0207 27 10

1602 32 11

Pulyka darabolva, csont nélkül, fa
gyasztva
A Gallus domesticus fajhoz tartozó ba
romfiból készült termékek főzés nél
kül

(1) A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. novem
ber 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint.”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/108 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 24.)
az (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Euphausia superba krillből
származó lipidextraktum új élelmiszer-összetevő specifikációi módosításának engedélyezéséről,
valamint az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12.
cikkére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek
hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós
jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz az új élelmiszerek engedélyezéséről és az
Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakésszé tételéről.

(4)

A 2009/752/EK bizottsági határozat (3) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban
engedélyezte az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak bizonyos élelmiszerekben felhasznált új
élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalát. A fenti határozatban a foszfolipidek maximális határértéke
50 %.

(5)

A Bizottság (EU) 2016/598 végrehajtási határozata (5) a 258/97/EK rendelettel összhangban engedélyezte az
Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak étrend-kiegészítőkben új élelmiszer-összetevőként történő
kiterjesztett felhasználását. A fenti határozatban a foszfolipid minimális értéke 35 %.

(6)

Az illetékes finn hatóságok (6) engedélyezték az Euphausia superba krillből származó, foszfolipidekben gazdag olaj
új élelmiszer-összetevő bizonyos élelmiszer-kategóriákban történő felhasználását. A fenti határozatban a foszfo
lipidek minimális értéke 60 %.

(7)

Az Euphausia superba krillből származó olaj és az Euphausia superba krillből származó, foszfolipidekben gazdag
olaj alkalmazási feltételei megegyeznek, és az ejkozapentaénsav és a dokozahexénsav együttes maximális
mennyiségein alapulnak. Különböznek azonban a foszfolipid-tartalomban, amelyet az Euphausia superba krillből
származó olaj esetében 35 % és 50 % közötti tartományban, az Euphausia superba krillből származó, foszfolipi
dekben gazdag olaj esetében pedig minimum 60 %-ban állapítottak meg. A hatályos engedélyek ezért az
Euphausia superba krillből származó olaj esetében nem fedik le az 50 % és 60 % közötti tartományt.

(1) HL L 327., 2015.12.11., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről
szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).
(3) A Bizottság 2009/752/EK határozata (2009. október 12.) az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak a 258/97/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (HL L 268.,
2009.10.13., 33. o.).
4
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
(HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2016/598 végrehajtási határozata (2016. április 14.) az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő kiterjesztett felhasználásának engedélye
zéséről (HL L 103., 2016.4.19., 34. o.).
(6) 2015. május 13-i levél (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_en.
pdf)

2019.1.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/5

(8)

2018. augusztus 29-én az Aker BioMarine A/S vállalat (a továbbiakban: a kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet
10. cikkének (1) bekezdése értelmében kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz az Euphausia superba krillből származó
olaj új élelmiszer specifikációinak módosítására. A kérelmező a maximális foszfolipid-tartalom 50 %-ról 60 %-nál
kevesebbre emelését kérelmezte, ezáltal lefedve a jelenleg nem engedélyezett foszfolipid-koncentrációt.

(9)

A Bizottság szerint nincs szükség arra, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az (EU) 2015/2283 rendelet
10. cikk (3) bekezdése szerint biztonsági értékelést végezzen a jelenlegi kérelemről, mivel ha egy adott új
élelmiszer-összetevő bizonyos szintjeit már értékelték, és biztonságosnak ítélték meg, akkor ugyanezen összetevő
alacsonyabb szintjei is biztonságosak. Az ejkozapentaénsav és a dokozahexénsav engedélyezett együttes
maximális mennyiségei az Euphausia superba krillből származó olaj és az Euphausia superba krillből származó,
foszfolipidekben gazdag olaj esetében az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet alapján megegyeznek. Az
Euphausia superba krillből származó olaj specifikációjában szereplő foszfolipid-szint javasolt módosítása nem
változtatja meg az engedélyezését, valamint az Euphausia superba krillből származó foszfolipidekben gazdag olaj
engedélyezését alátámasztó biztonsági megfontolásokat, amelyek megállapították, hogy a 60 % feletti és a 60 %
alatti foszfolipid-szint egyaránt biztonságos.

(10)

A specifikációkban szereplő foszfolipid-tartalom javasolt módosítása lefedi az Euphausia superba krillből származó
olaj és az Euphausia superba krillből származó, foszfolipidekben gazdag olaj foszfolipid-tartalma közötti rést. Ezért
helyénvaló a javasolt foszfolipid-szintre módosítani az Euphausia superba krillből származó olaj új élelmiszer
specifikációit.

(11)

A kérelemben szereplő információk alapján kellő megalapozottsággal megállapítható, hogy az Euphausia superba
krillből származó olaj új élelmiszer-összetevő specifikációinak javasolt módosítása megfelel az (EU) 2015/2283
rendelet 12. cikke (2) bekezdésének.

(12)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke értelmében létrehozott uniós jegyzékében az
Euphausia superba krillből származó olajra vonatkozó bejegyzést az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint
módosítani kell.
2. cikk
Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
3. cikk
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, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletének 2. táblázatában (Specifikációk) az „Euphausia superba krillből
származó olaj” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:
Engedélyezett új élelmiszer

„Euphausia superba
krillből származó olaj

Specifikációk

Leírás/meghatározás:
A lipidextraktum Euphausia superba krillből történő előállításához a zúzott mélyfagyasztott
krillt vagy a szárított krillisztet lipidextrakciónak vetik alá, melyhez (a 2009/32/EK irányelv
alapján) jóváhagyott extrakciós oldószert használnak. A fehérjéket és a krill maradékait szű
réssel távolítják el a lipidextraktumból. Az extrakciós oldószereket és a visszamaradó vizet
párologtatás útján távolítják el.
Elszappanosítási szám: ≤ 230 mg KOH/g
Peroxidszám (PV): ≤ 3 meq O2/kg olaj
Oxidációs stabilitás: Az Euphausia superba krillből származó olajat tartalmazó valamennyi
élelmiszeren fel kell tüntetni a megfelelő és elismert nemzeti/nemzetközi vizsgálati mód
szerrel (pl. AOAC) kimutatott oxidációs stabilitást.
Nedvesség- és illóanyag-tartalom: ≤ 3 % vagy 0,6 25 °C-on való vízaktivitásban kifejezve
Foszfolipidek: ≥ 35 % – < 60 %
Transzzsírsavak: ≤ 1 %
EPA (ejkozapentaénsav): ≥ 9 %
DHA (dokozahexénsav): ≥ 5 %”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/109 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 24.)
a Schizochytrium sp. olaj (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új
élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470
bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12.
cikkére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek
hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós
jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz az új élelmiszerek engedélyezéséről és az
Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakésszé tételéről.

(4)

A Bizottság 2014/463/EU végrehajtási határozata (3) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4)
szerint engedélyezte a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj új élelmiszerként való forgalomba hozatalát
bizonyos élelmiszerekben.

(5)

A Bizottság (EU) 2018/1032 végrehajtási rendelete (5) az (EU) 2015/2283 rendelet alapján kiterjesztette
a Schizochytrium sp. (T18) olaj, mint új élelmiszer engedélyét a gyümölcs- és zöldségpürékre.

(6)

2018. szeptember 10-én a DSM Nutritional Products Europe vállalat az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének
(1) bekezdése értelmében kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Schizochytrium sp. olaj új élelmiszer felhasználási
feltételeinek módosítása iránt. A kérelem a Schizochytrium sp. olaj felhasználásának a gyümölcs- és zöldségpürékre
történő kiterjesztésére irányult.

(7)

Az új élelmiszer felhasználásának javasolt kiterjesztése nem változtatja meg a Schizochytrium sp. (T18) olajnak az
(EU) 2018/1032 végrehajtási rendelet általi engedélyezésére vonatkozó biztonsági megfontolásokat, és nem vet fel
biztonsági aggályokat. Az említett megfontolások figyelembevételével a felhasználás javasolt kiterjesztése megfelel
az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésének.

(8)

A Bizottság nem kérte ki az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakvéleményét az (EU) 2015/2283 rendelet
10. cikk (3) bekezdésének megfelelően, mivel a Schizochytrium sp. olaj felhasználásának kiterjesztése és az uniós
jegyzék ebből következő naprakésszé tétele valószínűsíthetően nincs hatással az emberi egészségre.

(9)

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

(1) HL L 327., 2015.12.11., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről
szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).
(3) A Bizottság 2014/463/EU végrehajtási határozata (2014. július 14.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olajnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozataláról, valamint a 2003/427/EK és
a 2009/778/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 209., 2014.7.16., 55. o.)
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
(HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2018/1032 végrehajtási rendelete (2018. július 20.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj (EU) 2015/2283
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az
(EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 185., 2018.7.23., 9. o.)
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1) Az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet alapján létrehozott uniós
jegyzékében a Schizochytrium sp. olajra vonatkozó bejegyzést az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint
módosítani kell.
(2) Az uniós jegyzékben foglalt, az első bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellék
letében meghatározott felhasználási feltételeket és jelölési követelményeket is.
2. cikk
Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
3. cikk
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, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletének 1. táblázatban (Engedélyezett új élelmiszerek) a „Schizochytrium sp. olaj” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:
Engedélyezett új élelmiszer

Adott élelmiszer-kategória

Tejtermékek, a tejalapú italok kivételével

További különös jelölési követelmények

Egyéb követel
mények

HU

„Schizochytrium sp. olaj

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartal
mazó élelmiszerek jelölésén: »Schizochytrium
200 mg/100 g, illetve sajttermékek esetében sp. mikroalgából nyert olaj«”
600 mg/100 g
A DHA maximális mennyiségei

200 mg/100 g, illetve sajthelyettesítő ter
mékek esetében 600 mg/100 g

Kenhető zsírok és salátaöntetek

600 mg/100 g

Reggeli gabonapelyhek

500 mg/100 g

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott ét Az általános népesség esetében 250 mg
rend-kiegészítők
DHA/nap
Várandós és szoptató nők esetében 450 mg
DHA/nap
A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, 250 mg/étel
testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes
napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, vala
mint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló,
a napi étrend egy részét helyettesítő élelmi
szerek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tejtermék-helyettesítők, italok kivételével

Kisgyermekeknek szánt tejalapú italok és ha 200 mg/100 g
sonló termékek
A 609/2013/EU bizottsági rendeletben meg
határozott, csecsemők és kisgyermekek szá
mára készült feldolgozott gabonaalapú élel
miszerek és bébiételek
Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak szánt élelmiszerek

L 23/9

A 828/2014/EU végrehajtási rendelet értel
mében jelölésükön az élelmiszerek glutén
mentességére vagy csökkentett gluténtartal
mára vonatkozó kijelentéseket tartalmazó
élelmiszerek

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei
Adott élelmiszer-kategória

További különös jelölési követelmények

Egyéb követel
mények

L 23/10

Engedélyezett új élelmiszer

A DHA maximális mennyiségei

HU

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, Azon személyekre vonatkozó speciális táplál
speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek kozási követelmények szerint, akik számára
a termékek készültek
Sütőipari termékek (kenyér, zsemlefélék és 200 mg/100 g
édes kekszek (biscuit))
Müzliszeletek

500 mg/100 g

Főzőzsírok

360 mg/100 g

Alkoholmentes italok (beleértve a tejtermék- 80 mg/100 ml
helyettesítő és tejalapú italokat)
100 mg/100 g

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Gyümölcs-/zöldségpüré
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 24.)
az Allanblackia magolaj (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új
élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470
bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12.
cikkére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek
hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós
jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottságnak elő kell terjesztenie az új élelmiszer Unión belül
történő forgalomba hozatalának engedélyezésére és az uniós jegyzék naprakésszé tételére vonatkozó végrehajtási
jogi aktus tervezetét.

(4)

A 2008/559/EK bizottsági határozat (3) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban és
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) véleménye (5) alapján engedélyezte az
Allanblackia magolaj kenhető zsiradékokban és kenhető tejszínalapú krémekben történő felhasználás céljából új
élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát.

(5)

2014. szeptember 22-én az Unilever NV/Unilever PLC a 258/97/EK rendelet 4. cikkével összhangban kérelmet
nyújtott be az illetékes holland hatósághoz az Allanblackia magolaj felhasználásának és felhasználási mennyisé
geinek kiterjesztése iránt. A kérelemben a kérelmező az Allanblackia magolaj felhasználásának további élelmiszerkategóriára (növényi olajok és tej keverékeire) történő kiterjesztését, valamint az Allanblackia magolaj maximális
megengedett mennyiségeinek növelését kérte a 2008/559/EK határozat által már engedélyezett élelmiszerkategóriákra vonatkozóan. A kérelmező kérte továbbá az Allanblackia magolaj termékspecifikációjának
módosítását is, különösen a következők tekintetében: a kis mennyiségű telített zsírsavak feltüntetésének egyszerű
sítése: a laurin-, mirisztin- és palmitinsav egyetlen kombinált paraméterben (C12:0 – C14:0 – C16:0) történő
feltüntetése; a kis mennyiségű (azaz 1 % alatti) palmitoleinsav és az arachinsav feltüntetésének elhagyása és
a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) feltüntetése; a jódszám feltüntetésének elhagyása; a transzzsírsavak
maximális mennyiségének növelése (≤ 0,5 %-ról ≤ 1 %-ra); a peroxidszám maximális mennyiségének növelése
(≤ 0,8 meq/kg-ról ≤ 1,0 meq/kg-ra); a nem szappanosítható rész maximális mennyiségének növelése (≤ 0,1 %-ról
≤ 1 %-ra). A hatóságnak nincsenek a specifikációs paraméterek javasolt változtatásaival összefüggésben biztonsági
aggályai.

(6)

2017. december 13-án a holland illetékes hatóság közzétette elsődleges értékelési jelentését. Ebben a jelentésben
a szóban forgó holland hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az Allanblackia magolaj javasolt felhaszná
lásának és felhasználási szintjeinek kiterjesztése, valamint az Allanblackia magolaj specifikációjának módosítása
megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében az új élelmiszer-összetevők vonatkozásában megálla
pított feltételeknek.

(1) HL L 327., 2015.12.11., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről
szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).
(3) A Bizottság 2008/559/EK határozata (2008. június 27.) az Allanblackia magolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (HL L 180., 2008.7.9., 20. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
(HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).
(5) EFSA NDA testület (Az EFSA diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó testülete), 2007. Az Allanblackia magolaj
kenhető zsiradékokban és kenhető tejszínalapú krémekben történő felhasználásának biztonságossága (Safety of Allanblackia seed oil for
use in yellow fat and cream based spreads), EFSA Journal (2007) 580, 1–10.
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(7)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 258/97/EK rendelet 4. cikke
alapján valamely tagállamhoz benyújtott, új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára irányuló olyan
kérelmeket, amelyek kapcsán 2018. január 1-jéig nem született végleges döntés, az (EU) 2015/2283 rendelet
alapján benyújtott kérelemként kell kezelni.

(8)

Noha az Allanblackia magolaj felhasználásának kiterjesztésére irányuló kérelmet a 258/97/EK rendelet 4. cikkének
megfelelően nyújtották be egy tagállamhoz, az az (EU) 2015/2283 rendeletben meghatározott követelményeknek
is megfelel.

(9)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2018. április 25-én konzultált
a hatósággal, és felkérte, hogy az Allanblackia magolaj új élelmiszer értékelésének elvégzésével nyújtson
tudományos szakvéleményt.

(10)

2018. június 27-én a hatóság tudományos szakvéleményt fogadott el – az Allanblackia magolaj növényi olajok és
tej keverékében, valamint kenhető zsiradékokban és kenhető tejszínalapú krémekben – a kérelmező által kérelme
zetteknek megfelelően 30 tömegszázalékig történő kiterjesztett felhasználásának biztonságosságától (6). Ez
a szakvélemény megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkében meghatározott követelményeknek. A növényi
olajok és a tej keverékei a következő élelmiszer-kategóriába tartoznak: Tejtermék-helyettesítők, beleértve az italfe
hérítőket is.

(11)

Az említett szakvélemény alapján kellő megalapozottsággal kijelenthető, hogy a módosított specifikációjú
Allanblackia magolaj a javasolt felhasználások és felhasználási szintek mellett megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet
12. cikke (1) bekezdésének.

(12)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1) Az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet értelmében létrehozott uniós
jegyzékében az Allanblackia magolajra vonatkozó bejegyzést az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint
módosítani kell.
(2) Az uniós jegyzékben foglalt, az első bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellék
letében meghatározott felhasználási feltételeket és jelölési követelményeket is.
2. cikk
Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
3. cikk
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, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

(6) EFSA Journal (2018); 16(8):5362.

2019.1.25.

MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:
1. Az 1. táblázatban (Engedélyezett új élelmiszerek) az „Allanblackia magolaj” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Allanblackia mago
laj

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Kenhető zsiradékok és kenhető tejszínalapú krémek

30 g/100 g

Növényi olajok (*) és tej (a „tejtermék-helyettesítők,
beleértve az italfehérítőket is” élelmiszer-kategóriába
tartozó) keveréke

30 g/100 g

Egyéb követelmé
nyek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élel
miszerek jelölésén: »Allanblackia magolaj«”

2. A 2. táblázatban (Specifikációk) az „Allanblackia magolaj” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Allanblackia mago
laj

Specifikációk

Leírás/meghatározás:
Az Allanblackia magolaj az Allanblackia családhoz tartozó növényfajok (az A. floribunda [más néven A. parviflora] és az A. stuhlmannii) magjából nyert olaj.
A zsírsavak összetétele (az összes zsírsav %-ában):
Laurinsav – mirisztinsav – palmitinsav (C12:0 – C14:0 – C16:0): e savak összege < 4,0 %

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(*) Az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében meghatározott olívaolajok és
olívapogácsa-olajok kivételével.

Engedélyezett új élelmi
szer

HU

Engedélyezett új élelmi
szer

Sztearinsav (C18:0): 45–58 %
Olajsav (C18:1): 40–51 %
Többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA): < 2 %
Jellemzők:
Szabad zsírsavak: az összes zsírsav legfeljebb 0,1 %-a
Transzzsírsavak: az összes zsírsav legfeljebb 1,0 %-a
Peroxidszám: legfeljebb 1,0 meq/kg
El nem szappanosítható rész: az olaj legfeljebb 1,0 %(m/m)-a
Elszappanosítási szám: 185–198 mg KOH/g”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 24.)
a komlókivonat (Humulus lupulus L. flos) elválasztott malacok, hízósertések és kevésbé jelentős
elválasztott és hízósertésfélék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
(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.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a komlókivonat (Humulus lupulus L.
flos) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezésére vonatkozóan.
A kérelemhez csatolták az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.
A kérelmező az adalékanyagnak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába
való besorolását kérte.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. október 3-i véleményében (2) megálla
pította, hogy a komlókivonat (Humulus lupulus L. flos) – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincs káros
hatással sem az állati vagy az emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy
az elválasztott malacoknál végzett toleranciavizsgálat azt mutatja, hogy az adalékanyag a teljes értékű
takarmányra vonatkozóan javasolt 50 mg/kg dózisban biztonságos, és ez extrapolálható a hízósertésekre,
valamint a kevésbé jelentős elválasztott és hízósertésfélékre is. Ezért a komlókivonat takarmány-adalékanyagként
való engedélyezése kizárólag e fajok és kategóriák tekintetében helyénvaló. A Hatóság azt is megállapította, hogy
mivel a betakarított komló és kivonatai általánosan elfogadott élelmiszer-ízesítők, és alapvetően ugyanezt
a szerepet töltenék be a takarmányok esetében is, hatásosságuk más módon történő bizonyítása nem
szükséges. Az említett következtetés tehát a takarmányokra is kiterjeszthető.

(4)

A Hatóság megjegyezte továbbá, hogy az adalékanyag légzőszervi és bőrszenzibilizáló hatású lehet a felhasználók
számára, és számos olyan vegyületet tartalmaz, amelyekről ismert, hogy érzékeny személyek esetében allergiás
reakciókat váltanak ki. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni.

(5)

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-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Az említett adalékanyag értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyag használatát az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Tekintettel a kérelmező által javasolt felhasználási szintre, a Hatóság úgy ítélte meg, hogy a javasolt maximális
felhasználási szint biztonságos. Az élelmiszerláncban végrehajtott hatósági ellenőrzések céljából a takarmányadalékanyag címkéjén fel kell tüntetni az ajánlott maximális hatóanyag-tartalmat, és az adalékanyagot előkeveré
kekben kell hozzáadni a takarmányokhoz.

(8)

Az a tény, hogy az érintett anyag ivóvízben való felhasználása nem engedélyezett, nem zárhatja ki azt, hogy az
anyagot vízzel bejuttatott takarmánykeverékben használják fel.

(9)

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

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) EFSA Journal 2018; 16(10):5462.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Engedélyezés
A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az
„aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben
meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. 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, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az enge
dély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy -kate
gória

Maximális
életkor

Legnagyobb
tartalom

mg/kg 12 %-os nedvesség
tartalmú teljes értékű takar
mányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta
HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b233

—

Az adalékanyag összetétele

— elválasztott
malacok és
hízósertések
Szén-dioxiddal történő szuperkriti
kus extrakcióval kivonatolt Humulus
lupulus L. flos kivonat kálium-hidro — kevésbé jelen
xiddal való kezelése révén a béta-sa
tős elválasz
vakból nyert majd propilénglikol
tott és hízó
ban oldott káliumsók.
sertésfélék

—

—

—

1. Az adalékanyag előkeverék
formájában keverendő bele
a takarmányba.
2. Az adalékanyag és az előke
verékek használati utasításá
ban fel kell tüntetni a tárolási
feltételeket és a hőkezeléssel
szembeni stabilitást.

Az adalékanyag specifikációja:
— béta-savak: 40 ± 1,5 %

3. Az adalékanyag és az előke
verékek címkéjén fel kell tün
tetni a következőket:

— alfa-savak: 0,4 ± 0,3 %
— komlóolajok: 1,5 ± 0,3 %
— propilénglikol: 20 ± 15 %

„12 %-os nedvességtartalmú
teljes értékű takarmány aján
lott legnagyobb adalékanyagtartalma: 50 mg/kg”.

2029. fab
ruár 14.
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bétasavakban
gazdag
komlókivon
at
(tobozokból)

— nedvesség: < 8 %
— hamu: 10 ± 2 %
— más gyanták: 25 ± 8 %
— 8-Prenylnaringenin < 500 mg/
kg
— xanthohumol < 500 mg/kg
2019.1.25.

— 2-Metil-2-butén-2-ol < 10 mg/
kg

Az enge
dély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali
tikai módszer

Állatfaj vagy -kate
gória

Maximális
életkor

Legnagyobb
tartalom

mg/kg 12 %-os nedvesség
tartalmú teljes értékű takar
mányban

Pelletált, majd szén-dioxiddal tör
ténő szuperkritikus extrakcióval ki
vonatolt Humulus lupulus L. flos vi
rágok (tobozok)
Viszkózus folyadék formájában
CAS-szám: 8060-28-4

Analitikai módszer (1)
A takarmány-adalékanyag komlóból
származó
béta-sav-tartalmának
meghatározására:
— fordított fázisú, nagy teljesítmé
nyű folyadék-kromatográfia UV
detektálással (HPLC-UV) – jóvá
hagyott körvizsgálat, European
Brewery Convention (EBC) 7.7.
módszer

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CoE-szám: 233

4. A takarmányipari vállalko
zóknak munkafolyamatokat
és szervezeti intézkedéseket
kell meghatározniuk az ada
lékanyag és az előkeverékek
felhasználói számára a belé
gzés, a bőrrel való érintkezés
és a szembe kerülés jelentette
veszélyek kezelésére. Ha
a kockázatokat e folyamatok
kal vagy intézkedésekkel nem
lehet kiküszöbölni vagy mini
málisra csökkenteni, akkor az
adalékanyagot és az előkeve
rékeket egyéni védőeszközök
kel, többek között védő
maszkkal, védőszemüveggel
és védőkesztyűvel kell hasz
nálni.

Az engedély
lejárta

HU

A hatóanyag jellemzése

Egyéb rendelkezések

2019.1.25.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/112 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. január 24.)
a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás
keretében kibocsátott harmincegyedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási
áráról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási
támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i
(EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 32. cikkére,
mivel:
(1)

A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (3) megindította a sovány tejpor pályázat útján történő értéke
sítésére vonatkozó eljárást.

(2)

A harmincegyedik részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján indokolt minimális eladási árat
meghatározni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor értékesí
tésére irányuló harmincegyedik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyúj
tásának határideje 2019. január 22-én járt le – a minimális eladási ár 158,50 EUR/100 kg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

főigazgató
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) HL L 206., 2016.7.30., 71. o.
(3) A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (2016. november 25.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére
vonatkozó eljárás megindításáról (HL L 321., 2016.11.29., 45. o.).

2019.1.25.
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/113 RENDELETE
(2018. december 7.)
a

pénzpiacokra

vonatkozó

statisztikákról szóló 1333/2014/EU
(EKB/2018/33)

rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.
cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,
az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2) (EKB/2014/48) az adatszolgáltatók számára előírja
a statisztikai adatok jelentésének kötelezettségét annak érdekében, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere
(KBER) a feladatai teljesítése körében az euro pénzpiacára vonatkozó statisztikákat állíthasson elő.

(2)

Az euro pénzpiacon jó minőségű statisztikák rendelkezésre állásának biztosítása érdekében módosítani kell az
1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) néhány rendelkezését. Különösen fontos biztosítani, hogy az egyes
adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik
az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú),
valamint a kormányzat és bizonyos nem pénzügyi vállalatok között létrejött valamennyi tranzakciót. Továbbá
szükséges biztosítani, hogy az adatgyűjtés részesül a jogalany-azonosító uniós adatszolgáltatásbeli kiterjesztett
kötelező használatának előnyeiből.

(3)

Az euro pénzpiacon a kellő időben szolgáltatott statisztikák rendelkezésre állása biztosításának fontosságára
tekintettel szükséges továbbá harmonizálni és megerősíteni az adatszolgáltatók arra vonatkozó kötelezettségeit,
hogy kellő időben továbbítsák az információt az NKB-k vagy az EKB számára.

(4)

Elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni annak biztosításához, hogy a statisztikai információt oly módon
gyűjtik, állítják össze és továbbítják az adatszolgáltatók, amely védi az információ integritását. Különösen fontos
hangsúlyozni, hogy az NKB-k vagy az EKB által kapott statisztikai információnak pártatlannak, vagyis az adatszol
gáltató által szabadon kötött megfigyelhető tranzakciók semleges reprezentációjának, objektívnak és megbíz
hatónak kell lennie annak érdekében, hogy megfeleljen a KBER európai statisztikákat érintő nyilvános kötelezett
ségvállalásában (3) szereplő alapelveknek. Ezen túlmenően az adatszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy
a szolgáltatott statisztikai információ valamennyi hibáját kijavítják és közlik az EKB-val és az érintett NKB-val
a lehető legkorábbi időpontban.

(5)

E rendelkezések végrehajtása biztosítani fogja, hogy a KBER aktuálisabb, átfogóbb, részletesebb, harmonizáltabb
és megbízhatóbb statisztikai információval rendelkezik az euro pénzpiacáról, amely lehetővé fogja tenni
a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának alaposabb elemzését. Továbbá az összegyűjtött adatok
felhasználhatók a fedezetlen, egynapos eurokamatláb fejlesztéséhez és adminisztrációjához.

(6)

Ezért az 1333/2014/EU rendeletet (EKB/2014/48) ennek megfelelően módosítani kell,

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48)
(HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).
(3) Elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Módosítások
Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) a következőképpen módosul:
1. A 1. cikk a következőképpen módosul:
a) A szöveg a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. »pénzügyi vállalat«: olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági egység, amely piaci termelő, és
amelynek fő tevékenysége a pénzügyi szolgáltatások nyújtása az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (*) rögzített számlák felülvizsgált európai rendszerében (a továbbiakban: ESA 2010) foglaltaknak
megfelelően;
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).”
b) A 3-5. pontot el kell hagyni.
c) A 9. pont helyébe a következő szöveg lép:
„9. »pénzpiaci statisztikák«: az adatszolgáltatók és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha
a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt
nem pénzügyi vállalatok között a szóban forgó adatszolgáltatási időszakban megvalósult, pénzpiaci instrumen
tumokkal végzett, fedezett, fedezetlen és származtatott pénzügyi tranzakciókra vonatkozó statisztikák,
azonban a csoporton belüli tranzakciók kivételével;”
d) A 14. pont helyébe a következő szöveg lép:
„14. »adatszolgáltatói kör«: a központi bankok és a PPA-k kivételével az euroövezetben rezidens MPI-k, amelyek
euróban denominált betéteket fogadnak és/vagy bármely egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
bocsátanak ki és/vagy euróban denominált hiteleket nyújtanak az I., II. és III. mellékletben felsoroltaknak
megfelelően más pénzügyi vállalatoktól, a kormányzattól vagy nem pénzügyi vállalatoktól vagy ezek részére;”
e) A szöveg a következő 20a. ponttal egészül ki:
„20a. »hitelintézmény«: jelentése megegyezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 4. cikke
(1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottakkal;
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
(HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).”
f) A 25. pont helyébe a következő szöveg lép:
„25. »egynapos index swap«: olyan kamatláb-swap, ahol az időszakos változó kamatláb egyenlő valamely
egynapos kamatláb (vagy egynapos index) meghatározott időszak alatti mértani átlagával. A végső kifizetés
a tranzakció nominális összegére alkalmazott rögzített kamatláb és az egynapos index swap élettartama alatt
rögzített egynapos kamatos kamat különbségeként kerül kiszámításra;”
2. A 3. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A pénzpiaci statisztikák rendes előállítása céljára az adatszolgáltatók azon tagállam NKB-ja részére,
amelyben rezidensek, összevont alapon, valamennyi uniós és EFTA-beli fióktelepüket is beleértve, napi statisztikai
adatokat szolgáltatnak a pénzpiaci instrumentumokra vonatkozóan. Az előírt statisztikai információkat az I., II. és
III. melléklet határozza meg. Az adatszolgáltatók az előírt statisztikai információkat az adattovábbításra, az adatok
pontosságára, a koncepcionális megfelelésre, a revízióra és az adatok integritására vonatkozó, a IV. mellékletben
meghatározott minimumszabályokkal összhangban szolgáltatják. Az NKB az adatszolgáltatóktól kapott statisztikai
információkat e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban továbbítja az EKB-nak.”
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b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az NKB-k meghatározzák és végrehajtják az adatszolgáltatók által a pénzpiaci instrumentumokkal
összefüggésben követendő adatszolgáltatási szabályokat. Ezek az adatszolgáltatási szabályok biztosítják az előírt
statisztikai információk szolgáltatását, és lehetővé teszik a IV. mellékletben meghatározott minimumszabályok
betartásának pontos ellenőrzését.”
c) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(5) Az NKB-k a nemzeti statisztikai adatszolgáltatási követelményeikkel összhangban meghatározzák és
végrehajtják a további adatszolgáltatók által követendő adatszolgáltatási szabályokat. Az NKB-k biztosítják, hogy
nemzeti adatszolgáltatási szabályaik az e rendelet 6–8. cikkével, 10. cikke (3) bekezdésével, valamint 11. és 12.
cikkével egyenértékű követelményeknek való megfelelést írjanak elő a további adatszolgáltatók számára. Az NKB-k
biztosítják, hogy ezek az adatszolgáltatási szabályok biztosítják az előírt statisztikai információk szolgáltatását, és
lehetővé teszik a IV. mellékletben meghatározott minimumszabályok betartásának pontos ellenőrzését.”
3. A 4. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Amennyiben valamely NKB a 3. cikk (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az adatszolgáltatók
közvetlenül az EKB-nak jelentsék az I., II. és III. mellékletben meghatározott statisztikai információkat, az adatszol
gáltatóknak ezeket az információkat naponta egyszer, a kötés napján közép-európai idő szerint (*) 18.00 és
a kötés napját követő első TARGET2 elszámolási napon közép-európai idő szerint 07.00 között kell továbbítani
az EKB-nak.
(*) A közép-európai idő figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.”
b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő minden egyéb esetben az NKB-knak a 2. cikk (2), (3) és (4)
bekezdése szerint kiválasztott adatszolgáltatóktól, vagy a 2. cikk (6) bekezdése szerint kiválasztott további
adatszolgáltatóktól kapott, az I., II. és III. mellékletben meghatározott napi pénzpiaci statisztikai információkat
naponta egyszer, a kötés napját követő első TARGET2 elszámolási napon közép-európai idő szerint 07.00 előtt
kell továbbítani az EKB-nak.”
c) A szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Annak értékelése során, hogy valamely adatszolgáltató eleget tesz-e az e cikk szerinti követelményeknek, az
adattovábbításra vonatkozó, a IV. melléklet 1. pontjának i-ii. alpontjaiban meghatározott minimumszabályok
bármelyikének megsértése az ugyanazon fajta adatszolgáltatási kötelezettség megsértését jelenti az EKB statisztikai
meg nem felelésre vonatkozó kerete szerinti meg nem felelés megállapítása céljából.”
4. A 5. cikket el kell hagyni.
5. Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) I. melléklete helyébe az e rendelet I. mellékletében meghatározott szöveg
lép.
6. Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) II. melléklete helyébe az e rendelet II. mellékletében meghatározott szöveg
lép.
7. Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) III. melléklete helyébe az e rendelet III. mellékletében meghatározott
szöveg lép.
8. Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) IV. melléklete helyébe az e rendelet IV. mellékletében meghatározott
szöveg lép.

2. cikk
Záró rendelkezések
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2019. március 15-étől kell alkalmazni.
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Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül
alkalmazandó a tagállamokban.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. december 7-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET
A fedezett tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási
rendszer
1. RÉSZ
INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

Az adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik
valamennyi visszavásárlási megállapodást és az annak keretében kötött tranzakciókat (beleértve a háromszereplős
repoügyleteket is), amelyek euróban denomináltak, legfeljebb egy éves futamidejűek (olyan tranzakciók, amelyek
esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), és amelyek az adatszolgáltató és
a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel
III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok között jöttek létre. A csoporton belüli tranzak
ciókat ki kell zárni.

2. RÉSZ
ADATOK TÍPUSA

1. Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*) típusa:

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
(A jelentett tranzakció státusza) akció új tranzakció, valamely korábban
jelentett tranzakció módosítása, vagy va
lamely korábban jelentett tranzakció tör
lése vagy javítása.
Novation status (Novációs stá Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
tusz)
akció nováció-e.
Unique transaction identifier Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az E mező jelentése akkor szükséges, ha
(Egyedi tranzakciós azonosító)
érintett piaci szegmens valamely tranzak elérhető.
ciójának azonosítását.
Proprietary transaction identifi Az adatszolgáltató által minden egyes
cation (Belső tranzakció azono tranzakcióra
vonatkozóan
használt
egyedi belső tranzakciós azonosító.
sítás)
A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci
szegmensenként és adatszolgáltatónként
jelentett bármely tranzakcióra nézve
egyedi.
Related proprietary transaction Az adatszolgáltató által azon eredeti kö E mező jelentése akkor kötelező, ha al
identification (Kapcsolódó belső tésre vonatkozóan használt egyedi belső kalmazandó.
tranzakció azonosítás)
tranzakciós azonosító, amelyet később
megújítottak.
Counterparty proprietary tran Az adatszolgáltató szerződő partnerének E mező jelentése akkor szükséges, ha
saction identification (A szer ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó elérhető.
ződő fél belső tranzakció azo belső tranzakció azonosítása.
nosítása)

L 23/24

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

Mező

Adatok leírása

2019.1.25.
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Counterparty
identification A jelentett tranzakcióban az adatszolgál A jogalany-azonosítót kell használni
(A szerződő fél azonosítása)
tató szerződő partnerének felismerésére minden körülmények között, ha a szer
szolgáló azonosító kód.
ződő félhez ilyen azonosítót rendeltek.
A szerződő fél szektorát és a szerződő
fél helyét meg kell adni, ha nincs hoz
zárendelve jogalany-azonosító.
Counterparty sector (A szerződő A szerződő fél gazdasági szektora.
fél szektora)
Counterparty location
ződő fél helye)

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítá
sát nem adják meg.

(Szer Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Kötelező, ha a szerződő fél azonosítá
Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol sát nem adják meg.
a szerződő felet bejegyezték.

Tri-party agent identification A háromszereplős szolgáltatást nyújtó E mezőt a háromszereplős tranzakciók
(Háromszereplős szolgáltatást ügynök szerződő fél azonosítója.
esetében kell jelenteni.
nyújtó ügynök azonosítása)
A jogalany-azonosítót kell használni
minden körülmények között, ha az
ügynökhöz ilyen azonosítót rendeltek.
Reporting date (Adatszolgáltatás Azon időszak kezdő és záró napja és idő
napja)
pontja, amelyre a tranzakciós adat a fájl
ban hivatkozik.
Electronic time stamp (Elektro Az az időpont, amikor a tranzakciót
nikus időbélyegző)
megkötik vagy elkönyvelik.
Trade date (Kötés napja)

Settlement
napja)

date

Az a nap, amikor a felek megkötik
a pénzügyi tranzakciót.

(Elszámolás Az a nap, amikor a készpénz és az esz A nyitott alapú repoügyletek továb
köz eredeti cseréje megvalósul a szerző bgörgetése esetében ez az az időpont,
désben megállapítottak szerint.
amikor a továbbgörgetésre sor kerül,
még ha nem is kerül sor készpénz áta
dására.

Maturity date (Lejárat időpontja) A visszavásárlás napja, vagyis az a nap,
amikor a készpénzt vissza kell fizetni
vagy meg kell kapni a fedezetként fel
használt vagy fedezetként kapott eszköz
ellenében.
Transaction type (Tranzakció tí Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
pusa)
akciót készpénz kölcsönvételéhez vagy
kölcsönadásához hajtják végre.
Transaction nominal amount Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsön
adott összeg euróban.
(Tranzakció nominális összege)
Rate type (Kamatláb típusa)

Annak azonosítása érdekében, hogy az
instrumentum rögzített vagy változó ka
matozású.

Deal rate (Ügyleti kamatláb)

Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak E mezőt csak a rögzített kamatozású
megfelelően kifejezett azon kamatláb, instrumentumok esetében kell jelen
amely mellett a visszavásárlási megálla teni.
podást megkötötték és amelyen a köl
csönadott készpénzt díjazzák.
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Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Reference rate index (Referen Az alapul szolgáló referencia-kamatláb E mezőt csak a változó kamatozású
cia-kamatláb index)
nemzetközi értékpapír-azonosító száma instrumentumok esetében kell jelen
(ISIN), amelynek alapján az időszakos ka teni.
matfizetéseket kiszámítják.
Basis point spread (Bázispont- Az adott időszakban a változó kamato E mezőt csak a változó kamatozású
zású instrumentum kibocsátásakor alkal instrumentumok esetében kell jelen
felár)
mazandó tényleges kamatláb kiszámítása teni.
érdekében az alapul szolgáló referenciakamatlábhoz hozzáadott (amennyiben
pozitív) vagy abból levont (amennyiben
negatív) bázispontok száma.
Collateral ISIN (A fedezet ISIN- A fedezett eszköz ISIN-je.
je)

E mező jelentése választható azon há
romszereplős visszavásárlási megálla
podások esetében, amelyeket nem
olyan értékpapírkosár mellett kötöttek,
amely vonatkozásában létezik általános
ISIN, vagy olyan fedezet típusok eseté
ben, amelyek vonatkozásában nem áll
rendelkezésre ISIN.
Ha nem adják meg a fedezett eszköz
ISIN-jét, rendelkezésre kell bocsátani
a fedezet típusát, a fedezetet kibocsátó
szektorát és a fedezeti poolt.

Collateral pool (Fedezeti pool)

Annak jelölése érdekében, hogy a fedezet
ként használt eszköz fedezeti pool-e.

Collateral type (Fedezet típusa)

A fedezetként felhasznált eszközosztály Kötelező, ha a fedezet ISIN-jét nem ad
azonosítása érdekében.
ják meg.

Collateral issuer sector (Fedeze A fedezet kibocsátójának gazdasági szek Kötelező, ha a fedezet ISIN-jét nem ad
tet kibocsátó szektora)
tora.
ják meg.
Special collateral indicator (Kü Az általános fedezet mellett és a különle Csak akkor kell megadni, ha az adat
lönleges fedezet mutató)
ges fedezet mellett kötött visszavásárlási szolgáltató számára megvalósítható.
megállapodások azonosítása érdekében.
Collateral nominal amount (Fe A fedezetként felhasznált eszközök nomi Választható háromszereplős repók és
dezet nominális összege)
nális összege euróban.
minden más olyan tranzakció esetében,
ahol a fedezetként felhasznált eszközö
ket nem azonosítja ISIN.
Collateral haircut (Fedezeti hair Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott E mezőt az egyes fedezeti tranzakciók
cut)
kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek esetében kell jelenteni, egyébként vá
értelmében az alapul szolgáló fedezet ér lasztható.
téke úgy kerül kiszámításra, hogy az esz
közök piaci értékét meghatározott száza
lékkal (haircut) csökkentik.

2. Materiality threshold (Lényegességi küszöb):
A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret
alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal (**) kötötték.
(*) Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre.
Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.
(**) Lásd »Basel III: A likviditásfedezeti ráta és a likviditási kockázat figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök«, Bázeli
Bankfelügyeleti Bizottság, kelt 2013 januárjában, 23-27. oldal, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankjának
honlapján: www.bis.org.”
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II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET
A fedezetlen tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási
rendszer
1. RÉSZ
INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

1. Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank
(NKB) felé:
a) az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő,
euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont
legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), a pénzügyi vállalatoktól (a központi bankok kivételével,
ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzattól vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt
nem pénzügyi vállalatoktól történő hitelfelvétel;
b) az egyéb hitelintézetek részére történő, legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében
a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), fedezetlen betéteken, illetve call
számlákon keresztül vagy kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, változó kamatozású értékpapírok és egyéb,
legfeljebb egy éves futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátó hitelintézettől történő vásárlásán
keresztül történő minden euróban denominált hitelnyújtási tranzakció.
A fenti 1. pont a) és b) alpontja alkalmazásában a csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.
2. Az alábbi táblázat tartalmazza az azon tranzakciókra vonatkozó instrumentumkategóriák részletes standard leírását,
amelyeket az adatszolgáltatóknak jelenteniük kell az EKB-nak. Abban az esetben, ha az adatszolgáltatóknak a tranzak
ciókat NKB-jüknek kell jelenteniük, az érintett NKB-nak nemzeti szinten e rendelettel összhangban át kell ültetnie az
instrumentumkategóriák ezen leírásait.
Instrumentumtípus

Deposits (Betétek)

Leírás

Fedezetlen, kamatozó betétek (ideértve a call számlákat, de ide nem értve a folyó
számlákat), amelyek vagy felmondással visszaválthatók, vagy legfeljebb egy éves
(azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejűek, és
amelyeket az adatszolgáltató fogad (kölcsönfelvétel) vagy elhelyez (hitelnyújtás).

Call account (call számla)/Call Naponta változó kamatozású olyan készpénzszámla, amely rendszeresen lehetővé
money (call pénz)
teszi a kamatfizetést vagy a kamatszámítást, és amelyről felmondási idővel vehető
fel pénz.
Megtakarítási számla, amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.
Certificate of deposit (Letéti Az MPI által átruházható vagy át nem ruházható formában kibocsátott olyan rög
jegy)
zített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely tulajdonosát egy
meghatározott mértékű rögzített kamatra jogosítja fel egy meghatározott, legfel
jebb egy éves időszak (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 nap) alatt,
valamint kamatozó vagy diszkontált.
Commercial paper
delmi értékpapír)

(Kereske Az MPI által kibocsátott olyan fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig
tartó) futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált.

Asset backed commercial paper Az MPI által kibocsátott olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely legfel
(Eszközfedezetű
kereskedelmi jebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futami
értékpapír)
dejű, valamint kamatozó vagy diszkontált, és amelyet valamilyen formájú fedezet
biztosít.
Floating rate note (Változó ka Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely esetében az időszakos kamatfi
matozású értékpapír)
zetéseket az előre meghatározott napokon (a kamatrögzítés napján) fennálló érték
alapján számítják, vagyis egy alapul szolgáló referencia-kamatláb, például az euro
bankközi hitelezési alapkamatláb (Euribor) meghatározásával, és amely legfeljebb
egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű.
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Instrumentumtípus

Leírás

Other short-term debt securities
(Egyéb rövid lejáratú, hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapí
rok)

Az adatszolgáltatók által kibocsátott, legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot
követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, a tulajdoni részesedéstől eltérő, nem
alárendelt értékpapírok, amelyek általában átruházható instrumentumok, és ame
lyekkel másodlagos piacokon kereskednek vagy velük ellenirányú ügylet köthető
a piacon, és amelyek tulajdonosuknak nem biztosítanak tulajdonjogot az azt kibo
csátó intézményben. Ez a tétel magában foglalja:
a) az olyan értékpapírokat, amelyek tulajdonosuknak feltétlen jogot biztosítanak
valamilyen rögzített vagy szerződésben meghatározott, kamatszelvény révén
hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy megállapított rögzített összegre, amely
meghatározott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott dátum
tól kezdődően jár;
b) az adatszolgáltatók által kibocsátott, át nem ruházható instrumentumokat, ame
lyek később átruházhatóvá válnak, és amelyek átminősítésre kerülnek »hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírrá«.

2. RÉSZ
ADATOK TÍPUSA

1. Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*) típusa:

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és további minősítések

Reported transaction status Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
(A jelentett tranzakció státusza) akció új tranzakció, valamely korábban
jelentett tranzakció módosítása, vagy va
lamely korábban jelentett tranzakció tör
lése vagy javítása.
Novation status (Novációs stá Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
tusz)
akció nováció-e.
Unique transaction identifier Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az E mező jelentése akkor szükséges, ha
(Egyedi tranzakciós azonosító)
érintett piaci szegmens valamely tranzak elérhető.
ciójának azonosítását.
Proprietary transaction identifi Az adatszolgáltató által minden egyes
vonatkozóan
használt
cation (Belső tranzakció azono tranzakcióra
sítás)
egyedi belső tranzakciós azonosító.
A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci
szegmensenként és adatszolgáltatónként
jelentett bármely tranzakcióra nézve
egyedi.
Related proprietary transaction Az adatszolgáltató által azon eredeti kö E mező jelentése akkor kötelező, ha al
identification (Kapcsolódó belső tésre vonatkozóan használt egyedi belső kalmazandó.
tranzakció azonosítás)
tranzakciós azonosító, amelyet később
megújítottak.
Counterparty proprietary tran Az adatszolgáltató szerződő partnerének E mező jelentése akkor szükséges, ha
saction identification (A szer ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó elérhető.
ződő fél belső tranzakció azo belső tranzakció azonosítása.
nosítása)
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Mező

Adatok leírása

2019.1.25.
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és további minősítések

Counterparty
identification A jelentett tranzakcióban az adatszolgál A jogalany-azonosítót kell használni
(A szerződő fél azonosítása)
tató szerződő partnerének felismerésére minden körülmények között, ha a szer
szolgáló azonosító kód.
ződő félhez ilyen azonosítót rendeltek.
A szerződő fél szektorát és a szerződő
fél helyét meg kell adni, ha nincs hoz
zárendelve jogalany-azonosító.
Counterparty sector (A szerződő A szerződő fél gazdasági szektora.
fél szektora)
Counterparty location
ződő fél helye)

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítá
sát nem adják meg.

(Szer Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Kötelező, ha a partner azonosítását
Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol nem adják meg.
a szerződő felet bejegyezték.

Reporting date (Adatszolgáltatás Azon időszak kezdő és záró napja és idő
napja)
pontja, amelyre a tranzakciós adat a fájl
ban hivatkozik.
Electronic time stamp (Elektro Az az időpont, amikor a tranzakciót
nikus időbélyegző)
megkötik vagy elkönyvelik.
Trade date (Kötés napja)

Settlement
napja)

date

Az a nap, amikor a felek megkötik a je
lentett pénzügyi tranzakciót.

(Elszámolás Az az időpont, amikor a pénzösszeg áta
dásra kerül a szerződő felek között, vagy
amikor sor kerül a hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapír vételére vagy eladására.

Call számlák és egyéb fedezetlen, fel
mondással visszaváltható kölcsönfelvé
tel/-nyújtás esetén az az időpont, ami
kor a betétet továbbgörgetik (vagyis az
az időpont, amikor az visszafizetésre
került volna, ha visszahívták volna és
nem görgették volna tovább).

Maturity date (Lejárat időpontja) Az az időpont, amikor a kölcsönvevőnek
vissza kell fizetnie a pénzösszeget a köl
csönadó részére, vagy amikor a hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapír lejár és
visszafizetése esedékessé válik.
Instrument type (Instrumentum Az instrumentum, amellyel megvalósul
típus)
a kölcsönfelvétel/-nyújtás.
Transaction type (Tranzakció tí Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
pusa)
akció készpénz kölcsönvétele vagy köl
csönadása.
Transaction nominal amount A betétek után kölcsönadott vagy köl
(Tranzakció nominális összege)
csönvett pénzösszeg euróban. Hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírok eseté
ben a kibocsátott/vásárolt értékpapír
nominális összege.
Transaction deal price (Tranzak A bruttó ár (azaz a bármely felhalmozott A fedezetlen betétek esetében 100-ként
ció ügyleti ár)
kamatot tartalmazó ár), amelyen az ér kell jelenteni.
tékpapírt kibocsátják vagy azzal keres
kednek százalékpontban.
Rate type (Kamatláb típusa)

Annak azonosítása érdekében, hogy az
instrumentum rögzített vagy változó ka
matozású.
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Deal rate (Ügyleti kamatláb)

Adatok leírása

L 23/29
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és további minősítések

Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak E mezőt csak a rögzített kamatozású
megfelelően kifejezett azon kamatláb, instrumentumok esetében kell jelen
amely mellett a betétet nyújtották és teni.
amelyen a kölcsönadott készpénzösszeget
díjazzák. Hitelviszonyt megtestesítő ér
tékpapírok esetében ez az az effektív ka
matláb az ACT/360 pénzpiaci konvenci
ónak megfelelően kifejezve, amelyen az
instrumentumot kibocsátották vagy vásá
rolták.

Reference rate index (Referen Az alapul szolgáló referencia-kamatláb E mezőt csak a változó kamatozású
cia-kamatláb index)
nemzetközi értékpapír-azonosító száma instrumentumok esetében kell jelen
(ISIN), amelynek alapján az időszakos ka teni.
matfizetéseket kiszámítják.
Basis point spread (Bázispont- Az adott időszakban a változó kamato E mezőt csak a változó kamatozású
zású instrumentum kibocsátásakor alkal instrumentumok esetében kell jelen
felár)
mazandó tényleges kamatláb kiszámítása teni.
érdekében a referencia-kamatlábhoz
hozzáadott (amennyiben pozitív) vagy
abból levont (amennyiben negatív) bázis
pontok száma.
Call or put (Vétel vagy eladás)

Annak megjelölésére, hogy az instrumen E mezőt csak a visszahívható/eladható
tum vételi opcióval vagy eladási opcióval instrumentumok esetében kell jelen
rendelkezik.
teni.

First call/put date (Vétel/eladás Az első időpont, amikor a vételi opció E mezőt csak azon instrumentumok
első időpontja)
vagy az eladási opció gyakorolható.
esetében kell jelenteni, amelyek rendel
keznek vételi opcióval vagy eladási op
cióval, amely egy vagy több előre meg
határozott időpontban gyakorolható.
Call/put notice period (Vétel Azon naptári napok száma, amennyit az
re/eladásra vonatkozó értesítési instrumentum tulajdonosának/kibocsátó
időszak)
jának biztosítania kell az instrumentum
kibocsátójának/tulajdonosának az eladá
si/vételi opció gyakorlása előtt.

E mezőt csak azon instrumentumok/t
ranzakciók esetében kell jelenteni,
amelyek rendelkeznek eladási/vételi op
cióra vonatkozó értesítési időszakkal,
és az előre megállapított értesítési idő
szakkal rendelkező, felmondással visz
szaváltható betétek esetében.

2. Lényegességi küszöb:
A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret
alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.
(*) Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre.
Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.”
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III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET
A származtatott tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási
rendszer
1. RÉSZ
INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank
(NKB) felé:
a) az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő,
euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont
legfeljebb 397 nappal későbbi, mint a devizaswapügylet azonnali lábának elszámolási napja), az adatszolgáltató és
a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy
a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötött valamennyi olyan
devizaswap ügylet, amely során azonnali jelleggel eurót vesznek/adnak el külföldi deviza ellenében, és azt előre
megállapodott határidős devizaárfolyamon egy későbbi időpontban újból értékesítik vagy újból megvásárolják;
b) az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú),
a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok közötti, euróban
denominált egynapos index swap tranzakciók.
A fenti a) és b) pont alkalmazásában a csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.
2. RÉSZ
ADATOK TÍPUSA

1. A devizaswapügyletek vonatkozásában az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*) típusa:
Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
(A jelentett tranzakció státusza) akció új tranzakció, valamely korábban
jelentett tranzakció módosítása, vagy va
lamely korábban jelentett tranzakció tör
lése vagy javítása.
Novation status (Novációs stá Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
tusz)
akció nováció-e.
Unique transaction identifier Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az E mező jelentése akkor szükséges, ha
(Egyedi tranzakciós azonosító)
érintett piaci szegmens valamely tranzak elérhető.
ciójának azonosítását.
Proprietary transaction identifi Az adatszolgáltató által minden egyes
cation (Belső tranzakció azono tranzakcióra
vonatkozóan
használt
egyedi belső tranzakciós azonosító.
sítás)
A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci
szegmensenként és adatszolgáltatónként
jelentett bármely tranzakcióra nézve
egyedi.
Related proprietary transaction Az adatszolgáltató által azon eredeti kö E mező jelentése akkor kötelező, ha al
identification (Kapcsolódó belső tésre vonatkozóan használt egyedi belső kalmazandó.
tranzakciós azonosító, amelyet később
tranzakció azonosítás)
megújítottak.
Counterparty proprietary tran Az adatszolgáltató szerződő partnerének E mező jelentése akkor szükséges, ha
saction identification (A szer ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó elérhető.
ződő fél belső tranzakció azo belső tranzakció azonosítása.
nosítása)
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Mező

Adatok leírása
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Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Counterparty
identification A jelentett tranzakcióban az adatszolgál A jogalany-azonosítót kell használni
(A szerződő fél azonosítása)
tató szerződő partnerének felismerésére minden körülmények között, ha a szer
szolgáló azonosító kód.
ződő félhez ilyen azonosítót rendeltek.
A szerződő fél szektorát és a szerződő
fél helyét meg kell adni, ha nincs hoz
zárendelve jogalany-azonosító.
Counterparty sector (A szerződő A szerződő fél gazdasági szektora.
fél szektora)
Counterparty location
ződő fél helye)

(Szer Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Kötelező, ha a szerződő fél azonosítá
Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol sát nem adják meg.
a szerződő felet bejegyezték.

Reporting date (Adatszolgáltatás Azon időszak kezdő és záró napja és idő
pontja, amelyre a tranzakciós adat a fájl
napja)
ban hivatkozik.
Electronic time stamp (Elektro Az az időpont, amikor a tranzakciót
nikus időbélyegző)
megkötik vagy elkönyvelik.
Trade date (Kötés napja)

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítá
sát nem adják meg.

Az a nap, amikor a felek megkötik a je
lentett pénzügyi tranzakciót.

Spot value date (Azonnali érték Az a nap, amikor az egyik fél eladja a má
nap)
siknak egy meghatározott deviza megha
tározott összegét, egy meghatározott elt
érő deviza megállapodott összege
megfizetése ellenében, egy megállapodott
átváltási árfolyam mellett, amelyet azon
nali átváltási árfolyamnak neveznek.
Maturity date (Lejárat időpontja) Az a nap, amikor a devizaswapügylet le
jár, és az azonnali értéknapon eladott de
vizát visszavásárolják.
Foreign exchange transaction Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
type (Devizaügylet típusa)
akció nominális összege alatt jelentett
euro összeget az azonnali értéknapon ve
szik vagy eladják.
Ennek euróra vonatkozó azonnali ügy
letre kell utalnia, vagyis, hogy az azon
nali értéknapon eurót vesznek vagy elad
nak.
Transaction nominal amount A devizaswap nominális összege euró
ban.
(Tranzakció nominális összege)
Foreign currency code (Külföldi Az euro ellenében vett/eladott deviza
deviza kódja)
nemzetközi háromjegyű ISO-kódja.
Foreign exchange spot rate Az euro és a külföldi deviza közötti át
(Azonnali átváltási árfolyam)
váltási árfolyam, amely a devizaswapügy
let első lábára alkalmazandó.
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Adatok leírása
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Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Foreign
exchange
forward A határidős átváltási árfolyam és az
points (Határidős átváltás pon azonnali átváltási árfolyam közötti kü
tok)
lönbség bázispontban kifejezve, az adott
devizapárra vonatkozó piaci konvenció
knak megfelelően jegyezve.

2. Az egynapos index swap tranzakciók vonatkozásában az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú
adatok típusa.
Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
(A jelentett tranzakció státusza) akció új tranzakció, valamely korábban
jelentett tranzakció módosítása, vagy va
lamely korábban jelentett tranzakció tör
lése vagy javítása.
Novation status (Novációs stá Ez az attribútum adja meg, hogy a tranz
tusz)
akció nováció-e.
Unique transaction identifier Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az E mező jelentése akkor szükséges, ha
(Egyedi tranzakciós azonosító)
érintett piaci szegmens valamely tranzak elérhető.
ciójának azonosítását.
Proprietary transaction identifi Az adatszolgáltató által minden egyes
vonatkozóan
használt
cation (Belső tranzakció azono tranzakcióra
sítás)
egyedi belső tranzakciós azonosító.
A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci
szegmensenként és adatszolgáltatónként
jelentett bármely tranzakcióra nézve
egyedi.
Related proprietary transaction Az adatszolgáltató által azon eredeti kö E mező jelentése akkor kötelező, ha al
identification (Kapcsolódó belső tésre vonatkozóan használt egyedi belső kalmazandó.
tranzakciós azonosító, amelyet később
tranzakció azonosítás)
megújítottak.
Counterparty proprietary tran Az adatszolgáltató szerződő partnerének E mező jelentése akkor szükséges, ha
saction identification (A szer ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó elérhető.
ződő fél belső tranzakció azo belső tranzakció azonosítása.
nosítása)
Counterparty
identification A jelentett tranzakcióban az adatszolgál A jogalany-azonosítót kell használni
(A szerződő fél azonosítása)
tató szerződő partnerének felismerésére minden körülmények között, ha a szer
szolgáló azonosító kód.
ződő félhez ilyen azonosítót rendeltek.
A szerződő fél szektorát és a szerződő
fél helyét meg kell adni, ha nincs hoz
zárendelve jogalany-azonosító.
Counterparty sector (A szerződő A szerződő fél gazdasági szektora.
fél szektora)
Counterparty location
ződő fél helye)

Kötelező, ha a partner azonosítását
nem adják meg.

(Szer Azon ország ISO szerinti országkódja, Kötelező, ha a partner azonosítását
ahol a szerződő felet bejegyezték.
nem adják meg.

Reporting date (Adatszolgáltatás Azon időszak kezdő és záró napja és idő
napja)
pontja, amelyre a tranzakciós adat a fájl
ban hivatkozik.
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Alternatív adatszolgáltatási lehetőség
(amennyiben van) és egyéb minősítések

Electronic time stamp (Elektro Az az időpont, amikor a tranzakciót Választható.
nikus időbélyegző)
megkötik vagy elkönyvelik.
Trade date (Kötés napja)

Az a nap, amikor a felek megkötik
a pénzügyi tranzakciót.

Start date (Kezdő időpont)

Az a nap, amelyen a változó láb egyna
pos kamatlábát számítják.

Maturity date (Lejárat időpontja) Azon időszak utolsó napja, amely alatt
az egynapos kamatos kamatot számítják.
Fixed interest rate (Rögzített ka Az egynapos index swap kifizetésének
matláb)
számításához használt rögzített kamat
láb.
Transaction type (Tranzakció tí Ez az attribútum adja meg, hogy a rögzí
pusa)
tett kamatlábat az adatszolgáltató fizeti
vagy kapja.
Transaction nominal amount Az egynapos index swap nominális ösz
szege.
(Tranzakció nominális összege)

3. Lényegességi küszöb:
A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret
alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.
(*) Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre.
Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.”
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IV. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET
A tényleges adatszolgáltatói kör által alkalmazandó minimumszabályok
Az adatszolgáltatóknak az alábbi minimumszabályoknak kell eleget tenniük az Európai Központi Bank (EKB) statisztikai
adatszolgáltatási követelményeinek teljesítése érdekében.
1. Az adattovábbításra vonatkozó minimumszabályok:
i.

az adatszolgáltatást időben és az EKB és érintett nemzeti központi bank (NKB) által előírt határidőkön belül kell
teljesíteni;

ii. a statisztikai jelentések formájának és formátumának meg kell felelnie az EKB és az érintett NKB által előírt
technikai adatszolgáltatási követelményeknek;
iii. az adatszolgáltatónak meg kell adnia egy vagy több kapcsolattartó elérhetőségét az EKB-nak és az érintett NKBnak;
iv. be kell tartani az EKB és az érintett NKB részére történő adattovábbításra vonatkozó technikai előírásokat.
2. Az adatok pontosságára vonatkozó minimumszabályok:
i.

a statisztikai információknak helyesnek kell lenniük;

ii. az adatszolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, hogy információkat szolgáltassanak az átadott adatok által
jelzett összes fejleményről;
iii. a statisztikai információknak teljeskörűeknek kell lenniük és nem tartalmazhatnak folyamatos és strukturális
hiányosságokat; a meglevő hiányosságokat el kell ismerni és meg kell magyarázni az EKB-nak és az érintett NKBnak, és amennyiben lehet, azokat a lehető leggyorsabban át kell hidalni;
iv. az adatszolgáltatóknak követniük kell az EKB és az érintett NKB által az adatok technikai átadására vonatkozóan
megadott dimenziókat, kerekítési szabályokat és tizedesjegy-beállításokat.
3. A koncepcionális megfelelés minimumszabályai:
i.

a statisztikai információknak meg kell felelniük az e rendeletben foglalt meghatározásoknak és osztályozásoknak;

ii. az e meghatározásoktól és osztályozásoktól való eltérések esetén az adatszolgáltatóknak rendszeresen figyelemmel
kell kísérniük és számszerűen meg kell határozniuk a használt, illetve az e rendeletben foglalt mérték közötti
különbségeket;
iii. az adatszolgáltatóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megmagyarázzák a szolgáltatott adatok előző
időszakok adataihoz viszonyított hirtelen változásait.
4. A revíziókra vonatkozó minimumszabályok:
Be kell tartani az EKB és az érintett NKB által meghatározott revíziós irányelveket és eljárásokat. A rendszeres
revíziótól eltérő revíziókhoz magyarázó megjegyzéseket kell fűzni.
5. Az adatok integritására vonatkozó minimumszabályok:
i. az adatszolgáltatóknak pártatlan és objektív módon kell összeállítani és továbbítani a statisztikai információkat;
ii. az adatszolgáltatóknak a továbbított adatok hibáit ki kell javítani és közölni kell az EKB-val és az érintett NKB-val
a lehető legkorábbi időpontban.”
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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/114 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE
(2019. január 24.)
a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási
intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági
növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és
a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,
tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen
annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,
mivel:
(1)

A Bizottság a 2003/90/EK (3) és a 2003/91/EK (4) irányelv elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok
által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
vonatkozásában megfeleljenek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított előírásoknak,
amennyiben ilyen előírások léteznek. Azon fajták esetében, amelyekre nem vonatkoznak CPVO-előírások,
a szóban forgó irányelvek úgy rendelkeznek, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség
(UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

(2)

A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelv legutóbbi, az (EU) 2018/100 bizottsági végrehajtási irányelv (5) általi
módosítása óta a CPVO és az UPOV további előírásokat és iránymutatásokat állapított meg, illetve már létezőket
naprakésszé tett.

(3)

A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletének A. részében foglalt szöveg lép.
(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.
(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.
(3) A Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági
növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási
intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 7. o.).
(4) A Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes
fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő
végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 11. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2018/100 végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi
irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági
növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról (HL L 17., 2018.1.23., 34. o.).
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2. cikk
A 2003/91/EK irányelv mellékleteinek helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében foglalt szöveg lép.
3. cikk
A 2019. szeptember 1. előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK és
a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.
4. cikk
A tagállamok legkésőbb 2019. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét
haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2019. szeptember 1-jétől alkalmazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
5. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
6. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

2019.1.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/37

MELLÉKLET
A. RÉSZ

„I. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell
felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (1)
Tudományos név

Közönséges név

CPVO-előírás

Festuca arundinacea Schreb.

Nádképű csenkesz

TP 39/1, 2015.10.1.

Festuca filiformis Pourr.

Finomlevelű juhcsenkesz

TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca ovina L.

Juhcsenkesz

TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

TP 39/1, 2015.10.1.

Festuca rubra L.

Vörös csenkesz

TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Keménylevelű csenkesz

TP 67/1, 2011.6.23.

Lolium multiflorum Lam.

Olasz perje

TP 4/1, 2011.6.23.

Lolium perenne L.

Évelő perje

TP 4/1, 2011.6.23.

Lolium x hybridum Hausskn.

Hibrid perje

TP 4/1, 2011.6.23.

Pisum sativum L. (partim)

Takarmányborsó

TP 7/2 Rev. 2., 2017.3.15.

Poa pratensis L.

Réti perje

TP 33/1, 2017.3.15.

Vicia sativa L.

Takarmánybükköny

TP 32/1, 2016.4.19.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.

Karórépa

TP 89/1, 2015.3.11.

Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.

Olajretek

TP 178/1, 2017.3.15.

Brassica napus L. (partim)

Káposztarepce

TP 36/2, 2011.11.16.

Cannabis sativa L.

Kender

TP 276/1 Partial rev., 2018.3.21.

Glycine max (L.) Merr.

Szójabab

TP 80/1, 2017.3.15.

Gossypium spp.

Pamut

TP 88/1, 2016.4.19.

Helianthus annuus L.

Napraforgó

TP 81/1, 2002.10.31.

Linum usitatissimum L.

Len/olajlen

TP 57/2, 2014.3.19.

Sinapis alba L.

Fehér mustár

TP 179/1, 2017.3.15.

Avena nuda L.

Csupasz zab

TP 20/2, 2015.10.1.

Avena sativa L. (ideértve
a következőt: A. byzantina K. Koch)

Zab és bizánci zab

TP 20/2, 2015.10.1.

Hordeum vulgare L.

Árpa

TP 19/4, 2015.10.1.

Oryza sativa L.

Rizs

TP 16/3, 2015.10.1.

Secale cereale L.

Rozs

TP 58/1, 2002.10.31.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

A Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek

TP 121/2 rev. 1., 2011.2.16.

Triticum aestivum L.

Búza

TP 3/4 rev. 2., 2011.2.16.

Triticum durum Desf.

Durumbúza

TP 120/3, 2014.3.19.

Zea mays L. (partim)

Kukorica

TP 2/3, 2010.3.11.

Solanum tuberosum L.

Burgonya

TP 23/3, 2017.3.15.

(1) Az előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).
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II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell
felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott
vizsgálati iránymutatásoknak (1)
Tudományos név

Közönséges név

UPOV-iránymutatás

Beta vulgaris L.

Takarmányrépa

TG/150/3, 1994.11.4.

Agrostis canina L.

Ebtippan

TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis gigantea Roth

Óriás tippan

TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis stolonifera L.

Tarackos tippan

TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis capillaris L.

Cérnatippan

TG/30/6, 1990.10.12.

Bromus catharticus Vahl

Prérifű

TG/180/3, 2001.4.4.

Bromus sitchensis Trin.

Alaszkai rozsnok

TG/180/3, 2001.4.4.

Dactylis glomerata L.

Csomós ebír

TG/31/8, 2002.4.17.

xFestulolium Asch. et Graebn.

A Festuca nemzetség valamely
fajának és a Lolium nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek

TG/243/1, 2008.4.9.

Phleum nodosum L.

Kis komócsin

TG/34/6, 1984.11.7.

Phleum pratense L.

Gumós komócsin

TG/34/6, 1984.11.7.

Lotus corniculatus L.

Szarvaskerep

TG/193/1, 2008.4.9.

Lupinus albus L.

Fehérvirágú csillagfürt

TG/66/4, 2004.3.31.

Lupinus angustifolius L.

Keskenylevelű csillagfürt

TG/66/4, 2004.3.31.

Lupinus luteus L.

Sárgavirágú csillagfürt

TG/66/4, 2004.3.31.

Medicago doliata Carmign.

Egyenestövisű lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Olaszlucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Parti lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago lupulina L.

Komlós lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago murex Willd.

Gömböstermésű lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago polymorpha L.

Szúrós lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago rugosa Desr.

Ráncos lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago sativa L.

Kékvirágú lucerna

TG/6/5, 2005.4.6.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Csigaborsó

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago truncatula Gaertn.

Mediterrán lucerna

TG 228/1, 2006.4.5.

Medicago x varia T. Martyn

Tarkavirágú lucerna

TG/6/5, 2005.4.6.

Trifolium pratense L.

Vörös here

TG/5/7, 2001.4.4.

Trifolium repens L.

Fehér here

TG/38/7, 2003.4.9.

Vicia faba L.

Lóbab

TG/8/6, 2002.4.17.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Mézontófű

TG/319/1, 2017.4.5.

Arachis hypogaea L.

Földimogyoró

TG/93/4, 2014.4.9.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs

Réparepce

TG/185/3, 2002.4.17.

Carthamus tinctorius L.

Sáfrányos szeklice

TG/134/3, 1990.10.12.

Papaver somniferum L.

Mák

TG/166/4, 2014.4.9.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok

TG/122/4, 2015.3.25.
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Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Szudánifű

TG 122/4, 2015.3.25.

Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf

A Sorghum bicolor és a Sorghum
sudanense keresztezéséből
származó hibridek

TG/122/4, 2015.3.25.

(1) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).”

B. RÉSZ

„I. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell
felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (1)
Tudományos név

Közönséges név

CPVO-előírás

Allium cepa L. (Cepa csoport)

Vöröshagyma

TP 46/2, 2009.4.1.

Allium cepa L. (Aggregatum csoport)

Salottahagyma

TP 46/2, 2009.4.1.

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

TP 161/1, 2010.3.11.

Allium porrum L.

Póréhagyma

TP 85/2, 2009.4.1.

Allium sativum L.

Fokhagyma

TP 162/1, 2004.3.25.

Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

TP 198/2, 2015.3.11.

Apium graveolens L.

Zeller

TP 82/1, 2008.3.13.

Apium graveolens L.

Gumós zeller

TP 74/1, 2008.3.13.

Asparagus officinalis L.

Spárga

TP 130/2, 2011.2.16.

Beta vulgaris L.

Cékla, beleértve a cheltenham répát
is

TP 60/1, 2009.4.1.

Beta vulgaris L.

Mángold

TP 106/1, 2015.3.11.

Brassica oleracea L.

Leveles kel

TP 90/1, 2011.2.16.

Brassica oleracea L.

Karfiol

TP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.

Brassica oleracea L.

Brokkoli vagy calabrese brokkoli

TP 151/2 Rev., 2017.3.15.

Brassica oleracea L.

Kelbimbó

TP 54/2 Rev., 2017.3.15.

Brassica oleracea L.

Karalábé

TP 65/1 Rev., 2017.3.15.

Brassica oleracea L.

Kelkáposzta, fejes káposzta és
vörös káposzta

TP 48/3 Rev., 2017.3.15.

Brassica rapa L.

Kínai kel

TP 105/1, 2008.3.13.

Capsicum annuum L.

Csili vagy paprika

TP 76/2 Rev., 2017.3.15.

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű és széleslevelű endívia

TP 118/3, 2014.3.19.

Cichorium intybus L.

Ipari cikória

TP 172/2, 2005.12.1.

Cichorium intybus L.

Leveles cikória

TP 154/1, 2018.3.21.

Cichorium intybus L.

Cikóriasaláta

TP 173/2, 2018.3.21.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai

Görögdinnye

TP 142/2, 2014.3.19.

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

TP 104/2, 2007.3.21.

Cucumis sativus L.

Salátauborka és fürtös uborka

TP 61/2 Rev., 2018.3.21.

Cucurbita maxima Duchesne

Sütőtök

TP 155/1, 2015.3.11.

Cucurbita pepo L.

Cukkini

TP 119/1 rev., 2014.3.19.
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Cynara cardunculus L.

Articsóka és kardi

TP 184/2, 2013.2.27.

Daucus carota L.

Sárgarépa és takarmány sárgarépa

TP 49/3, 2008.3.13.

Foeniculum vulgare Mill.

Ánizskapor

TP 183/1, 2004.3.25.

Lactuca sativa L.

Saláta

TP 13/6, 2018.3.21.

Solanum lycopersicum L.

Paradicsom

TP 44/4 Rev. 3., 2018.3.21.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Petrezselyemlevél/metélőpetrezsely
em

TP 136/1, 2007.3.21.

Phaseolus coccineus L.

Futóbab

TP 9/1, 2007.3.21.

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

TP 12/4, 2013.2.27.

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó, velőborsó és
cukorborsó

TP 7/2 Rev. 2., 2017.3.15.

Raphanus sativus L.

Retek, fekete retek

TP 64/2 Rev., 2015.3.11.

Rheum rhabarbarum L

Rebarbara

TP 62/1, 2016.4.19.

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

TP 116/1, 2015.3.11.

Solanum melongena L.

Padlizsán vagy tojásgyümölcs

TP 117/1, 2008.3.13.

Spinacia oleracea L.

Spenót

TP 55/5 Rev. 2., 2017.3.15.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

TP 75/2, 2007.3.21.

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

TP Broadbean/1, 2004.3.25.

Zea mays L. (partim)

Csemegekukorica és pattogatni való
kukorica

TP 2/3, 2010.3.11.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.
M. Spooner; Solanum lycopersicum L.
x Solanum habrochaites S. Knapp &
D.M. Spooner; Solanum lycopersicum
L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg;
Solanum pimpinellifolium L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner

Paradicsom-alanyvesszők

TP 294/1 Rev. 3., 2018.3.21.

Cucurbita maxima Duchesne x
Cucurbita moschata Duchesne

A Cucurbita maxima Duchesne x
Cucurbita moschata Duchesne tőként
történő felhasználásra szánt
interspecifikus hibridjei

TP 311/1, 2017.3.15.

(1) Az előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell
felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott
vizsgálati iránymutatásoknak (1)
Tudományos név

Közönséges név

UPOV-iránymutatás

Brassica rapa L.

Tarlórépa

TG/37/10, 2001.4.4.

(1) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).”
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/115 HATÁROZATA
(2018. július 10.)
a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. javára Spanyolország által végrehajtott SA.37977.
(2016/C) (korábbi 2016/NN) számú intézkedésekről
(az értesítés a C(2018) 4233. számú dokumentummal történt)
(Csak a spanyol 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,
miután felhívta az érdekelteket, hogy a fent említett rendelkezés(ek)nek megfelelően tegyék meg észrevételeiket (1), és
ezen észrevételek figyelembevételével,
mivel:
1. AZ ELJÁRÁS
(1)

2013. december 9-én és 2014. április 10-én a Bizottság két névtelen panaszt kapott, amelyet a spanyol állammal
szemben nyújtottak be a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (a továbbiakban: Correos) számára állító
lagosan odaítélt jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatás miatt. Mindkét panasz a következő problémákat
vetette fel a Correosszal kapcsolatban: i. az egyetemes szolgáltatási kötelezettség ellátásáért a Correosnak 1998
óta folyósított állítólagos túlkompenzáció; ii. a Correosnak biztosított állítólagosan összeegyeztethetetlen
adómentesség; iii. a Correos által alkalmazott köztisztviselők állítólagosan meg nem fizetett társadalombiztosítási
járulékai.

(2)

2014. február 14-én, február 26-án és július 15-én a Bizottság megküldte a két panasz nyilvános változatát
a spanyol hatóságoknak.

(3)

2014. április 11-én és szeptember 18-án a spanyol hatóságok válaszoltak a panaszokra.

(4)

2014. július 10-én, október 22-én és 2015. december 4-én a Bizottság kiegészítő információkat kért a spanyol
hatóságoktól.

(5)

A spanyol hatóságok e megkeresésekre 2014. augusztus 7-én, december 19-én, 2015. január 19-én, illetve
december 21-én válaszoltak.

(6)

2016. február 11-én kelt levelében a Bizottság tájékoztatta Spanyolországot, hogy a Szerződés 108. cikke (2)
bekezdésében meghatározott eljárás megindításáról határozott a Correos javára szóló több intézkedéssel
kapcsolatban. Az eljárás megindításáról szóló bizottsági határozatot (a továbbiakban: az eljárás megindításáról
szóló, 2016. évi határozat) közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(7)

A Bizottság a 2016. április 21-én kelt levélben kapta meg Spanyolországnak az eljárás megindításáról szóló
határozattal kapcsolatos első észrevételeit.

(8)

A Bizottság a 2016. május 11-én kelt levélben kapta meg a Correosnak az eljárás megindításáról szóló
határozattal kapcsolatos észrevételeit.

(9)

A Bizottság a 2016. május 12-én kelt levélben kapta meg egy harmadik személynek az eljárás megindításáról
szóló határozattal kapcsolatos észrevételeit.

(1) HL C 129., 2016.4.12., 10. o.
(2) Vö. az 1. lábjegyzettel.
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(10)

Ezeket az észrevételeket a Bizottság 2016. június 8-án továbbította Spanyolországnak.

(11)

Spanyolország a harmadik személyek észrevételeire tett észrevételeit a 2016. július 6-án kelt levélben küldte meg.

(12)

Az eljárás folyamán a Bizottság további észrevételeket kapott Spanyolországtól 2017. október 24-én és
2018. május 23-án.

(13)

A Bizottsághoz további észrevételek érkeztek a Correos egy korábbi versenytársától, az Uniposttól
a 2018. március 20-án kelt levélben.
2. A TÁMOGATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA
2.1. A SPANYOL POSTAPIAC

(14)

Spanyolországnak az Európai Gazdasági Közösséghez (EGK) való 1986-os csatlakozását megelőzően a postai
szolgáltatásokat Spanyolországban a központi kormányzat (Administración General) működtette. A postai szolgál
tatások rendjéről szóló, 1960. május 9-i 1113/1960. rendelet, amelyet az 1964. május 14-i 1653/1964.
rendelettel elfogadott, postai szolgáltatási szabályzat hajt végre, meghatározta a postai szolgáltatásokat, és annak
biztosításával a „Correos y Telégrafos” főigazgatóságát bízta meg. A postai szolgáltatások rendjének és végrehajtási
rendeletének elfogadása jelezte a spanyol postapiac liberalizációjának kezdetét. Míg a „Correos y Telégrafos”
monopóliuma a városok közötti és nemzetközi levelekre és képeslapokra korlátozódott, a városi levélszolgálta
tásokat és a csomagszolgáltatásokat teljes mértékben liberalizálták. Az 1970-es években beléptek az első nagy
magánszolgáltatók a spanyol postapiacra.

(15)

Spanyolország EGK-hoz való csatlakozását követően, 1998 és 2010 között sor került a postai szolgáltatások
fokozatos liberalizációjára az Európai Unió postai irányelvei alapján. Közelebbről: a 97/67/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvet (3) 1998-ban átültették a nemzeti jogba az egyetemes postai szolgáltatásokról és a postai
szolgáltatások liberalizációjáról szóló, 1998. július 13-i 24/1998. törvénnyel (az 1998. évi postatörvény), amely
most először bízta meg a Correost egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel (4). A törvény megadta az egyetemes
szolgáltatások rövid listáját (5), amelyeket fenntartottak a Correos, mint az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel
megbízott szolgáltató számára (a továbbiakban: a fenntartott ágazat), míg az összes többi postai szolgáltatást
liberalizálták (a továbbiakban: nem fenntartott ágazat).

(16)

A spanyolországi postai szolgáltatások liberalizációja a 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6)
spanyol jogba történő átültetésével folytatódott, az egyes adózási, közigazgatási és szociális intézkedésekről szóló,
2002. december 30-i 53/2002. törvénnyel, amely módosította a fenti 1998. évi postatörvényt, és tovább
csökkentette a fenntartott ágazat hatályát.

(17)

2010-ben az egyetemes postai szolgáltatásokról, a felhasználói jogokról és a postapiacról szóló,
2010. december 30-i 43/2010. törvény (a továbbiakban: a 2010. évi postatörvény), amely a 2008/6/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (7) ültette át a spanyol jogba, teljesen liberalizálta a postapiacot. A 2010. évi
postatörvény módosította az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályát (pl. a postautalványt kivette alóla), és
megszüntette a fenntartott ágazatot.
2.2. A KEDVEZMÉNYEZETT
2.2.1. A CORREOS

(18)

A Correos száz százalékban állami tulajdonú vállalat, amely a Grupo Correos anyavállalata, és egyetlen
részvényese a Sociedad Estatal (SEPI). A SEPI vállalkozásokban fennálló állami részesedések holdingtársasága.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére
és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).
(4) Az 1998. évi postatörvény kiegészítő rendelkezése és 15. cikkének (2) bekezdése a következő szolgáltatásokat sorolja fel az egyetemes
postai szolgáltatás részeként: 1) postautalvány; 2) nemzeti és nemzetközi postai szolgáltatások rendszeres biztosítása olyan
küldemények tekintetében, amelyek magukban foglalják a feladó által magán a küldeményen vagy annak csomagolásán feltüntetett
címet. Ezek a következők lehetnek: a) írásbeli kommunikációt tartalmazó levelek és képeslapok 2 kg-ig; b) csomagok, gazdasági értékkel
vagy anélkül, 10 kg-ig.
(5) Az 1998. évi postatörvény 18. cikke a következőképpen határozza meg a fenntartott szolgáltatásokat: postautalvány; városok közötti,
ajánlott vagy nem ajánlott küldemények, valamint levél- és képeslap-küldemények gyűjtése, feldolgozása, szállítása és szétosztása 100
grammig (2006. január 1-jétől a súlyhatár 50 gramm); határon átnyúló (másik tagállamban feladott vagy onnan érkező) postai
szolgáltatás, ideértve a feladott vagy beérkező leveleket és képeslapokat, az ár, a tömeg és a dátum tekintetében a fenti korlátozásokkal; az
állampolgárok által a hatóságoknak címzett kérelmek, levelek és közlemények felvétele.
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások
verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról (HL L 176., 2002.7.5., 21. o.).
(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások
belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról (HL L 52., 2008.2.27., 3. o.).
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(19)

A Correos postai szolgáltatásokat kínál, többek között egyetemes szolgáltatásokat, futárpostai szolgáltatásokat és
más szolgáltatásokat (pl. postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások és társult tevékenységek, köztük
pénzátutalási műveletek, bélyegkiadás stb.). 2016-ban a Correos forgalma megközelítőleg 1 761 millió EUR volt,
a vállalat 2 774 millió postai küldeményt (a csomagküldeményeket is ideértve) továbbított, és 49 785 alkalma
zottat foglalkoztatott.

(20)

A Correos Spanyolországban a legnagyobb postai szolgáltató, mintegy 8 787 postaponttal rendelkezett 2016ban. A vállalat a spanyol postaágazat piacvezetője, amelynek a legnagyobb a részesedése a spanyol postai szolgál
tatások piacán, a csomagküldési szolgáltatások kivételével. 2017-ig az Unipost S.A. volt a Correos fő versenytársa
a spanyol postapiacon, ugyanakkor a vállalat pénzügyi nehézségekkel küzdött, és 2018. február 19-én megindult
a felszámolása. Más európai postai szolgáltatók (azaz a Deutsche Post, a TNT, a La Poste, a UPS, a CTT Correios
Portugal és a Royal Mail) jelentős részesedésekkel rendelkeznek a csomagküldési szolgáltatások piacán.
2.2.2. A CORREOSRA ALKALMAZANDÓ JOGI KERET

(21)

Spanyolországban 1716-tól az állam közvetlenül irányította a postai szolgáltatásokat. A Correos a központi
kormányzat részét képezte és olyan különböző minisztériumokba integrálták, mint a Belügyminisztérium, később
pedig a Közlekedési és Kommunikációs Minisztérium.

(22)

A „Correos y Telégrafos” autonóm szervet az 1990. december 27-i 31/1990. állami általános költségvetési
törvény hozta létre. A „Correos y Telégrafos” autonóm szervet 1992-ben alapították, és a Közlekedési, Idegen
forgalmi és Kommunikációs Minisztériumnak rendelték alá.

(23)

A „Correos y Telégrafos” a központi kormányzat (Administración General del Estado) szervezetéről és
működéséről szóló, 1997. április 14-i 6/1997. törvény szerint állami vállalat lett, a Fejlesztési Minisztériumnak
alárendelten.

(24)

Az adóügyi, közigazgatási és szociális intézkedésekről szóló, 2000. december 29-i 14/2000. törvény elfogadta
a 2001 júniusában létrejött vállalat, a „Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.” jogi keretét. 2012. június 5-én
a Correos csoporthoz tartozó valamennyi vállalatot (azaz a Correos és leányvállalatai, a Correos Express, a Nexea
és a Correos Telecom) integrálták az SEPI holdingtársaságba, amely az egyetlen részvényesük lett.
2.3. A CORREOS JAVÁRA VÉGREHAJTOTT ÁLLAMI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA
2.3.1. AZ

(25)

EGYETEMES

SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRT
KOMPENZÁCIÓ

A

CORREOSNAK

NYÚJTOTT

1998-ban az 1998. évi postatörvény megbízta a Correost az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel. Az
egyetemes szolgáltatási kötelezettség ellátásának kompenzációjaként a Correos 1998 és 2010 között állami
finanszírozásban részesült. Ezt követően a 2010. évi postai törvény 2011. január 1-jétől 15 évre a Correost bízta
meg az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel.
2.3.1.1. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi postatörvény értelmében nyújtott
kompenzáció

(26)

2000. március 11-től az 1998. évi postatörvény egy úgynevezett „Plan de Prestaciónnal” egészült ki
(a továbbiakban: a 2000-es Plan de Prestación), amely meghatározza a kompenzációs mechanizmust a Correos
azon nettó költségeinek megbecslésére, amelyek az egyetemes szolgáltatókénti kötelezettségének teljesítésével
összefüggésben merültek fel, továbbá megállapítja az egyetemes szolgáltatás nyújtásának minőségi kritériumait.

(27)

2000-től 2010-ig az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak fizetett kompenzációt a spanyol
hatóságok által kidolgozott módszer (a továbbiakban: a spanyol módszer) alapján ítélték oda, amelyet a 2000-es
Plan de Prestación ismertet részletesen. Emellett a 2000-es Plan de Prestación megállapítja, hogy a Correosnak
analitikus könyvelést kell alkalmaznia, és külön elszámolást vezetnie az 1998. évi postatörvény 29. cikke szerint.

(28)

Az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel együtt járó méltánytalan teher nettó költségének becsléséhez
alkalmazott spanyol módszer a következő lépésekből állt:
a) 1. LÉPÉS: Az egyes termékek/szolgáltatások és egyes költségközpontok egységnyi bevételének és egységkölt
ségének meghatározása, a Correos költségelszámolási információi szerint. Az adott termék/szolgáltatás
tekintetében azokat a költségközpontokat, ahol az egységköltségek magasabbak az egységnyi bevételeknél
veszteségesnek tüntetik fel. A többi költségközpontot, ahol az egységnyi bevételek magasabbak, mint az
egységköltségek, nyereségesnek tüntetik fel.
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b) 2. LÉPÉS: Az egyes fenntartott szolgáltatások (FSZ) tekintetében értékelni kell, hogy mely költségközpontok
veszteségesek/nyereségesek az adott szolgáltatás teljesítése szempontjából, és ki kell számítani az e szolgáltatás
nyújtás összes veszteségét/nyereségét (Veszteség/Nyereség FSZ). A fenntartott szolgáltatás nettó költségét
a Veszteség FSZ összegének és a Nyereség FSZ összegének különbségeként számítják ki.
c) 3. LÉPÉS: Az egyes nem fenntartott szolgáltatások (NFSZ) tekintetében értékelni kell, hogy mely költségköz
pontok veszteségesek az adott szolgáltatás teljesítése szempontjából, és ki kell számítani a központokban e
szolgáltatásnyújtás tekintetében felmerült összes veszteséget (Veszteség FSZ). A nem fenntartott szolgáltatás
nettó költségét a Veszteség NFSZ összegeként számítják ki.
d) 4. LÉPÉS: Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció a fenntartott és nem fenntartott
szolgáltatások 2. és 3. lépésben kiszámított nettó költségét fedezik.
(29)

Az 1. táblázat bemutatja, hogy milyen kompenzációban részesült a Correos az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség teljesítéséért a 2004 és 2010 közötti időszakban; e kompenzációt a spanyol módszerrel számították ki:
1. táblázat
Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak nyújtott kompenzáció
(millió EUR)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FSZ nettó költség

46,171

40,435

39,558

80,823

101,783

176,559

152,521

NFSZ nettó költség

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettségért nyújtott kompenzáció

91,030

87,729

94,757

120,264

142,646

222,478

196,333

2.3.1.2. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 2010. évi postatörvény értelmében nyújtott
kompenzáció
(30)

Az 1998. évi postatörvényt a 2010. évi postatörvény váltotta fel, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba.
A 2010. évi postatörvény a Correost bízta meg az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel a törvény hatálybalé
pésének napjától 15 évre (azaz 2026. január 1-jéig).

(31)

A 2010. évi postatörvény 27. és 28. cikke előírja, hogy az egyetemes szolgáltató a kötelezettségeinek teljesítése
során felmerült nettó költségei erejéig részesülhet kompenzációban. A nettó költséget a nettó elkerülhető költség
módszerével (a továbbiakban: NAC-módszer) számítják ki, a kijelölt egyetemes szolgáltató egyetemes szolgáltatási
kötelezettséggel együtt járó és egyetemes szolgáltatási kötelezettség nélkül jelentkező nettó költségeinek különbsé
geként. A számításkor – a 2008/6/EK irányelv 1. mellékletének fényében – figyelembe kell venni minden egyéb
lényeges elemet is, így az egyetemes szolgáltatás nyújtására kijelölt postai szolgáltató tekintetében keletkező nem
tárgyi és piaci előnyöket, az észszerű nyereséghez való jogot és a költséghatékonysági ösztönzőket.

(32)

A 2010. évi postatörvény 22. cikkének (3) bekezdésében és 27. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírtak
szerint a (31) preambulumbekezdésben leírt NAC-módszert egy új Plan de Prestaciónban kell kidolgozni.
Ugyanakkor, ilyen új Plan de Prestaciónt még nem fogadtak el. Ezért 2011 óta nincs olyan hatályos módszer,
amellyel meg lehetne becsülni az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költségét.

(33)

Jelenleg a spanyol hatóságok szerint a Correos hivatalosan nem kapott egyetemes szolgáltatási kötelezettségért
járó kompenzációt 2011 óta, noha a 2011–2017-es évekre ideiglenes alapon előlegben részesült. Az ezeknek az
éveknek megfelelő tényleges nettó költséget az új Plan de Prestación elfogadását és az NAC-módszer meghatá
rozását követően ki kell számítani. A Bizottság az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 2010. évi
postatörvény értelmében nyújtott kompenzációt egy másik határozatban értékeli.
2.3.2. A CORREOSNAK NYÚJTOTT ADÓMENTESSÉG

(34)

Az 1998. évi postatörvény 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az egyetemes szolgáltató „mentesül
a szolgáltatásaira kiszabandó minden adó alól a fenntartott ágazatban, a társasági adó kivételével”. A 2010. évi
postatörvény 22. cikkének (2) bekezdése fenntartotta ezt az adómentességet, és azt kiterjesztette az egyetemes
szolgáltatási kötelezettség egészére.
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(35)

A spanyol hatóságok szerint az egyetlen adó, amely a héán kívül e mentesség hatálya alá tartozhat, a gazdasági
tevékenységeket terhelő adó (Impuesto de Actividades Económicas, a továbbiakban: IAE), mivel ezt az adót gazdasági
tevékenység végzése tekintetében állapítják meg, és az az egyetemes szolgáltatási kötelezettség biztosításához
kapcsolódik. Más adók, például a vagyonátruházási adó, az építési adó, a városi telek értéknövelését terhelő adó
vagy a gépjárműadó nem tartoznak e mentesség hatálya alá, mivel nem függnek össze az egyetemes szolgáltatási
kötelezettség biztosításának gazdasági tevékenységével.

(36)

A spanyol hatóságok kifejtették, hogy a Correos részben mentesül az IAE alól, mivel a szokásos adóösszegnek
csak az 50 %-át fizeti meg.

(37)

Ami az ingatlanadót (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a továbbiakban: IBI) illeti, a spanyol hatóságok kifejtették,
hogy ezt az adót nem az egyetemes szolgáltatási kötelezettség biztosítására vagy más postai szolgáltatások
nyújtására alkalmazzák, hanem az ingatlan értékére. Ezért kívül esik a két postatörvény hatályán. Ugyanakkor
2008 és 2013 között a Correos több kérelmet benyújtott az 1998. évi postatörvény 19. cikke (1) bekezdése b)
pontjának és a 2010. évi postatörvény 22. cikke (2) bekezdésének értelmezése alapján, amelyekben azt állította,
hogy az IBI alól is mentesíteni kellene őt, több, különböző településeken található irodája miatt. A Correos IBImentesség iránti kérelmét követően több helyi közigazgatási szerv és bíróság döntött a Correos javára, és ítélte
meg a korábban befizetett adó visszatérítését.

2.3.2.1. Az ingatlanadó (IBI) alóli mentesség

(38)

Az IBI egy helyi adó a spanyol adórendszerben, amelyet a 2004. március 5-i 2/2004. királyi törvényerejű rendelet
szabályoz. A királyi törvényerejű rendelet 60. cikke szerint ez az adó „közvetlen tárgyi adó, amelyet az ingatlan
értékére vetnek ki az e királyi törvényerejű rendeletben meghatározott feltételekkel”. Az IBI esetén adófizetési
kötelezettség a 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 61. cikkében megállapított, vidéki vagy városi ingatlanon
vagy egyedi jellemzőkkel rendelkező ingatlanon fennálló bármilyen jogra való jogosultság alapján keletkezik. Az
IBI-t nem tevékenységre vetik ki, hanem az ingatlan értékére.

(39)

2008 és 2013 között a Correos több kérelmet benyújtott az 1998. évi postatörvény 19. cikke (1) bekezdése b)
pontjának és a 2010. évi postatörvény 22. cikke (2) bekezdésének értelmezése alapján, amelyekben azt állította,
hogy az IBI alól is mentesíteni kellene őt a postatörvények alapján, több, különböző településeken található
irodája miatt. A Correos IBI-mentesség iránti kérelmét követően több közigazgatási szerv és helyi bíróság adott
helyt a Correos kérelmének. A spanyol hatóságok szerint a Correosnak ténylegesen kifizetett adó-visszatérítések
752 840,50 EUR-t tettek ki.

(40)

Az 1998. évi és a 2010. évi postatörvény e bíróságok általi értelmezését, amely lehetővé tette, hogy az egyetemes
szolgáltató mentesüljön az IBI alól, a spanyol Legfelsőbb Bíróság 2013-ban elutasította a Huesca tartomány helyi
hatóságai által benyújtott semmisségi kérelem alapján. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében úgy vélte, hogy a 2010. évi
postatörvény 22. cikkének (2) bekezdését megszorítóan kell értelmezni. A Legfelsőbb Bíróság szerint az említett
cikkben megállapított adómentességeket csak az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekre kivetett adóra lehet alkalmazni, ezért nem alkalmazható az IBI-re, amely az ingatlan
értékét terhelő közvetlen adó.

(41)

A Correos számára 2008 és 2013 között biztosított IBI-mentességet soha nem térítették vissza. A spanyol
nemzeti jogrendszer szerint ugyanis a jog érdekében benyújtott semmisségi kérelem („recurso de casación en
interés de ley”) rendkívüli és szubszidiárius jellegű, kizárólagos célja a jogi doktrína egységesítése, ezért
a kérelemben hivatkozott ügyre nem lehet hatása (azaz a szóban forgó ügyben e kérelem alapján nem lehet
hatályon kívül helyezni az adómentességről hozott ítéleteket és határozatokat).

2.3.2.2. A gazdasági tevékenységeket terhelő adó (IAE) alóli mentesség

(42)

Az IAE-t az 1988. december 28-i 39/1988. törvény állapította meg, amelynek helyébe a 2004. március 5-i
2/2004. királyi törvényerejű rendelet lépett. A királyi törvényerejű rendelet 78. cikkéből az következik, hogy
a gazdasági, üzleti, szakmai vagy művészeti tevékenységet végző vállalkozások adóalanynak minősülnek.
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(43)

A 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 78. cikke szerint az IAE „közvetlen tárgyi adó, amelynek tekintetében az
adófizetési kötelezettség a gazdasági, üzleti, szakmai vagy művészeti tevékenység nemzeti területen való folytatása
alapján keletkezik, akár konkrét helyen végzik, akár nem, és akár meghatározzák az adókulcsok között, akár
nem”.

(44)

Az IAE-kulcsokat az 1990. szeptember 28-i 1175/1990. királyi törvényerejű rendelet állapította meg. A rendelet
a postai tevékenységet a 847. csoportba (postai szolgáltatások és távközlés) sorolta 1999-től kezdve. Ebbe
a csoportba tartozik a bármilyen formájú levélküldemény gyűjtését, felvételét, feldolgozását, kezelését, szállítását,
szétosztását és kézbesítését magában foglaló postai szolgáltatás nyújtása. A 847. adókulcscsoporthoz fűzött 3.
megjegyzés kimondja ugyanakkor, hogy a Correos állami vállalat jogosult az e csoport tekintetében megállapított
adómértéknek mindössze 50 %-át megfizetni. A spanyol hatóságok szerint ez azt jelenti, hogy a Correos évi
8 113,66 EUR mentességben részesült 2004 óta. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy a Correos továbbra
is részesül a 847. adókulcscsoporthoz fűzött 3. megjegyzés szerinti részleges adómentességben.
2.3.3. A 2004-BEN, 2005-BEN ÉS 2006-BAN BIZTOSÍTOTT HÁROM TŐKEEMELÉS

(45)

A vizsgált időszakban a Correosban három tőkeemelést hajtottak végre összesen 48 081 000 EUR értékben; ezek
a következők:
a) a 2004. december 13-i 16 027 000 EUR összegű tőkeemelés;
b) a 2005. november 25-i 16 027 000 EUR összegű tőkeemelés;
c) a 2006. november 24-i 16 027 000 EUR összegű tőkeemelés.

(46)

A spanyol hatóságok szerint e tőkeemelések a Correos 2004–2006-os stratégiai üzleti tervének részét képezték,
és a postapiac lassulását voltak hivatottak ellentételezni. Ezen üzleti terv főbb stratégiai irányvonalai a következők
voltak:
a) a postai üzletág jövőbeli fenntarthatóságának garantálása a hatékonyság alapján;
b) a növekedési üzletág erősítése középtávon, a pénzügyi és csomagküldési szolgáltatások előmozdításával,
amelyek a Correos fő növekedési tengelyei;
c) a jövőbeli növekedési lehetőségek portfóliójának bővítése, az adatbázis-kezelés, a postázó és az e-üzletvitel
fejlesztésével;
d) a Correos kapacitásainak korszerűsítése és az üzletviteli modell jelenlegi piaci viszonyokhoz igazítása,
előmozdítva a diverzifikációt.
2.3.4. A CORREOSNAK A VÁLASZTÁSI ANYAGOK TERJESZTÉSÉÉRT NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ

(47)

A választási eljárást Spanyolországban az általános választási rendszerről szóló, 1985. június 19-i 5/1985.
sarkalatos törvény (a továbbiakban: LOREG) és annak végrehajtási rendelete szabályozza, amely elismeri
a személyes, illetve a postai úton történő szavazáshoz való jogot.

(48)

Az 1998. évi postatörvény 22. cikke és a 2010. évi postatörvény 22. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az
állam róhat bizonyos kötelezettségeket a kijelölt egyetemes szolgáltatóra a választási folyamat keretében. A 2010.
évi postai törvény ugyanezen 22. cikkének (5) bekezdése szerint „a további közszolgáltatási kötelezettségért
kompenzáció jár”.

(49)

A 2010. évi postatörvény első kiegészítő rendelkezése értelmében a Correos a kijelölt egyetemes szolgáltató,
amelyet megbíztak több szolgáltatás nyújtásával a különböző (állami, regionális, európai, önkormányzati) spanyo
lországi választásokkal összefüggésben.

(50)

A Correosnak a spanyolországi
a következőkre vonatkozott:

választások

szervezésével

összefüggő

közszolgáltatási

kötelezettsége

a) A postai úton történő szavazás igazgatása (ideértve az ajánlott és expresszlevelek kiadása, felvétele, küldése és
kézbesítése) a következőkkel összefüggésben:
(1) a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező választók postai úton történő szavazása;
(2) a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező, külföldön tartózkodó választók postai úton történő szavazása;
(3) az ideiglenesen külföldön tartózkodók postai úton történő szavazása;
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(4) a járművek fedélzetén tartózkodó személyzet postai úton történő szavazása;
(5) a fegyveres erők járművek fedélzetén tartózkodó tagjainak szavazása vagy a honvédelemmel összefüggő
rendkívüli helyzetben történő szavazás; valamint
(6) a szabadságvesztés-büntetésüket töltő személyek szavazása.
b) A politikai jelöltek által küldött postai választási anyagok kezelése: a politikai jelöltek által kiadott választási
propagandaanyagok felvétele és későbbi terjesztése, tételenként szimbolikus áron (0,006 EUR).
c) Egyéb, a Választási Nyilvántartási Iroda által küldött postai küldemények kezelése (pl. szavazói regisztrációs
kártya, választói névjegyzék a helyi igazgatási szervek számára stb.).
d) A választási bizottságok választási dokumentumainak gyűjtése a szavazatszámlálás befejeztével. Idetartozik az
egyes bizottságok jelentését és a vonatkozó dokumentációt tartalmazó boríték gyűjtése, megőrzése és későbbi
kézbesítése a megfelelő választási tanács számára.
(51)

A spanyol hatóságok kifejtették, hogy tekintettel a választások időbeli korlátozottságára, a Correosnak az (50)
preambulumbekezdésben felsorolt tevékenységeit előtérbe kell helyeznie más postai tevékenységekhez képest.
A szétosztandó küldemények nagy száma, ezek néhány napra történő erőteljes koncentrációja és azon
követelmény miatt, hogy a legtöbb dokumentumot személyesen kell kézbesíteni (ajánlott küldemény, pl. a postai
úton történő szavazás esetén), jelentős további erőfeszítésekre van szükség. Ennek eredményeként a Correosnak
átmenetileg meg kell erősítenie személyzetét és más forrásokat (pl. szállítás, biztonság stb.).

(52)

A Correos a választások szervezésével összefüggő különböző kötelezettségeiért 2004 óta a következő kompenzá
cióban részesült (lásd a 2. táblázatot):
2. táblázat
A Correos számára a választások szervezéséért nyújtott kompenzáció összege
(EUR)
Pénzügyi év

A választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompen
záció

A választás típusa

2004

Nemzeti

27 182 926

2005

Regionális

3 670 281

2006

Regionális

4 528 376

2007

Nemzeti/regionális

19 536 604

2008

Nemzeti/regionális

19 609 632

2009

Nemzeti/regionális

14 603 021

2010

Regionális

2011

Nemzeti/regionális

40 092 858

2012

Regionális

14 268 978

4 620 588

ÖSSZESEN

148 113 264

3. A HIVATALOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKAI
(53)

A Bizottság azért döntött a hivatalos vizsgálati eljárás megindítása mellett, mert komoly kételyei voltak a Correos
számára 2004-től biztosított több intézkedés összeegyeztethetőségét illetően:
a) az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott
kompenzáció,
b) az IBI-mentesség és a részleges IAE-mentesség,
c) a 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban biztosított három tőkeemelés,
d) valamint a Correosnak a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció.
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A Bizottság különösen a következőket érintően fogalmazott meg kételyeket:
a) az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a Correos számára 2004 és 2010 között nyújtott
kompenzáció, amelyet a Bizottság első látásra állami támogatásnak ítélt, és lehetségesnek tartotta a szolgáltató
túlkompenzációját,
b) az IBI-mentesség és a részleges IAE-mentesség összeegyeztethetősége, illetve létező támogatási jellege; e
mentességek mindegyikét a Bizottság első látásra állami támogatásnak minősítette;
c) a 2004-es, 2005-ös és 2006-os tőkeinjekció megfelelése a piacgazdasági befektető elvének;
d) a Correosnak a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció összeegyeztethetősége, illetve létező
támogatási jellege; e kompenzációt a Bizottság első látásra állami támogatásnak minősítette.
4. AZ ÉRDEKELT FELEK ÉSZREVÉTELEI

(55)

A Bizottsághoz két érdekelt féltől érkeztek észrevételek, nevezetesen a támogatási intézkedések állítólagos kedvez
ményezettjétől, a Correostól, valamint egy további harmadik személytől (a továbbiakban: névtelen harmadik
személy), aki személyazonosságának titokban tartását kérte.
4.1. A CORREOS ÉSZREVÉTELEI
4.1.1. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRT NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ NEM MINŐSÜL
ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK

(56)

A Correos szerint az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a vállalatnak 2004 és 2010 között nyújtott
kompenzáció nem minősül állami támogatásnak. A Correos különösen úgy véli, hogy a kompenzáció nem
minősül előnynek, mivel teljesíti a C-280/00. sz. ügyben megfogalmazott négy kritériumot (a továbbiakban:
Altmark-kritériumok) (8). A Correos vitatja az eljárás megindításáról szóló határozat azon következtetését, hogy
az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció nem felel meg a harmadik és negyedik Altmarkkritériumnak.

(57)

Ami a harmadik Altmark-kritériumot illeti, a Correos azzal érvel, hogy a kritérium értelmében a közszolgáltatás
nyújtásáért kapott kompenzáció nem haladhatja meg a nettó költséget, azaz a költségek és a bevételek
különbségét, észszerű nyereség mellett. A Correos úgy véli, hogy a harmadik Altmark-kritérium elválasztha
tatlanul összefügg az általános gazdasági érdekű szolgáltatások összeegyeztethetőségének elemzésével, a Bizottság
közleménye szerint (a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály) (9). A Correos különösen azzal érvel, hogy az általa az
egyetemes szolgáltatási kötelezettségért kapott kompenzáció megfelel a 2012-es ÁGÉSZ keretszabály 27.
pontjában szereplő nettó elkerülhető költség (a továbbiakban NAC) módszerének, ezért úgy kell tekinteni, hogy
az teljesíti a harmadik Altmark-kritériumot.

(58)

A Correos kifejti, hogy a számára juttatott kompenzáció meghatározásához használt spanyol módszer a Bizottság
által a National Economic Research Associates tanácsadó vállalatnál megrendelt jelentésen (NERA-jelentés) (10)
alapul. A Correos szerint a NERA-jelentésben foglalt kompenzációs módszer az NAC-módszer hiteles
alkalmazása.

(59)

Ezenfelül a Correos úgy véli, hogy a harmadik Altmark-kritérium teljesülésére a jogos elvárás elve is vonatkozik.
A Correos szerint a Bizottság a NERA-jelentés közzétételével jogos elvárásokat keletkeztetett, mivel a jelentés az
NAC-módszert az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért járó kompenzáció kiszámításának hiteles módszereként
ismerte el.

(60)

A Correos úgy látja, a harmadik Altmark-kritériumnak való megfelelés szempontjából irreleváns, hogy az NACmódszer a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály hatálybalépéséig nem volt alkalmazandó.

(61)

A Correos úgy véli, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak nyújtott kompenzáció megfelel
a negyedik Altmark-kritériumnak is. Közbeszerzési eljárás hiányában a kapott kompenzáció szintje megfelelő
lehet azon költségek elemzése alapján, amelyek egy ugyanabban az ágazatban működő, átlagos, jól vezetett vállal
kozásnál felmerülnének, figyelemmel a közszolgálati kötelezettség teljesítése során jelentkező bevételekre és egy
észszerű nyereségre.

(8) A Bíróság 2003. július 24-i ítélete, Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
(9) A Bizottság közleménye: A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály
(HL C 8., 2012.1.11., 15. o.).
(10) Final report on costing and financing of universal service obligations in the postal sector in the European Union (Végleges jelentés az
Európai Unió postaágazatában teljesített egyetemes szolgáltatási kötelezettségek árazásáról és finanszírozásáról), 1998. november,
National Economic Research Associates (NERA). http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/1998-nera_en.pdf
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A Correos szerint a Spanyolország által benyújtott Frontier Economics tanulmány igazolja, hogy a Correosnál
jelentkező költségek elmaradtak a postaágazatban működő átlagos vállalkozás költségeitől. A Correos vitatja
a Bizottságnak a Frontier Economics jelentésében megfogalmazott következtetésekkel kapcsolatos kételyeit:
a) Először is, a Bizottság az állami támogatási határozataiban nem állapította meg, hogy a görög és olasz
egyetemes szolgáltatók nem költséghatékonyak és ezért az, hogy e postai szolgáltatókat felvették a Frontier
Economics által figyelembe vett vállalatok mintájába a Correos költséghatékonyságának bizonyítása érdekében,
nem tekinthető problematikusnak.
b) Másodszor, az, hogy a Frontier Economics tanulmánya utólagosan készült, nem jelent semmit, tekintettel
a releváns ítélkezési gyakorlatra és a Bizottság gyakorlatára, amelyek egyetértettek volna a múltbeli
intézkedések elfogadását követően készített tanulmányok vizsgálatával.
c) Végül, a Bizottság azon érvelésének, hogy a Spanyolország által alkalmazott költségszámítási módszer nincs
tekintettel a hatékonyságra, ellentmond az a tény, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó
költségének kiszámításához használt módszer a Bizottság által kiadott NERA-jelentésen alapul. A módszert
tehát szükségképpen az uniós joggal összhangban állónak kell tekinteni.

(63)

A Correos rámutat arra is, hogy amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy az intézkedés állami
támogatásnak minősül, azt összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal a Szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének értelmében.

(64)

A Correos megismétli, hogy a spanyol hatóságok által használt és a NERA-jelentésben szereplő kompenzációs
módszer az NAC-módszer hiteles alkalmazása és azt a Bizottságnak el kell fogadnia. Ezenfelül a Correos úgy véli,
hogy nem részesül túlkompenzációban az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a 2004 és 2010
közötti időszakban, mivel a kompenzációt az NAC-módszer szerint számolták ki, észszerű nyereség hozzáadása
nélkül.

(65)

Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy az intézkedés összeegyeztethetetlen támogatásnak
minősül, a Correos továbbra is azt állítja, hogy a Bizottságnak figyelembe kellene vennie a Correos számára
juttatott kompenzáció csökkentése érdekében az államnak a 2004 és 2010 közötti időszakban fizetett osztalékot.

4.1.2. AZ INGATLANADÓ (IBI) ÉS A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEKET TERHELŐ ADÓ (IAE) ALÓLI
MENTESSÉG

(66)

Ami az IBI-mentességet illeti, a Correos először is kifejti, hogy ezeket az intézkedéseket nem az 1998. évi
postatörvény, sem a 2010. évi postatörvény alapján kell értékelni, hanem az egyes adókra irányadó jogszabályra
való közvetlen hivatkozással.

(67)

A Correos emellett úgy véli, hogy az intézkedés nem minősül állami támogatásnak, mivel nem az államnak
tudható be. Az adómentességet semmilyen jogszabályi rendelkezés nem állapítja meg. Néhány helyi adóigazgatási
szerv és helyi bíróság alkalmazta az adómentességet a Correos 13 000 létesítményéből 94 tekintetében.
A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2013. október 7-i ítéletében megállapította, hogy a 2010. évi postatörvény 22.
cikkének (2) bekezdése nem tartalmazza az IBI-mentességet.

(68)

Ezenfelül a Correos úgy véli, hogy az IBI-mentességet nem lehet visszafizetni, mivel az már jogerős. Az uniós
bíróságok ítélkezési gyakorlata (11) értelmében, ha a jogerős bírósági határozat értékelte az állami támogatás
meglétét, a jogerő elvét tiszteletben kell tartani. A Correos úgy látja, a spanyol Legfelsőbb Bíróság ítélete az uniós
jogot alkalmazza és hivatkozik az állami támogatás meglétére. Ebből következően, a jogerő elvét tiszteletben kell
tartani, és a visszafizettetést a szóban forgó ügyben el kell kerülni.

(69)

Emellett a Correos úgy véli, hogy a jogerő elvét az uniós jog általános elvének kell tekinteni, és hogy ezt az elvet
tiszteletben kell tartani, ha a támogatás meglétét megállapító jogerős ítélet miatt a visszafizettetés már nem
lehetséges.

(11) Lásd: a Bíróság 2006. március 16-i ítélete, Kapferer, C-234/04, ECLI:EU:C:2006:178, 20. és 21. pont; a Bíróság 2009. október 6-i ítélete,
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, ECLI:EU:C: 2009:615; a Bíróság 2015. november 11-i ítélete, Klausner Holz Niedersachsen, C505/14, ECLI:EU:C:2015:742, 36. és 45. pont.
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(70)

Az IAE-mentesség tekintetében a Correos azzal érvel, hogy a részleges IAE-mentesség nem minősül állami
támogatásnak. A Correos különösen azt állítja, hogy a részleges adómentesség nem szelektív, mivel azt az IAErendszer logikája indokolja. A Correos szerint az IAE jellegéből vagy a benne rejlő logikából adódik, hogy
megadóztassák a gazdasági tevékenységeket azzal a céllal, hogy beavatkozzanak az áruk vagy szolgáltatások
termelésébe vagy forgalmazásába. A Correos áruk és szolgáltatások termeléséből álló gazdasági tevékenységet
folytat, de olyan közszolgáltatások nyújtásában is részt vesz, mint az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek,
amelyek esetében nem áll fenn az említett gazdasági cél. A részleges IAE-mentességet tehát ez indokolja.

(71)

A Correos emellett úgy véli, hogy a részleges IAE-mentesség létező támogatás. Az IAE-mentesség már Spanyolor
szág EGK-hoz való csatlakozása előtt hatályban volt. Az úgynevezett engedélyezési illetéket, amely a tevékenységek,
kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó egyik módozata volt, az 1966. december 29-i 3313/1966. rendelet
állapította meg. Az 1988. december 28-i 39/1988. törvény a tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni
adó e módozatának, az engedélyezési illetéknek a helyébe az IAE-t léptette. A Correos szerint 1966 után az
adófizetési kötelezettséget keletkeztető tény érdemében nem változott.

4.1.3. A 2004-ES, 2005-ÖS ÉS 2006-OS TŐKEINJEKCIÓ
(72)

A Correos azt állítja, hogy a 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban végrehajtott tőkeinjekciók megfelelnek a piacgaz
dasági befektető elvének és nem juttatják előnyhöz a Correost.

(73)

A Correos szerint a 2004 és 2006 közötti tőkeinjekcióknak köszönhetően vállalt beruházások elemzése azt
igazolja, hogy a spanyol állam a tőkeinjekciót részvényesi minőségben hajtotta végre, és hogy azt magánbefektető
is vállalta volna.

(74)

A Correos azzal érvel, hogy a tőkeinjekciókra azért volt szükség, hogy kielégítsék a Correosnak a vállalat
általános beruházási szintje feletti beruházások végrehajtása iránti igényét. A tőkeinjekciók célját a Correosnak
a Képviselőház („el Congreso de los Diputados”) előtti, 2005. október 4-i megjelenéséről készült jelentés fejti ki.
A jelentés összekapcsolja a tőkeinjekciókat és a vállalatba történő új beruházások szükségességét. A tőkeinjekciók
célja az volt, hogy a Correoson belül korszerűsítési folyamatot lehessen megvalósítani, a hatékonyság és a vállalat
által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

(75)

A Correos érvei szerint a beruházás jövedelmezősége azt bizonyítja, hogy bármely magánbefektető elvégzett
volna hasonló befektetést, minthogy a tőkeinjekciók belső megtérülési rátája a Correos tőkeköltsége felett volt.

(76)

A Correos emellett azzal érvel, hogy a piacgazdasági befektető elvének való megfeleléshez nem feltétlenül kell
pontos, előzetes jövedelmezőségi értékelés, amikor ezt az elvet ÁGÉSZ, például egyetemes szolgáltatási kötele
zettség szolgáltatója részvényesének helyzetére alkalmazzák. Az ilyen részvényesnek szükségképpen be kell
építeni a vállalat ÁGÉSZ biztosításával kapcsolatos kötelezettségét azon megfontolásaiba, hogy egy beruházást
végrehajtson-e vagy sem.

(77)

Ilyen körülmények között elegendő lenne objektív és igazolható bizonyítékokkal igazolni, hogy az ugyanazon
közszolgáltatási kötelezettséggel megbízott magánbefektető ugyanígy járt volna el.

(78)

A Correos szerint a Bíróság erre a következtetésre jutott a Chronopost I. (12) és Chronopost II. (13) ítéletben, ahol
elfogadta, hogy az utólagosan kiszámított belső megtérülési ráta helytálló eszköz volt annak meghatározásához,
hogy a tőkeinjekció megfelelt-e a piacgazdasági befektető elvének.

4.1.4. A VÁLASZTÁSI ANYAGOK TERJESZTÉSÉÉRT NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ
(79)

A Correos azt állítja, hogy a politikai jelöltek választási anyagainak a választások szervezésével összefüggő
terjesztését állami előjognak kellene tekinteni.

(12) A Bíróság 2003. július 3-i ítélete, Chronopost kontra UFEX és mások, C-83/01 P, C-93/01 P és C-94/01 P egyesített ügyek, ECLI:EU:
C2003:388.
(13) A Bíróság 2008. július 1-jei ítélete, Chronopost és La Poste kontra UFEX és mások, C-341/06 P és C-342/06 egyesített ügyek, ECLI:EU:
C2008:375.
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(80)

A Correos különösen azzal érvel, hogy a választási anyagok terjesztése az állam alapvető feladata, mivel az
általános választási rendszer része, a politikai pártok alkotmányos szerepével függ össze, és mert a Correos
személyzete e tevékenység végzése során köztisztviselőként jár el.

(81)

A Correos szerint a választási anyagok politikai jelöltek általi terjesztése a céljának, jellegének és szabályozásának
okán tehát elválaszthatatlanul összefügg az állam közhatalmának gyakorlásával. Ezért ez nem gazdasági
tevékenység, és a Correost nem lehetne a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett vállalkozásnak
tekinteni.

(82)

Még ha a Bizottság úgy is tekintené, hogy a politikai jelöltek választási anyagainak terjesztése gazdasági
tevékenység, a Correos úgy véli, hogy nincs szó a Correosnak nyújtott szelektív előnyről. Ezzel a tevékenységgel
az állam a Correost bízta meg, mivel az az egyetlen postai szolgáltató, amely képes az előírt jellemzőkkel és
minőséggel rendelkező szolgáltatást nyújtani. A politikai jelöltek választási anyagainak terjesztését tekintve tehát
a Correos nincs összehasonlítható jogi és ténybeli helyzetben a postaágazat egyetlen más vállalkozásával sem.

(83)

Ha a Bizottság úgy ítélné is meg, hogy az intézkedés állami támogatásnak minősül, a Correos azt állítja, hogy az
intézkedést létező támogatásnak kell tekinteni. A politikai jelöltek számára a választási anyagok kiküldéséhez
biztosított csökkentett díj 1977 óta van hatályban, az 1977. június 15-i választások óta. Az 1977. június 15-i
választásokat az 1977. március 18-i 20/1997. királyi rendelet szervezte meg, amely akkor először külön díjat
állapított meg a választási anyagok terjesztésére.

(84)

A Correos kifejti, hogy a csökkentett díj pontos összegét (egy peseta, amely 0,006 EUR-nak felel meg) később egy
1977-es miniszteri rendelet szabályozta. A Correos szerint ez a csökkentett díjszabás azóta van hatályban.
A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2006. október 2-i ítéletében (14) megállapította, hogy a politikai jelöltek választási
anyagainak terjesztésére alkalmazott csökkentett díj még mindig hatályos, és egy peseta (0,006 EUR) az összege.

(85)

A 20/1977. királyi rendelet helyébe az általános választási rendszerről szóló, 1985. június 19-i 5/1985.
sarkalatos törvény (a továbbiakban: LOREG) lépett, amely a politikai jelöltek választási anyagainak terjesztésére
alkalmazott csökkentett díjak kapcsán ugyanazt a megfogalmazást tartalmazta.

(86)

Amennyiben a Bizottság úgy ítélné meg, hogy az intézkedés állami támogatás, a Correos úgy véli, hogy azt
a belső piaccal összeegyeztethetőnek kell tekinteni.

(87)

Először is, a szóban forgó intézkedés valódi gazdasági érdekű szolgáltatás. Mind az 1998. évi postatörvény 22.
cikke, mind a 2010. évi postatörvény 22. cikkének (5) bekezdése elismeri, hogy az egyetemes szolgáltatót meg
lehet bízni választási anyagok terjesztésével a választások megfelelő lezajlásának védelme érdekében. Emellett
a 2010. évi törvény 22. cikkének (5) bekezdése elismeri, hogy ezt a megbízást kompenzálni kell.

(88)

A Correos úgy látja, hogy az intézkedés összeegyeztethető a 2012-es ÁGÉSZ-határozat (15) értelmében. A Correos
kifejti, hogy a 2012-es ÁGÉSZ-határozat alkalmazandó, mivel a Correosnak nyújtott átlagos éves kompenzáció
elmarad a 15 millió EUR-tól.

4.2. A NÉVTELEN HARMADIK SZEMÉLY ÉSZREVÉTELEI
(89)

A névtelen harmadik személy egyetért a Bizottság által a következő intézkedések tekintetében az eljárás megindí
tásáról szóló határozatban előzetesen levont következtetésekkel:
a) az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak nyújtott kompenzáció;
b) az ingatlanadó (IBI) és a gazdasági tevékenységeket terhelő adó (IAE) alóli mentesség;

(14) A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2006. október 2-i ítélete, Rec. 89/2004.
(15) A Bizottság 2012/21/EU határozata (2011. december 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.).
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c) a Correosnak 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban megítélt tőkeemelés;
d) a Correosnak a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció.
(90)

A névtelen harmadik személy kifejezetten egyetért azzal is, hogy a folyamatban lévő vizsgálatnak a (89) preambu
lumbekezdésben felsorolt intézkedésekre kell összpontosítania.

(91)

Ugyanakkor felhívja a Bizottság figyelmét számos olyan intézkedésre, amelyekkel a Bizottság az eljárás megindí
tásáról szóló, 2016. évi határozatban nem foglalkozott, és amelyeket a meglátása szerint vizsgálni kell.

(92)

A névtelen harmadik személy szerint (16):
— a Correos 1998 és 2003 között legalább 794 millió EUR állami támogatásban részesült;
— a Correos ingyenes postahálózatot örökölt 9 054 vevőszolgálati ponttal, ami az egyetemes szolgáltatási
kötelezettség biztosításának eredménye, és ami versenyelőnyhöz juttatja a Correost a legfeljebb 20 kg-os
csomagok kézbesítése terén (17);
— a Correos rendelkezett immateriális vagy exkluzív jogokkal, például a központi kormányzattal kötött
szerződéssel, a postai kommunikáció hitelesítési jogával, a „Spanyolország” kifejezés használatához fűződő
joggal, a köztulajdon átengedésével, valamint vámügyi előjogokkal;
— a Correos állítólag részesült a reklám- és kommunikációs kampányainak finanszírozásához folyósított állami
kompenzációból;
— az a tény, hogy a spanyol hatóságok jelen vannak a Correos vezető testületeiben, bizonyos előnyökhöz és
előjogokhoz juttathatja a Correost. Ezen előnyök egyike, hogy a Correost nem kényszerítette eddig jogszabály
arra, hogy a megfelelő kompenzációs módszert alkalmazza. A Correos a 2011 és 2016 között időszakban
megközelítőleg 1,3 milliárd EUR-t kitevő kompenzációban részesülhetett a Bizottság által az eljárás megindí
tásáról szóló határozatban vitatott kompenzációs módszer alkalmazásával (18);
— a Correos nem feltétlenül alkalmazta a héakulcsokat egyes olyan postai szolgáltatásokra, amelyek egyedileg
letárgyalt megállapodások hatálya alatt állnak, ami összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülhet;
— a Correos tőkeemelést hajthatott végre a Correos-csoport egy leányvállalatában, a Correos Expressben, hogy
fedezze a megközelítőleg 233 millió EUR veszteséget, ami a Correos Expressnek nyújtott állami támogatásnak
minősülhet;
— a Correos felfaló árazási politikát folytat, a javára végrehajtott állami támogatási intézkedések eredményeként.

5. SPANYOLORSZÁG ÉSZREVÉTELEI
5.1. SPANYOLORSZÁGNAK AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2016. ÉVI HATÁROZATTAL
KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEI

5.1.1. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRT AZ 1998. ÉVI POSTATÖRVÉNYBEN
NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ

(93)

Spanyolország úgy véli, hogy az intézkedés nem minősül állami támogatásnak a Szerződés 107. cikkének (1)
bekezdése értelmében. A spanyol hatóságok különösen azzal érvelnek, hogy az intézkedés nem juttatja gazdasági
előnyhöz a Correost, mivel az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció megfelel az Altmarkítéletben (19) megállapított kritériumoknak. A spanyol hatóságok kifejtik azt is, hogy a szóban forgó intézkedést
azért nem jelentették be, mert úgy látták, az megfelel az Altmark-ítéletben meghatározott kritériumoknak.

(16) A Bizottság megjegyzi, hogy e kérdések némelyike nem tűnik állami támogatási kérdésnek (pl. az állítólagos felfaló árazás), mások nem
közvetlenül a Correoshoz kapcsolódnak (pl. a Correos Express állítólagos kereszttámogatása), és hogy mások esetében a tények nem
tűnnek bizonyítottnak (a Correos reklám- és kommunikációs kampányainak finanszírozásához nyújtott állítólagos kompenzáció).
(17) A névtelen személy hivatkozik arra, hogy a 20 kg-ig terjedő csomagokat a 2010. évi postatörvény az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség hatálya alá vonta, ami annak a jele, hogy a Correosnak érdekében áll üzleti tevékenységét bővíteni, hogy versenyezzen a spanyol
csomagszolgáltatási piacon tevékenykedő többi csomagszolgáltatási vállalattal és kiaknázza az egyetemes szolgáltatókénti pozíciójával
járó előnyöket.
(18) A Bizottság az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a 2010. évi postatörvény értelmében a Correos számára nyújtott kompenzációt
egy másik határozatban értékeli (lásd a (32) preambulumbekezdést).
(19) A Bíróság 2003. július 24-i ítélete, Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
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(94)

A spanyol hatóságok érvei szerint az intézkedés megfelel a harmadik Altmark-kritériumnak, amelynek értelmében
az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötele
zettség nettó költségét (azaz a bevételekkel és egy észszerű nyereséggel csökkentett költségeket). Spanyolország
úgy véli, hogy hiteles kompenzációs módszert alkalmazott, amely megfelel a 2008/6/EK irányelvben előírt nettó
elkerülhető költség módszerének. A spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy az általuk alkalmazott módszer
a NERA-jelentésből következik, amelyet a Bizottság rendelt meg a National Economic Research Associates
tanácsadó vállalattól. Spanyolország szerint a NERA-jelentésben foglalt kompenzációs módszer az NAC-módszer
hiteles alkalmazása. A Bizottság téved akkor, amikor azt feltételezi, hogy a túlkompenzáció – az Altmark-ítélettel
összefüggésben is – csak a költségelszámolási módszerrel számítható ki, ami arra a következtetésre vezet, hogy
a Correos 2004 és 2010 között túllépte az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítésekor felmerült költségek
egészének vagy egy részének fedezéséhez szükséges mértéket.

(95)

A spanyol hatóságok azzal is érvelnek, hogy az intézkedés megfelel a negyedik Altmark-kritériumnak. A negyedik
Altmark-kritérium szerint közbeszerzési eljárás hiányában a kapott kompenzáció szintje megfelelő lehet azon
költségek elemzése alapján, amelyek egy ugyanabban az ágazatban működő, átlagos, jól vezetett és megfelelően
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének, figyelemmel a közszolgálati kötelezettség teljesítése során jelentkező
bevételekre és egy észszerű nyereségre. A spanyol hatóságok szerint az összevetést csak ugyanazon ágazat,
nevezetesen a postaágazat vállalkozásaival lehetne elvégezni. Spanyolország vitatja a Bizottság által felvetett,
a Frontier Economics jelentésben foglalt következtetéseket érintő kétségeket, amely jelentés szerint az intézkedés
megfelelt a negyedik Altmark-kritériumnak. Spanyolország szerint a Bizottság egyetlen határozatában sem
igazolta, hogy a görög és olasz postai szolgáltatók nem voltak hatékonyak. Emellett Spanyolország úgy véli, hogy
a negyedik Altmark-kritériumnak való megfelelés szempontjából nem releváns, hogy a tanulmányt utólagosan
készítették el. A Bizottság korábbi határozataiban nem állapította meg, hogy egy utólagos tanulmány akadályt
jelentene a negyedik Altmark-kritérium teljesülésének elismerése szempontjából. Spanyolország különösen a Poste
Italiane kapcsán hozott, 2008. október 21-i bizottsági határozatra (20) hivatkozik. Ezenfelül, Spanyolország
szerint az állandó ítélkezési gyakorlat elfogadta az utólagosan készített jelentéseket. Spanyolország itt különösen
a Chronopost-La Poste (21) ítéletet említi, ahol a Törvényszék elfogadta az utólagosan készített jelentést.

(96)

A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy amennyiben az intézkedés állami támogatásnak minősülne, azt összeegyez
tethetőnek kell tekinteni a belső piaccal a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése értelmében. Spanyolország
különösen úgy látja, hogy az intézkedés megfelel a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály összeegyeztethetőségi kritéri
umainak.

(97)

A spanyol hatóságok vitatják a közszolgáltatási kötelezettséget meghatározó megbízási aktus teljességével és
a kompenzáció számítási módszerével kapcsolatban a Bizottság által felvetett kételyeket. A spanyol hatóságok
szerint a megbízási aktus lehet egy vagy több, kötelező erejű jogi aktus. A tagállam szabadon választhatja meg
a megbízási aktus konkrét formáját. Emellett nem szükséges, hogy kifejezetten tartalmazza a „megbízási aktus”
kifejezést. A spanyol hatóságok különösen úgy vélik, az intézkedés megfelel a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 16. e)
pontjában foglalt követelménynek, amely szerint a megbízási aktusnak tartalmaznia kell a túlkompenzáció
elkerülésére és visszafizetésére hozott intézkedéseket. Ezt az is igazolta, hogy a 2005-ben folyósított, túlzott
mértékű kompenzációt a későbbi években utólag visszafizettették.

(98)

Ami a nettó elkerülhető költségnek mint a kompenzáció számítására vonatkozó módszernek az alkalmazásával
kapcsolatos lehetőséget illeti, a spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 69.
pontjából csak az következik, hogy nem áll fenn a nettó elkerülhető költség alkalmazásának kötelezettsége; de e
pont nem tiltja meg, hogy a tagállamok ezt a módszert használják. Ráadásul az Európai Unió állami támogatási,
közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra és különösen az általános
érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásáról szóló útmutató (22) 184. pontja egyértelművé teszi, hogy
az NAC-módszernek a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 69. pontjában megállapított nem alkalmazandóságával
kapcsolatos cél abban áll, hogy a tagállamokra ne helyezzenek nagy terhet az NAC-módszert megelőzően
meglévő intézkedések tekintetében. A spanyol hatóságok tehát úgy vélik, hogy az NAC-módszer, amint azt Spa
nyolország alkalmazta, az a hiteles módszer, amely jogszerűen vehető igénybe a 2012 előtt juttatott kompenzáció
kiszámításánál.

(20) Lásd a Poste Italiane postai takaréklevelek forgalmazása miatti díjazása érdekében Olaszország által bevezetett állami támogatásról (C
49/06 (ex NN 65/06)) szóló, 2008. október 21-i 2009/554/EK bizottsági határozatot (HL L 189., 2009.7.21., 3. o.).
(21) A Törvényszék 2006. június 7-i ítélete, Ufex kontra Bizottság, T-613/97, ECLI:EU:C:2006:150.
(22) A Bizottság 2013. február 18-án tette közzé (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_
hu.pdf)
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A (94) preambulumbekezdésben kifejtettek szerint a spanyol hatóságok úgy ítélik meg, hogy az egyetemes
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott kompenzáció kiszámítására alkalmazott spanyol módszer, amely
a NERA-jelentésre épült, a nettó elkerülhető költség módszerével egyenértékű. A spanyol hatóságok úgy vélik,
hogy e tekintetben irreleváns, hogy a spanyol módszer nem tartalmaz hatékonysági ösztönzőket és immateriális
előnyöket, mivel ez a két kritérium még nem létezett akkor, amikor Spanyolország a módszert alkalmazta. Ezeket
a kritériumokat később a 2008/6/EK irányelv és a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály vezette be.

(100) A spanyol hatóságok vitatják az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban a Bizottság által az észszerű
nyereség tekintetében alkalmazott módszereket és kritériumokat. A spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy nincs
az észszerű nyereségnek olyan referenciaértéke, amely minden postaszolgálatóra vonatkozna, és hogy e nyereséget
esetről esetre kell értékelni. A Bizottság által a bpostról szóló, 2012. január 25-i határozatában (23) alapul vett,
észszerű nyereségre vonatkozó referenciaérték nem tekinthető a többi postai szolgáltatóra alkalmazható referenci
aértéknek. Először is, a bpost-ügy jelentősen különbözik a Correos helyzetétől, amennyiben a bpost-ügy nem
egyetemes szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, hanem más ÁGÉSZ-ekre vonatkozik. Másodszor, a Bizottság
nem alkalmazta következetesen az észszerű nyereségre vonatkozó, a bpost-határozatban megállapított referencia
értéket, mivel más bizottsági határozatokban magasabb referenciaértéket is elfogadott (24).

5.1.2. AZ INGATLANADÓ (IBI) ÉS A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEKET TERHELŐ ADÓ (IAE) ALÓLI
MENTESSÉG

(101) Ami az IBI-mentességet illeti, a spanyol hatóságok kifejtik, hogy az 1998. évi postatörvény és a 2010. évi
postatörvény nem mentesíti a Correost az IBI alól. Ugyanakkor egyes spanyol bíróságok az 1998. évi
postatörvény és a 2010. évi postatörvény rendelkezéseinek értelmezésekor úgy vélték, hogy az IBI-mentesség
vonatkozik a Correosra. A spanyol hatóságok rámutatnak arra, hogy az adómentességet csak kevésszer
alkalmazták. Ténylegesen ugyanis a Correos 13 000 létesítményéből csak 94 esetében vették igénybe.

(102) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy az adómentességek nem tudhatók be az államnak, mivel azok a spanyol
bíróságok értelmezéséből erednek, amelyek úgy döntöttek, hogy vissza kell téríteni a Correosnak a korábban
általa megfizetett IBI-t.

(103) Ami az IAE-mentességet illeti, a spanyol hatóságok úgy látják, hogy azt létező támogatásnak kell tekinteni. Az
IAE-mentesség már Spanyolország EGK-csatlakozása előtt hatályban volt. A spanyol hatóságok szerint az IAEmentesség 1966-ra tehető, amikor az 1966. december 29-i 3313/1966. rendelet bevezette a tevékenységek,
kereskedelmi és ipari hasznok utáni adót. Az 1988. december 28-i 39/1988. törvény a tevékenységek,
kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó módozatának, az engedélyezési illetéknek a helyébe a gazdasági tevékeny
ségeket terhelő adót (IAE) léptette. Spanyolország szerint ez az adó nem változott jelentősen 1966 óta, annak
ellenére, hogy a Correos teljes mentességben részesült, amikor jellegéből adódóan közigazgatási szerv volt.

5.1.3. A 2004-ES, 2005-ÖS ÉS 2006-OS TŐKEINJEKCIÓ

(104) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy a 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban végrehajtott tőkeinjekciók nem
minősülnek állami támogatásnak, mivel megfelelnek a piacgazdasági befektető elvének.

(105) Hangsúlyozzák, hogy a tőkeinjekciókra olyan előzetes gazdasági értékelés alapján került sor, amelyeket egy
magánbefektető is elvégzett volna. A tőkeinjekciókat a részvényesként eljáró állam által jóváhagyott többéves
cselekvési tervek irányozták elő, és azokat belefoglalták az állam általános költségvetésébe; e cselekvési tervek
a vállalat annak érdekében kidolgozott stratégiai terveit tükrözték, hogy bővítse üzleti tevékenységét a jobb
kilátásokkal rendelkező területeken és javítsa hatékonyságát a postapiac kifejezett lassulása mellett.
(23) A Bizottság 2013/321/EU határozata (2012. január 25.) a De Post – La Poste (a jelenlegi bpost) javára Belgium által végrehajtott
SA.14588. (C20/2009.) számú támogatásról (HL L 170., 2012.6.29., 1. o.)..
(24) Lásd például az SA.33054. (2012/N.) számú – nem kereskedelmi szempontból életképes hálózat 2012 és 2015 közötti fenntartása és
a forgótőke-eszköz folytatása során felmerült nettó költségek kompenzációja ügyben hozott, 2012. március 28-i bizottsági határozatot
(HL C 121., 2012.4.26., 1. o.), valamint a Németország által a Deutsche Post AG javára nyújtott C 36/07. (korábbi NN 25/07.) sz.
intézkedésről szóló, 2012. január 25-i 2012/636/EU bizottsági határozatot (HL L 289., 2012.10.19., 1. o.).
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(106) A 2001 és 2006 közötti időszakra szóló stratégiai tervek konkrétabban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek
teljessé teszik a vállalkozás korszerűsítésének folyamatát, és a következő célokat tűzték ki:
a) a postai üzleti tevékenység jövőbeli fenntarthatóságának garantálása a hatékonyság javításával, és a legnagyobb
hozzáadott értéket képviselő üzleti irányvonalak támogatásával;
b) a középtávú növekedés szempontjából legjobb kilátásokat mutató üzleti tevékenységek megerősítése;
c) a technológiai fejlődés előmozdítása az adatbázis-kezelésben, postázó stb.;
d) a Correos irányítási és szervezeti modelljének korszerűsítése és annak piaci környezethez igazítása.
(107) A spanyol hatóságok szerint e célkitűzések eléréséhez arra volt szükség, hogy a vállalatot további forrásokkal
lássák el, hogy el tudja végezni a szükséges beruházásokat. A vállalkozás stratégiájának elemzését követően
a részvényes három tőkeinjekciót adott egyenként 16,027, összesen 48,08 millió EUR értékben, a 2004., 2005.
és 2006. költségvetési évekre. Ez a tőkeemelés kulcsfontosságú elemnek számított a vállalat cselekvési terveiben
előirányzott és az egyetlen részvényes által végzett értékelésekben megjelenő jövedelmezőségi ráták elérésében.
A tőkeemeléseket voltaképpen az indította, hogy a vállalat szokásos beruházásaihoz képest többlet- vagy
kiegészítő beruházásnak minősülő beruházásokra volt szükség.
(108) A spanyol hatóságok azzal érveltek továbbá, hogy az értékelés a tőkeemeléssel összefüggő üzleti kilátások és
eredmények keretébe illeszkedett, amelyet ötéves távlattal készítettek el, amely észszerű időszaknak tekinthető
annak elbírálásához, hogy az üzleti beruházási döntés kielégítő volt-e. E kilátásokat többéves cselekvési tervek
foglalták magukban, amelyek bekerültek az állami általános költségvetésbe. A 2004. költségvetési évben
jóváhagyott többéves cselekvési terv az éves árbevétel 3,6 %-os növekedését és a nettó nyereség javulását mutatta,
megközelítőleg 5 %-os átlagos éves nyereség mellett, a tőkeemelés nélküli statikus forgatókönyvvel összevetve.
Ezeket az eredményeket 2004-re, 2005-re és 2006-ra egyenlő mértékű tőkekifizetés alapján érték el, amely így
lehetővé tette a stratégiai tervekben vázolt cselekvési irányvonalak megvalósítását a beruházásokat illetően.
(109) A többéves cselekvési tervekben szereplő és az állami általános költségvetésbe bekerülő előrejelzések teljes
mértékben hasonlóak azokhoz, amelyeket egy piacgazdasági befektető határozott volna meg. Ez az az alap,
amelyre az állam mint részvényes épített, amikor elfogadta a vállalat részvénytőkéjének háromszori megemelését
összesen 48 081 000 EUR értékben.
(110) Ezek az előzetesen készített előrejelzések a 3. táblázatban láthatók:

3. táblázat
2004-es többéves cselekvési terv

Nettó árbevétel (ezer EUR)
Az árbevétel növekedése
A pénzügyi év nettó eredménye (ezer EUR)
Előre jelzett nettó nyereség

2005

2006

2007

2008

1 897 475

1 975 031

2 047 873

2 115 371

3,4 %

4%

3,6 %

3,2 %

78 092

97 214

106 038

113 403

4,1 %

4,9 %

5,1 %

5,3 %

(111) A spanyol hatóságok kifejtették, hogy a többéves cselekvési tervekben megbízhatóan elemzik előzetesen
a gazdasági és pénzügyi előrejelzéseket. Az e tervekben foglalt előirányzatok azzal egyenértékű megtérülési
szinttel számolnak, mint amit egy magánbefektető is megkövetelt volna, és ily módon teljesen indokolt
a részvénytőke abból a célból történő megemelése, hogy a vállalat számára lehetővé tegyék az előre jelzett
nyereség eléréshez szükséges beruházásokat. E megtérülési ráták bármilyen magánbefektetőt hasonló döntésre
indítottak volna a spanyol hatóságok szerint.
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(112) Spanyolország kifejti, hogy 2004. december 13-án fogadta el a részvénytőke emeléséről és a 16,027 millió EUR
kifizetéséről szóló határozatot, a 2004. költségvetési évre vonatkozó többéves cselekvési terv alapján, az 1.
táblázatban is bemutatott kedvező pénzügyi előrejelzések mellett. A részvényes 2005. december 5-én, illetve
2006. december 29-én hasonlóképpen elfogadta az egymást követő emelésekről szóló határozatokat, ugyanígy
a megfelelő többéves pénzügyi terv alapján. Spanyolország rámutatott arra is, hogy a többéves cselekvési
tervekben alkalmazott paraméterek tényleges alakulása kedvezőbb volt, mint a pénzügyi előrejelzések, amint az
a 4. táblázatban is látható.

4. táblázat
Tényleges eredmények

2005

2006

2007

2008

1 940 000

2 014 400

2 106 600

2 141 000

A pénzügyi év nettó eredménye

9,1 %

7%

4,9 %

3,6 %

Nettó nyereség

4,3 %

9,1 %

7%

4,9 %

Nettó árbevétel (ezer EUR)

(113) A fentiek kiegészítéseként a spanyol hatóságok bemutattak egy, az Ernst & Young által utólag végzett piacgaz
dasági szereplő tesztet, amely megállapítja, hogy a vizsgált tőkeemelések belső megtérülési rátája 9,29 % volt,
a beruházás tőkéjének piaci költsége pedig 7,87 % a beruházás idején.
(114) E tekintetben a spanyol hatóságok úgy vélik, hogy az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban
a Bizottság által tett, a Bizottság kontra EDF ítéleten (25) alapuló azon megjegyzések, amelyek szerint a szóban
forgó beruházás előtt kell jövedelmezőségi elemzést végezni, nem veszik figyelembe, hogy sor került előzetes
gazdasági értékelésre, és a jelentésben foglalt piacgazdasági befektető teszt csak kiegészítő bizonyíték volt az
alkalmazott piacgazdasági befektető elve érvényesülésének megerősítésére.
(115) A spanyol hatóságok alapjaiban véve vitatják a Bizottság kontra EDF ítélet ezen ügy szempontjából vett relevan
ciáját, mivel az EDF szokásos piaci körülmények között működött, míg a Correost egyetemes szolgáltatási kötele
zettséggel bízták meg. A spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy egy adott ágazatban működő, egyetemes szolgál
tatási kötelezettséggel megbízott állami vállalat tekintetében elfogadott intézkedések elemzésekor egy utólagos
jövedelmezőségi elemzést nem lehet érvénytelennek tekinteni, mivel az általános gazdasági érdekű szolgáltatás
teljesítése nem szigorúan kereskedelmi logikát követ, és ebben az esetben figyelembe kell venni minden rendel
kezésre álló objektív és ellenőrizhető adatot.
(116) E logika mentén a spanyol hatóságok úgy vélik, hogy itt helyénvalóbb hivatkozni a Chronopost I. (26) és
Chronopost II. (27) üggyel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatra, amelyben az Európai Unió Bírósága támogatta
a Bizottság 98/365/EK határozatában (28) foglalt elemzést a határozattal szemben benyújtott megfelelő felleb
bezések nyomán általa hozott ítéletekben. Az említett határozatban a Bizottság azt vizsgálta, hogy a francia postai
szolgáltató (a La Poste), mint az SFMI-Chronopost részvényese által tanúsított magatartás indokolt volt-e
kereskedelmi szempontból a piacgazdasági befektető kritériumának megfelelően, és az állam által a La Poste
javára végrehajtott tőkeinjekciók belső megtérülési rátáját és tőkeköltségét utólagosan hasonlította össze.
(117) A spanyol hatóságok végül kifejtik, hogy amennyiben a Bizottság nem értene egyet azzal, hogy a tőkeinjekciók
megfelelnek a piacgazdasági befektető elvének, ezeket a Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének fényében kell
értékelni, mivel közszolgáltatás ellátására szánt forrásokról van szó, és semmi esetre sem működési támogatásról,
sem a források rendeltetése, sem azok jellege miatt.
(25) A Bíróság 2012. június 5-i ítélete, Bizottság kontra EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318.
(26) A Bíróság 2003. július 3-i ítélete, Chronopost kontra UFEX és mások, C-83/01 P, C-93/01 P és C-94/01 P egyesített ügyek, ECLI:EU:
C2003:388.
(27) A Bíróság 2008. július 1-jei ítélete, Chronopost és La Poste kontra UFEX és mások, C-341/06 P és C-342/06 egyesített ügyek, ECLI:EU:
C2008:375.
(28) A Bizottság 98/365/EK határozata (1997. október 1.) a Franciaország által az SMFI-Chronopost javára nyújtott állítólagos állami
támogatásról (HL L 164., 1998.6.9., 37. o.).
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5.1.4. A POLITIKAI JELÖLTEK VÁLASZTÁSI ANYAGÁNAK TERJESZTÉSE
(118) A spanyol hatóságok úgy ítélik meg, hogy a választási anyagok Correos általi terjesztése az EUMSZ 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak. A Correos által a választások szervezésével összefüg
gésben végzett tevékenységek és különösen a politikai jelöltekkel kapcsolatos választási propaganda terjesztése
nem gazdasági tevékenységek, mivel állami előjogok.
(119) Különösen ami a politikai jelöltek választási propagandájának terjesztését illeti, a spanyol hatóságok vitatják az
eljárás megindításáról szóló határozat azon következtetését, hogy az intézkedés gazdasági tevékenység. A spanyol
hatóságok azt állítják, hogy az állam nem vezetett be piaci eszközöket annak garantálására, hogy minden
választóhoz eljussanak a politikai jelöltek választási propagandaanyagai. A választási eljárás számos tevékeny
ségből áll, ezek mindegyike szükséges és összefonódik, és céljuk a választáshoz való alapvető jog garantálása. Ezt
a tevékenységet tehát állami előjognak kell tekinteni.
(120) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy amennyiben az intézkedés támogatásnak minősülne, az létező támogatás
lenne, mivel megelőzi Spanyolországnak az Európai Gazdasági Közösséghez való 1986-os csatlakozását.
A választási jelöltek számára a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció 1977 óta hatályos, és
érdemben nem is változott azóta. A választási szabályokról szóló, 1977. március 18-i 20/1977. királyi
törvényerejű rendelet 44. cikkének (3) bekezdése megállapította, hogy egy miniszteri rendelet fogja meghatározni
azokat a konkrét postai díjszabásokat, amelyeket a politikai jelöltek által kiküldött választási anyagokra kell
alkalmazni. Az 1977. március 3-i és 1977. május 4-i miniszteri rendelet egy peseta rögzített díjat írt elő
a legfeljebb 50 g tömegű levelekre; ez azóta is változatlan.
(121) Az általános választási rendszerről szóló, 1985. június 19-i 5/1985. sarkalatos törvény 53. cikke megismételte,
hogy miniszteri rendelettel kell rögzíteni a választási anyagok küldése tekintetében a politikai jelöltekre rótt
konkrét díjat. Az 1985. október 30-i miniszteri rendelet 1. cikke kimondta, hogy továbbra is az 1977. május 3-i
miniszteri rendelet konkrét díjait kell alkalmazni. Később az 1986. április 30-i miniszteri rendelet 1. cikke
megállapította, hogy továbbra is az 1985. október 30-i miniszteri rendelet 1. cikke szerinti díjak érvényesek, azaz
az 1977. május 3-i miniszteri rendelet konkrét díjai. Sem az 1999. április 6-i 605/1999. királyi rendelet 12.
cikke, sem az 1998. évi és a 2010. évi postatörvény nem változtatott a politikai jelöltekre alkalmazandó konkrét
díjazáson, amelyet jelenleg az általános választási rendszerről szóló, 1985. június 19-i 5/1985. sarkalatos törvény
59. cikke állapít meg, és amely hivatkozik az 1977. március 3-i miniszteri rendeletben meghatározott konkrét
díjakra.
(122) A spanyol hatóságok azt állítják továbbá, hogy amennyiben az intézkedés állami támogatásnak minősülne, azt
összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése értelmében.
(123) Tekintettel az eljárás megindításáról szóló határozatban kitűzött 10 éves jogvesztő határidőre (2004. február 14.
és 2014. február 14. között) a spanyol hatóságok azt állítják, hogy a 2004 és 2012 közötti időszakot kell
vizsgálni, mivel 2013 óta nem voltak választások.
(124) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló megbízást a 2004–2011-es időszakra miniszteri rendeletek
állapították meg, amelyek kitértek a közszolgáltatási kötelezettség tartalmára, hatályára és időtartamára.
A Correos általános gazdasági érdekű szolgáltatással történő megbízását 2011 és 2012 tekintetében egy minisz
tertanácsi megállapodás írta elő az egyes választásokra. Ezek a megállapodások feltüntetik az általános gazdasági
érdekű szolgáltatás jellegét, tartalmát, hatályát és időtartamát. Ezenfelül az 5. táblázat bemutatja, hogy a Correos
számára a választási anyagok választások során történő kézbesítéséért 2004 és 2012 között fizetett kompenzáció
semmiképp sem haladta meg a felmerült költségeket.

5. táblázat
A Correos alulkompenzálása a választási anyagok kézbesítéséért
(EUR)
Pénzügyi
év

Választás jellege

Összes
költség

Bevétel 0,006
EUR tételenként

Kompenzáció válasz
tási anyagok terjeszté
séért

Bevétel +
kompenzáció
összes költség

2004

Nemzeti

[…] (*)

[…]

27 182 926

[…]

2005

Regionális

[…]

[…]

3 670 281

[…]
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(EUR)

Pénzügyi
év

Választás jellege

Összes
költség

Bevétel 0,006
EUR tételenként

Kompenzáció válasz
tási anyagok terjeszté
séért

Bevétel +
kompenzáció
összes költség

2006

Regionális

[…]

[…]

4 528 376

[…]

2007

Nemzeti/Regionális

[…]

[…]

19 536 604

[…]

2008

Nemzeti/Regionális

[…]

[…]

19 609 632

[…]

2009

Nemzeti/Regionális

[…]

[…]

14 603 021

[…]

2010

Regionális

[…]

[…]

4 620 588

[…]

2011

Nemzeti/Regionális

[…]

[…]

40 092 858

[…]

2012

Regionális

[…]

[…]

14 268 978

[…]

2013

Tárgytalan

[…]

[…]

[…]

[…]

ÖSSZESEN

[…]
148 113 264

[…]

(*) Bizalmas információ.

5.2. SPANYOLORSZÁG ÉSZREVÉTELEI A HARMADIK SZEMÉLYEK ÉSZREVÉTELEIVEL KAPCSOLATBAN
(125) A spanyol hatóságok először is rámutatnak arra, hogy a panaszos, akinek a levele nyomán az eljárás indult, nem
tett észrevételt az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatra. A spanyol hatóságok megjegyzik, hogy az
egyedüli harmadik személyek, amelyek észrevételt tettek, a Correos y Telégrafos, S.A. és egy, az észrevételek
tartalma alapján a csomagkézbesítési ágazatot képviselő névtelen személy.

5.2.1. A NÉVTELEN HARMADIK SZEMÉLY ÉSZREVÉTELEIVEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK
(126) A spanyol hatóságok hivatkoznak az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozattal kapcsolatos, számos
olyan kérdést érintő észrevételeikre, amelyekkel kapcsolatban a névtelen harmadik személy nem szolgáltatott
további konkrét érveket.
(127) A spanyol hatóságok ezenfelül a következő kérdésekben tesznek további megjegyzéseket

5.2.1.1. A vizsgálati idő kibővítése
(128) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy a vizsgálat kiterjesztése az elévült időszakra megengedhetetlen és követke
zetlen, mivel a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatával összhangban a Bizottság csak azokat az intézkedéseket
vonja a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás alá, amelyekkel kapcsolatban
komoly összeegyeztethetőségi kételyei merülnek fel, feltéve, hogy az intézkedéseket a tízéves jogvesztő határidőn
kívül hajtották végre. A spanyol hatóságok megjegyzik azt is, hogy az érdekelt névtelen személy elismerte ezt
a jogkérdést a saját észrevételeiben, ahol megemlíti, hogy „Világos, hogy ezek az összegek nem vonhatók
a vizsgálati eljárás alá, mivel a felülvizsgálatra irányadó elévülési idő letelt”.
(129) A spanyol hatóságok emellett úgy tekintik, hogy a vizsgálat 2010 utáni időszakra történő kiterjesztésével
kapcsolatos kérelem indokolatlan, mivel a spanyol állam csak az állami általános költségvetésből fizetett
előlegeket, amelyeket kiigazítanak majd, mihelyt meghatározzák a nettó költséget, miután az új Plan de
Prestaciónt bejelentették és az Európai Bizottság véleményt nyilvánított arról.
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(130) A spanyol hatóságok úgy vélik, a harmadik személy hallgatólagosan elismeri, hogy a nettó költséget addig nem
lehet meghatározni, amíg az új Plan de Prestaciónt el nem fogadják, mivel e személy észrevételeiben hivatkozik
a Correos 2014-es éves pénzügyi kimutatásához fűzött megjegyzésekre, amelyek szerint: „A CNMC-nek (29) az
egyetemes szolgáltató 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozó nettó költségének kiszámításáról szóló határozata,
amely eltér az állami általános költségvetés számításaitól, valószínűleg hatással lehetett az elszámolt összegekre.
Ezt a végső hatást nem lehet kiszámítani az új Plan de Prestación hatálybalépéséig, amely meghatározza majd
a nettó költség kiszámítására szolgáló módszert és e költség összetevőit”.

5.2.1.2. A héamentességgel együtt járó állítólagos előnyök

(131) Ami a héamentességet illeti, a spanyol hatóságok kifejtik, hogy azt a spanyol jogszabályok állapítják meg, és az
teljes mértékben összhangban van az e kérdést szabályozó uniós irányelvvel. A spanyol hatóságok kifejtik azt is,
hogy a betudhatóság feltétele nem teljesül, ha a nemzeti intézkedés olyan közösségi jogi aktust ültet át, amelyre
nem terjed ki semmiféle mérlegelési jogkör, amint azt a Bíróság a 2009. április 23-i, Puffer C-460/07. sz. ügyben
hozott ítéletében (30) megállapította.

5.2.1.3. Az állam által állítólag a reklám- és kommunikációs kampányainak finanszírozásához folyósított
kompenzáció

(132) A spanyol hatóságok tagadják, hogy a Correos reklám- és kommunikációs kampányainak finanszírozására
támogatásban részesült volna.

(133) A spanyol hatóságok pontosítják különösen, hogy a kapcsolódó intézményi reklám- és kommunikációs tervek,
amelyeket a névtelen harmadik személy a támogatás jeleként említ, magukban foglalnak a központi kormányzati
szervek és állami vállalatok által e területen folytatott minden tevékenységet statisztikai célokra, de a Correos e
tervekben foglalt reklámköltségeit mindig a vállalat forrásai fedezték.

(134) A spanyol hatóságok kifejtik, amint azt maga a terv is tartalmazza, hogy az Intézményi Reklám- és Kommuni
kációs Bizottság, egy közigazgatási testületi szerv, felvesz a tervbe minden, a központi kormányzat és
a kapcsolódó szervek által vezetett intézményi kampányt. A többi állami vállalathoz hasonlóan a Correos y
Telégrafos, S.A. elkészíti saját reklámterveit, amelyeket saját forrásokból finanszíroz, és azok csak statisztikai
célokból kerülnek be az intézményi reklám- és kommunikációs tervbe.

5.2.2. A CORREOS ÉSZREVÉTELEIVEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

(135) A spanyol hatóságok egyetértenek a Correos y Telégrafos, S.A. észrevételeivel.

(136) A spanyol hatóságok a Correos által az írásbeli észrevételeiben tett megkeresésre azt válaszolják, hogy a kifizetett
osztalékok az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban feltüntetett túlkompenzáció csökkentését
szolgálják, és megismétlik, hogy eddig nem nyert bizonyítást e túlkompenzáció megléte.

(137) Spanyolország ugyanakkor újból rámutat azon észrevételeire, amelyek hangsúlyozzák, hogy figyelembe kell venni
a hivatalos vizsgálati eljárás végén esetlegesen azonosítható potenciális támogatást csökkentő osztalékok
kifizetését. A Correos által az állam javára fizetett e rendkívüli és meg nem ismételt osztalékokat a spanyol
hatóságok szerint figyelembe kell venni a Correos rendelkezésére bocsátott állami források kiszámításánál,
a Bizottság Statsbaner-határozatával (31) összhangban.
(29) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: a CNMC határozatokat fogad el, mihelyt az egyetemes postai szolgáltatás nettó
költségét és a méltánytalan terhet megállapítják e különböző évekre.
(30) A Bíróság 2009. április 23-i ítélete, Sandra Puffer kontra Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, C-460/07, ECLI:EU:C:2009:254.
(31) A Bizottság 2011/3/EU határozata (2010. február 24.) a dán közlekedési minisztérium és a Danske Statsbaner közötti közlekedési
közszolgáltatási szerződésekről, (C 41/08 (korábbi NN 35/08)) állami támogatás (HL L 7., 2011.1.11., 1. o.).
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5.3. SPANYOLORSZÁG TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEI
5.3.1. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 2004 ÉS 2010 KÖZÖTTI TÚLKOMPENZÁCI
ÓJÁNAK KISZÁMÍTÁSÁRA IRÁNYADÓ ALTERNATÍV MEGKÖZELÍTÉSEK

(138) A spanyol hatóságok megismétlik, hogy a 2004 és 2010 között az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért
nyújtott kompenzáció nem jár állami támogatással, és amennyiben igen, azt a támogatást összeegyeztethetőnek
kell tekinteni, egyúttal úgy vélik, hogy még ha el is fogadnánk az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi
határozatban foglalt bizottsági megközelítést a költségallokációs módszer (32) alkalmazásáról, az esetleges túlkom
penzáció csak a következő előtételek mentén számítható ki:
(139) Először is a fenntartott és a nem fenntartott ágazatot külön kell kezelni: a fenntartott ágazat monopólium
keretében teljesített, egyetemes postai szolgáltatásoknak felel meg; a nem fenntartott ágazat az egyetemes postai
szolgáltatásokat foglalja magában. Ezenfelül a fenntartott ágazatban a kompenzáció olyan módszert követett,
amelynek eredményei teljes mértékben megegyeznek a költségallokációéval, míg a nem fenntartott ágazatra az
NAC-módszert alkalmazták, és a kompenzációt az egyes ágazatokra külön-külön számítják ki és határozzák meg.
Így ezeket a területeket két külön ÁGÉSZ-nak kell tekinteni, azokat külön kell értékelni és más-más kompenzációs
módszernek alávetni. A spanyol módszer szerint a fenntartott ágazathoz nyújtott kompenzáció a könyv szerinti
nettó költségnek felel meg (összköltség mínusz bevétel), míg a nem fenntartott ágazathoz nyújtott kompenzációt
NAC-módszerrel számítják ki, amely kiterjed a nem fenntartott ágazat veszteséges szegmenseinek veszteségeire,
feltéve, hogy bármely piaci szereplő felhagyna velük közszolgáltatási kötelezettség hiányában.
(140) Ezen érvelés szerint a Correosnak 2004 és 2010 között az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott,
összesen megközelítőleg 955,237 millió EUR kompenzációból mintegy 637,850 millió EUR (a fenntartott ágazat
könyv szerinti vesztesége) jut a fenntartott ágazatnak, és 317,387 millió EUR (a fennmaradó összeg) a nem
fenntartott ágazatnak (lásd a 6. táblázatot).

6. táblázat
Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott és nem fenntartott ágazatához nyújtott
kompenzáció
(millió EUR)
2004

2005

2006

Fenntartott ágazat

46,171

40,435

39,558

80,823 101,783 176,559 152,521 637,850

Nem fenntartott ágazat

44,859

47,294

55,199

39,441

91,030

87,729

94,757

Összesen

2007

2008

40,863

2009

45,919

2010

Összesen

43,812 317,387

120,264 142,646 222,478 196,333 955,237

(141) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy a két kompenzációt tehát külön kell értékelni és így más eredmény adódik,
mint amelyet a Bizottság az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban elért.

5.3.1.1. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazata számára nyújtott kompenzáció értékelése
(142) A spanyol hatóságok azt javasolják, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatának kompen
zációját a költségallokációs módszerrel és 4,8 %-os referenciaértékkel kifejezett árbevétel-arányos eredmény (33)
(a továbbiakban: ROS) alapján értékeljék (a bpost esetben az alacsony kockázatú megbízásokra alkalmazott refe
renciaérték).
(32) A költségallokációs módszer abban áll, hogy kiszámítják a közszolgálati kötelezettség (például az egyetemes szolgáltatási kötelezettség)
nettó költségét, amely a felmerült költség mínusz a közszolgálati kötelezettség teljesítése során szerzett bevétel. A költségallokációs
módszer szerint a nettó költséghez észszerű nyereség adható, hogy kiszámítsák a megengedhető kompenzáció maximális összegét.
33
( ) Az árbevétel-arányos eredmény jövedelmezőségi mutató, működési nyereséghányadként is ismert. A (kamat- és adófizetés előtti) nettó
működési eredmény és az értékesítési bevétel hányadosa. Pontosabban: a nettó működési eredmény a bevételek és költségek különbsége
működési szinten.
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(143) Ez a megközelítés a Correos egyértelmű alulkompenzációját jelzi ezen ÁGÉSZ tekintetében, mivel az egyetemes
szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatához nyújtott támogatás pontosan a nettó könyv szerinti költséggel
egyenlő, amint azt a 7. táblázat is mutatja, az alulkompenzáció pedig a nem elszámolt észszerű nyereséggel
egyenértékű.
7. táblázat
Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatának alulkompenzációja
(millió EUR)
Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség fenntartott ágazata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Bevételek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Költségek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség = költségek – bevéte
lek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Észszerű nyereség (4,8 %-os ROS
alapján)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség + észszerű nyereség

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A Correosnak előirányzott kom
penzáció

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A Correosnak kifizetett kompenzá
ció

46,171

40,435

39,558

80,823

Alulkompenzáció = előirányzott
kompenzáció – kifizetett kom
penzáció

[…]

[…]

[…]

[…]

101,783 176,559 152,521 637,850

[…]

[…]

[…]

[…]

(144) A spanyol hatóságok kifejtik, hogy mivel a Correost alulkompenzálják az egyetemes szolgáltatási kötelezettség
fenntartott szolgáltatásai teljesítéséért, és mert a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály összes többi feltétele is teljesül, az
egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatához nyújtott kompenzációt összeegyeztethetőnek kell
tekinteni.
5.3.1.2. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott ágazata számára nyújtott kompenzáció
értékelése
(145) A spanyol hatóságok úgy vélik, hogy ami az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott szolgáltatásait
illeti, a bpost-ügyben használt, a nagy kockázatú megbízásokra alkalmazandó referenciaértéket kell alapul venni.
(146) Ugyanakkor e feltételezés mellett a spanyol hatóságok elismerik, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség
nem fenntartott ágazata negatív nettó költséget mutatna minden évben, azaz nettó nyereséget, ami nem
jogosítana semmilyen kompenzációra, amint az a 8. táblázatból is kiolvasható.
8. táblázat
Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott ágazatának túlkompenzációja
(millió EUR)
Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség nem fenntartott ágazata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Bevételek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Költségek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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(millió EUR)

Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség nem fenntartott ágazata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Nettó költség = Költségek – bevéte
lek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Észszerű nyereség (7,4 %-os ROS
alapján)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség + észszerű nyereség

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Előirányzott kompenzáció

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kifizetett kompenzáció

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Túlkompenzáció = kifizetett
kompenzáció – előirányzott
kompenzáció

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

(147) E megközelítés szerint az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott része számára előirányzott
kompenzáció összeegyeztethetetlen, amennyiben túlkompenzálta a Correost. A spanyol hatóságok ugyanakkor
kiemelik, hogy az osztalékokat figyelembe kell venni, mivel azok ténylegesen csökkentették a Correosnak juttatott
kompenzáció összegét, amint az a (148)–(152) preambulumbekezdésben is kifejtésre kerül.

5.3.2. OSZTALÉKOK
(148) A spanyol hatóságok jelzik, hogy a Correos 2004 és 2010 között osztalékot fizetett (lásd az 9. táblázatot).

9. táblázat
A Correos által fizetett osztalékok
(millió EUR)

Kifizetett osztalékok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

0,000

0,000

29,775

30,576

51,958

38,966

0,000

151,275

(149) A spanyol hatóságok kifejtik, hogy ezeket az osztalékokat nem lehet elsődlegesen a részvényes díjazásának
tekinteni, mivel inkább egy hallgatólagos visszakövetelési mechanizmus szerepét töltötték be, ami lehetővé tette
a spanyol hatóságok számára az ügy sajátos körülményei között, hogy csökkentsék az esetleges túlfinanszírozást
a vállalat forrásainak beszedésével. Az állam mint költségvetési hatóság úgy döntött, hogy ezeket az osztalékokat
belefoglalja a 2005 és 2008 közötti időszakra elfogadott állami általános költségvetésekbe, hogy kezelje a költség
vetési határozatok elfogadását megelőző évben azonosított potenciális túlfinanszírozást. Ilyen rendelkezést nem
fogadtak el 2009 és 2010 között, mivel az előrejelzések vállalati veszteséget mutattak azokban az években.
(150) Először is, a spanyol hatóságok azt állítják, hogy az osztalékfizetési határozat a spanyol államnak mint központi
hatóságnak tudható be, és nem a Correos vezetésének. E tekintetben a spanyol hatóságok kifejtik, hogy:
a) A Correos általi osztalékfizetésről szóló rendelkezés megjelenik az állami általános költségvetésben, mind
a vállalat tőketételei között, mind a nem adójellegű állami bevétel fejezetben. Az állami általános költségvetést
törvénytervezettel (Anteproyecto de Ley) fogadja el a Miniszterek Tanácsa, majd a végső döntést a Parlament
hozza meg.
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b) Az osztalékok révén történő finanszírozási kiigazítások a vállalat azon évet megelőző eredményein alapulnak,
amelyben azokat az állami általános költségvetésben feltüntették, ezek az egyedüli eredmények, amelyek
rendelkezésre állnak minden évben, amikor a költségvetési törvénytervezetet szeptemberben elfogadják.
c) A Correosnak mint vállalatnak egyértelműen nem érdeke osztalékot fizetni az államnak, amely mindenképpen
kötelezettséget vállalt az egyetemes szolgáltatási kötelezettség kompenzálására 2010-ig.
(151) Másodszor, a spanyol hatóságok kifejtik, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy az osztalék volt az egyetlen
praktikus mód arra, hogy módosítsák a bizonyos évekre jellemző esetleges túlfinanszírozást, a következő
okokból:
a) 2000-ben Spanyolország szerződést kötött a Correosszal, amelynek értelmében bizonyos, egy előre meghatá
rozott képlet alapján kiszámított kompenzációs összegeket automatikusan megfizet 2010-ig.
b) Noha Spanyolország nem folytatott le hivatalos vizsgálatot a túlkompenzáció tekintetében, a hatóságok
tisztában voltak azzal, hogy a vállalat pénzügyi helyzete bizonyos években különösen kedvező volt, ami azt
igazolta, hogy a finanszírozásra nem feltétlenül volt szükség ezekben az években.
c) E körülmények között az osztalékbeszedés tűnt az egyetlen jogi eszköznek arra, hogy az állam csökkentse
a Correosnak juttatott, esetlegesen túlzott mértékű finanszírozást, mivel a szerződés alternatív mechanizmusról
nem rendelkezett. Az osztalékok ebben az esetben egyfajta visszakövetelési mechanizmusként működtek.
d) A spanyol hatóságok azt is kifejtik, hogy a Correos számára semmiféle gazdasági előnyt nem jelentett az, hogy
túlzott finanszírozásban részesült, amelyet aztán osztalékokon keresztül visszafizetett. A vállalat rendkívül
jövedelmező volt ezekben az években (és működéséhez nem volt szüksége többletforrásokra), nem vett fel
bankhitelt (így nem részesült a jobb hitelképesség előnyében) és nem vásárolt fel más vállalatokat.
(152) E logika mentén a spanyol hatóságok rámutatnak arra, hogy az N. évben fizetett osztalékot az N-1. évben
határozták el, az N-2. év könyv szerint eredményei alapján. Ebből következően ezen osztalékok célja az volt,
hogy az N-2. évtől felmerülő túlkompenzációt mérsékelje, amint azt a 10. táblázat is összefoglalja.
10. táblázat
Osztalékok és túlkompenzáció
(millió EUR)
A kifizetés
éve

A túlkompenzáció
vonatkozó éve

A túlkompenzáció
összege az adott
évben

29,775

2006

2004

44,859

15,084

30,576

2007

2005

47,294

16,718

51,958

2008

2006

55,199

3,241

38,966

2009

2007

39,441

0,475

0,000

2010

2008

40,863

40,863

0,000

2011

2009

45,919

45,919

0,000

2012

2010

43,812

43,812

317,387

166,112

Az osztalékok
összege

Összesen

151,275

A csökkentett
túlkompenzáció az
adott évre

6. AZ UNIPOST ÁLTAL BENYÚJTOTT TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK
(153) 2018. március 20-án az Unipost tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2018. február 19-én megindult a felszámolása,
és hogy csődjében a Correosnak nyújtott összeegyeztethetetlen állami támogatás jelentős szerepet játszott.
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(154) Az Unipost szerint ez az összeegyeztethetetlen támogatás tette lehetővé a Correos számára, hogy alacsonyabb
árakat alkalmazzon a nem fenntartott piacon, olyan árpolitikával, amely nem kötődött a költségeihez e nem
fenntartott piacokon.
7. AZ INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE
7.1. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRT AZ 1998. ÉVI POSTATÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN
NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ

7.1.1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS A SZERZŐDÉS 107. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN
(155) Az EUMSZ 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”.
(156) Ebből az következik, hogy ahhoz, hogy a finanszírozási intézkedést állami támogatásnak lehessen minősíteni
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, a következő kumulatív feltételeknek kell teljesülniük: i. az
intézkedésnek a tagállamnak betudhatónak kell lennie és azt állami forrásból kell finanszírozni, ii. gazdasági
előnyhöz kell juttatnia vállalkozásokat, iii. az előnynek szelektívnek kell lennie; iv. az intézkedésnek torzítania kell
a versenyt, vagy azzal kell fenyegetnie és érintenie kell a tagállamok közötti kereskedelmet.
7.1.1.1. Az államnak betudható és állami forrásokból finanszírozott intézkedések
(157) Ahhoz, hogy a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatás valósuljon meg,
a támogatást az állam által vagy állami forrásokon keresztül kell nyújtani. Állami forrás a közszféra minden
erőforrása (34), ideértve az állami szint alatti (decentralizált, szövetségi, regionális vagy más) jogalanyok
erőforrásait (35).
(158) Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi postatörvény értelmében biztosított kompenzációt
közvetlenül az állami általános költségvetésből fizetik ki, így az egyértelműen az államnak tudható be és azt
állami forrásból nyújtják.
7.1.1.2. Egy vállalkozásnak biztosított szelektív gazdasági előny
A. Szelektivitás
(159) Az állami intézkedések akkor tartoznak az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, ha „bizonyos vállalko
zásokat vagy bizonyos áruk termelését” előnyben részesítik. Ennek alapján a támogatás fogalma csak a vállalko
zásokat előnyben részesítő olyan intézkedésekre terjed ki, amelyek szelektíven juttatják előnyhöz e vállalko
zásokat.
(160) Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció egyértelműen szelektív, mivel csak egyetlen
vállalkozást juttat előnyhöz: a Correost.
B. A vállalkozás fogalma
(161) Adott jogalanynak nyújtott állam finanszírozás csak akkor minősül állami támogatásnak, ha e jogalany
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „vállalkozás”. Az Európai Unió Bírósága (Bíróság)
következetesen úgy határozta meg a vállalkozásokat, mint gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok (36).
A jogalany vállalkozásnak minősítése tehát a tevékenység jellegétől függ, és nem kell figyelembe venni a jogalany
jogállását, sem finanszírozásának módját (37). Az a tevékenység minősül gazdasági tevékenységnek, amelynek
(34) A Törvényszék 1996. december 12-i ítélete, Compagnie nationale Air France kontra az Európai Közösségek Bizottsága, T-358/94, ECLI:EU:
T:1996:194, 56. pont.
(35) A Bíróság 1987. október 14-i ítélete, Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága, 248/84, ECLI:EU:
C:1987:437, 17. pont; a Törvényszék 2002. március 6-i ítélete, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, Ramondín, SA és
Ramondín Cápsulas, SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága, T-92/00 és T-103/00 egyesített ügyek, ECLI:EU:T:2002:61, 57. pont.
(36) A Bíróság 2000. szeptember 12-i ítélete, Pavel Pavlov és társai kontra Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98–C-184/98
egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2000:428, 74. pont.
(37) A Bíróság 1991. április 23-i ítélete, Höfner & Fritz Elser kontra Macrotron GmbH, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, 21. pont; a Bíróság
2000. szeptember 12-i ítélete, Pavel Pavlov és társai kontra Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98–C-184/98 egyesített
ügyek, ECLI:EU:C:2000:428, 74. pont.
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keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat kínálnak (38). Az a jogalany, amely egyszerre végez gazdasági
és nem gazdasági tevékenységet, csak az előbbi tevékenység tekintetében minősül vállalkozásnak (39). Az a tény,
hogy a jogalany nem nyereségszerzésre törekszik, nem feltétlenül jelenti azt, hogy műveletei nem gazdasági
jellegűek (40).
(162) Ebben az esetben a Correos postai szolgáltatásokat nyújt díjazás ellenében a spanyol piacon, más szolgáltatókkal
versenyben. A postai szolgálatások e piacon történő kínálása tehát gazdasági tevékenységnek minősül. Az
egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció a Correost díjazza e postai szolgáltatások
némelyikének biztosításáért, tehát gazdasági tevékenységet ellentételez. Ebből következően, a szóban forgó
intézkedések által finanszírozott tevékenységek tekintetében a Correost vállalkozásnak kell tekinteni.

C. Gazdasági előny
(163) 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 (41). Csak
az intézkedésnek az adott vállalkozásra gyakorolt hatása releváns, az állami beavatkozás oka és célja azonban
nem (42). Ha egy vállalkozás pénzügyi helyzete állami beavatkozás eredményeképpen javul, minden esetben
megállapítható az előny megléte.
(164) Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció célja, hogy fedezze a Correos által az egyetemes
szolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerült költségek egészét vagy egy részét. Állami
beavatkozás nélkül a Correosnak saját magának kellene viselnie e költségeket. A vizsgált intézkedés mentesíti
a Correost gazdasági tevékenysége költségeinek némelyike alól, így javítja a Correos pénzügyi helyzetét. Ebből
következően és azon kérdést nem érintve, hogy az intézkedés megfelel-e az Altmark-ítéletben megállapított feltéte
leknek, a vizsgált intézkedés első látásra előnyhöz juttatja a Correost.

D. Az Altmark-kritériumoknak való megfelelés
(165) Egy vállalatnak juttatott, közszolgáltatásért járó kompenzáció, amely megfelel a Bíróság által az Altmark-ítéletben
megállapított négy kritériumnak, nem biztosít gazdasági előnyt, így nem minősül állami támogatásnak (43).
A négy kumulatív feltétel a következő:
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 feltételeket tárgyilagos és átlátható módon
előzetesen kell megállapítani (…).
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
(38) A Bíróság 1987. június 16-i ítélete, Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, 7. pont.
(39) A Bíróság 2002. október 24-i ítélete, Aéroports de Paris kontra az Európai Közösségek Bizottsága, C-82/01 P, ECLI:EU:C:2002:617, 74. pont;
a Bíróság 2008. július 1-jei ítélete, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) kontra Elliniko Dimosio, C-49/07, ECLI:EU:
C:2008:376, 25. pont. Lásd még az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (2012/C 8/02) 9. pontját.
(40) A Bíróság 2008. július 1-jei ítélete, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) kontra Elliniko Dimosio, C-49/07, ECLI:EU:
C:2008:376, 27. pont; a Bíróság 1995. november 16-i ítélete, Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des
assurances de Paris-Vie és Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs kontra Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94,
ECLI:EU:C:1995:392, 21. pont.
(41) A Bíróság 1996. július 11-i ítélete, Syndicat français de l'Express international (SFEI) és társai kontra La Poste és társai, C-39/94, ECLI:EU:
C:1996:285, 60. pont; a Bíróság 1999. április 29-i ítélete, Spanyol Királyság kontra az Európai Közösségek Bizottsága, C-342/96, ECLI:EU:
C:1999:210, 41. pont.
(42) A Bíróság 1974. július 2-i ítélete, Olasz Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, 13. pont.
(43) A Bíróság 2003. július 24-i ítélete, Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
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költségek elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és […] megfelelően felszerelt
vállalkozásnál […] felmerülnének, figyelemmel az érintett bevételekre és a kötelezettségek teljesítéséből
származó méltányos nyereségre.”
(166) Ami a Correos számára a vizsgált időszakban nyújtott kompenzációt illeti, a Bizottság megerősíti az eljárás
megindításáról szóló, 2016. évi határozatban (44) elfogadott álláspontját, amely szerint a harmadik és a negyedik
Altmark-kritérium nem teljesül.

A harmadik Altmark-kritérium
(167) A bpost-ügyben hozott, 2012. január 25-i határozatában (45) a Bizottság meghatározta az észszerű nyereség
tartományára irányadó referenciaértéket, amely az Unió valamennyi postai szolgáltatójára alkalmazandó.
A Bizottság ezt a referencia-nyereségszintet három szakértői tanulmány alapján állapította meg (e tanulmányokat
a WIK Consult, a Deloitte, illetve a Charles River Associates készítette). A referencia-nyereségszint (ROS-ban
kifejezve), amely minden uniós postai szolgáltatóra alkalmazandó, több ország posta- és csomagküldési
ágazatában működő hasonló cégek esetében megfigyelt jövedelmezőségen alapul. Különösen azokban az
esetekben, amikor a postai szolgáltató jelentős kockázatnak van kitéve, az [5,4–7,4 % ROS] referenciaértéket kell
alkalmazni, míg mérséklet kockázat esetén a [3,6–4,8 % ROS] tartományt (46).
(168) A következő számítások alapján (lásd a 11. táblázatot), amely a bpost-ügyben meghatározott legmagasabb ROSreferenciaértékre épül, a Bizottság az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban kétségeit fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy a Correost esetleg túlkompenzálták.

11. táblázat
A Correos esetleges túlkompenzációja
(millió EUR)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettségből származó bevételek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség költségei

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség = költségek – bevéte
lek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Észszerű nyereség (7,4 %-os ROS
alapján)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség + észszerű nyereség

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A Correosnak előirányzott kom
penzáció

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A Correosnak kifizetett kompenzá
ció

91,030

87,729

94,757

Esetleges túlkompenzáció = Kifi
zetett kompenzáció – előirá
nyzott kompenzáció

[…]

[…]

[…]

120,264 142,646 222,478 196,333 955,237

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(44) Lásd az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozat (71)–(82) preambulumbekezdését.
(45) Lásd a 2012/321/EU határozat (296)–(320) preambulumbekezdését.
(46) A bpost esetében 4,8 %-os észszerű nyereséget alkalmaztak a 2004. és 2005. évre, és 7,4 % ROS-t a 2006–2010-es évre. Az észszerű
nyereség e szintjei alapján a Bizottság azt állapította meg, hogy a bpost túlkompenzációban részesült, amelynek nyomán 417 millió
EUR-t vissza kellett fizetnie (lásd: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-45_en.htm).
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(169) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos (47) tettek néhány észrevételt a Bizottság által megfogalmazott kételyek
tekintetében (lásd a 4.1.1. és az 5.1.1. szakaszt):
a) az NAC-módszer használható annak ellenőrzésére, hogy a 3. Altmark-kritérium teljesül-e.
b) A spanyol módszer az NAC-módszer hiteles alkalmazása.
c) A Correosnak kifizetett kompenzáció megfelel az egyetemes szolgáltatási kötelezettség NAC-jának, ezért nem
lehet szó túlkompenzációról, és a 3. Altmark-kritériumot teljesültnek kell tekinteni.
d) A 3. Altmark-kritérium teljesülése tekintetében jogos elvárások keletkeznek az NAC-módszer és ennélfogva
a spanyol módszer használata alapján.
e) A spanyol hatóságok emellett javaslatot tettek a költségallokációs módszer alkalmazásának alternatívájára is,
amely a Bizottságétól eltérő eredményre vezet.
(170) Ezeken érvek tárgyalására alább kerül sor.

— Az NAC-módszer használható annak ellenőrzésére, hogy a 3. Altmark-kritérium teljesül-e.
(171) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos úgy vélik, hogy a 3. Altmark-kritérium ellenőrizhető az NAC-módszerrel
(azaz a túlkompenzáció 3. Altmark-kritériumban megkövetelt hiánya ellenőrizhető úgy, hogy az ÁGÉSZ NACköltségeit összevetik az ÁGÉSZ-szolgáltatónak nyújtott kompenzációval).
(172) A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Altmark-ítéletet 2003. július 29-én fogadták el. Nem kétséges, hogy az
említett ítélet elfogadásakor az ÁGÉSZ nettó költségének kiszámításának egyetlen alkalmazandó módszere a költsé
gallokációs módszer volt. Az Altmark-ítélet saját maga is hivatkozik felmerült költségekre és bevételekre, amiből
egyértelműen azonosítható a költségallokációs módszer, míg az NAC lényegében az elkerülhető költségek
fogalmára épül (azaz meghatározásánál fogva nem felmerült költség).
(173) A költségallokációs módszert beépítették a 2005-ös ÁGÉSZ-keretszabályba (48), amely szabályt
2005. november 29. és 2012. január 31. között kellett alkalmazni, és amely az egyetemes szolgáltatási kötelezett
ségért nyújtott kompenzációra vonatkozó több bizottsági határozat alapjául szolgált abban az időszakban (49). Ez
a módszer az, amelyet a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály is használ, ha az NAC-módszert nem lehet alkalmazni (50).
az NAC-módszert, mint az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költségének hiteles meghatározási módját
a Bizottság hivatalosan csak a 2008/6/EK irányelvben és a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabályban (amelyek
2011. január 1-jén, illetve 2012. január 31-én léptek hatályba) vezette be.
(174) Az Európai Unió Bírósága pontosította, hogy az állami támogatás fogalma objektív és jogi fogalom, amelyet
közvetlenül a Szerződés határoz meg (51). Ezért tehát nem helyénvaló idővel módosítani a támogatás meglétének
értékelésére az Altmark-ítélet szerint alkalmazandó módszert, hogy azt összehangolják a Bizottság által a 2012-es
ÁGÉSZ-keretszabályban választott módszerrel, amely leírja egyes ÁGÉSZ-ekhez nyújtott kompenzációk
összeegyeztethetőségi feltételeit. Akárhogy is, amint a (172) preambulumbekezdésben kifejtésre került, ez az
értelmezés ellentétes az ítélet szövegével.
(175) A Bizottság tehát nem ért egyet azzal, hogy az NAC-módszert alapul lehetne venni a 3. Altmark-kritériumnak
való megfelelés ellenőrzéséhez.

— A spanyol módszer az NAC-módszer hiteles alkalmazása
(176) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos azzal érvelnek, hogy a spanyol módszer az NAC-módszer hiteles
alkalmazása, amely utóbbit a 2008/6/EK irányelv és a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály megfelelő módszernek ismer
el az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költségének kiszámítására.
(47) Tekintve, hogy a spanyol állam és a Correos észrevételei meglehetősen egybeesnek, a Bizottság a spanyol hatóságok és/vagy a Correos
által tett észrevételekre hivatkoznak a dokumentum további részében. A legtöbb esetben ugyanazt az észrevételt mindkét fél megtette.
Bizonyos esetekben csak az egyikük.
(48) A Bizottság közleménye: A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály
(2005) (HL C 297., 2005.11.29., 4. o.).
(49) Lásd a 2012/321/EU határozatot, valamint a 2012/636/EU határozatot.
(50) Lásd a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 21. pontjához fűzött 12. lábjegyzetet. Ezt a költségallokációs módszert a 2012-es ÁGÉSZkeretszabály 28. és azt követő pontjai ismertetik.
(51) Lásd a Bíróság 2008. december 22-i ítéletét, British Aggregates kontra Bizottság, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, 111. pont.
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(177) A Bizottság úgy véli, hogy még ha az NAC-módszert alkalmazni is lehetne a Altmark-ítélet 3. kritériumának való
megfelelés ellenőrzésére, amely helyzet nem áll fenn, a spanyol módszert egyértelműen nem lehet az NACmódszer hiteles alkalmazásának tekinteni.
(178) Először is látható, amint azt maguk a spanyol hatóságok is elismerik, hogy a spanyol módszer a költségallokációs
módszert alkalmazza az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatára (lásd a (139) preambulumbe
kezdést). A spanyol hatóságok szerint egyedül az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott ágazatára
alkalmazott megközelítés (ahol a nettó költség egyenlő az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott
ágazata veszteséges szegmensei veszteségeinek összegével) hasonlítható potenciálisan az NAC-hoz (lásd a (139)
preambulumbekezdést). Ez a kettős megközelítés önmagában is ellentétesnek tűnik az NAC-módszerrel, amint e
módszert a Bizottság leírta (52) és határozathozatali gyakorlatában (53) alkalmazta, és amely abban áll, hogy össze
kell vetni a teljes vállalat helyzetét a közszolgáltatási kötelezettséggel (jelen esetben egyetemes szolgáltatási kötele
zettséggel) terhelten és anélkül.
(179) Ha csak az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott ágazatát vesszük alapul, a spanyol módszer
akkor is számos tekintetben eltér a Bizottság határozathozatali gyakorlatában leírt és alkalmazott NACmódszertől.
(180) Először is, a spanyol módszer úgy tűnik, nem reális kontrafaktuális forgatókönyvre épül, amely a nettó
elkerülhető költség módszerének alapvető eleme. A spanyol módszer ugyanis csak utólagosan tekinti át
a veszteséges költségközpontok veszteségeit. A spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy ez egy hallgatólagos
kontrafaktuális forgatókönyvre alapul: bármely magánszereplő felhagyna a veszteséges költségközpontokkal
közszolgáltatási kötelezettség hiányában (lásd a (139) preambulumbekezdést). Ez a megközelítés ugyanakkor nem
tűnik úgy, hogy reális üzleti stratégiát ír le, amely megkövetelné a megszüntetendő költségközpontok előzetes
meghatározását, mivel egy piaci szereplőtől nem várható, hogy előzetesen pontosan tudja, mely költségközpontok
lesznek veszteségesek. Ráadásul úgy tűnik, a spanyol módszer magában foglalja, hogy e költségközpontok
megszüntethetők és szándékosan újraalakíthatók egyik évről a másikra az értékelési időszakban, ami nem reális
kontrafaktuális forgatókönyv.
(181) A spanyol módszer ezenfelül nem alkalmaz korrekciót e nem jövedelmező forgalom teljesítésének megszüntetése
által a más (egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó vagy nem tartozó) termékek és szolgáltatások
jövedelmezőségére gyakorolt hatás tekintetében, amire az NAC-módszer szerint szükség van.
(182) Végezetül, a spanyol módszer nem veszi figyelembe az immateriális és a piaci hasznokat, és nem tartalmazza
a költséghatékonysági ösztönzőket, amint azt az NAC-módszer előírja.
(183) A fentiekre tekintettel a Bizottság nem véli úgy, hogy a spanyol módszer az NAC-módszer hiteles alkalmazása.

— A Correosnak kifizetett kompenzáció megfelel az egyetemes szolgáltatási kötelezettség NAC-jának, ezért nem
lehet szó túlkompenzációról, és a 3. Altmark-kritériumot teljesültnek kell tekinteni.
(184) Amint a (172)–(175) preambulumbekezdésben kifejtésre került, a Bizottság nem gondolja, hogy az NAC-módszer
alkalmas lehet a 3. Altmark-kritérium ellenőrzésére, ráadásul, amint az a (176)–(183) preambulumbekezdésben
szerepel, a Bizottság szerint a spanyol módszer nem tekinthető az NAC-módszer hiteles alkalmazásának.
(185) Ebből következően a Bizottság úgy véli, hogy a Correosnak a spanyol módszer szerint kifizetett kompenzáció
nem felel meg az egyetemes szolgáltatási kötelezettség NAC-jának, és még ha így is lenne, az sem lenne elegendő
a 3. Altmark-kritériumnak való megfelelés garantálásához.
(52) Amint például azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló
bizottsági jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum és különösen annak az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség
nettó költségének kiszámításáról szóló melléklete leírja. További útmutatás található a Bizottság állami támogatással kapcsolatos, 2012
utáni határozathozatali gyakorlatában.
53
( ) Lásd például az SA.43243. (2015/N.) számú – A Poste Italiane SpA számára az egyetemes postai szolgáltatás teljesítéséért nyújtott
állami kompenzáció 2012 és 2015, illetve 2016 és 2019 között ügyben hozott, 2015. december 4-i bizottsági határozatot (HL C 104.,
2016.3.18., 1. o.); az SA.35608. (2014/C.) számú – A Görögország által a görög posta (ELTA) javára végrehajtott intézkedés ügyben
hozott, 2014. augusztus 1-jei bizottsági határozatot (HL C 348., 2014.10.3., 48. o.), valamint az SA.38869. (2014/N.) számú –
A Poczta Polska számára az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költsége tekintetében biztosított kompenzáció 2013 és 2015
között ügyben hozott, 2016. augusztus 5-i bizottsági határozatot (HL C 284., 2016.8.5., 1. o.).

2019.1.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/69

— A 3. Altmark-kritérium teljesülése tekintetében jogos elvárások keletkeznek az NAC-módszer és ennélfogva
a spanyol módszer használata alapján.
(186) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos azt állítják, hogy Spanyolország jogosan várhatta, hogy az NAC-módszer
és a spanyol módszer alkalmazásával teljesül a 3. Altmark-kritérium.
(187) A Bíróság úgy határozott (54) az állami támogatások tekintetében, hogy ha a támogatást nem jelentették be
a Bizottságnak és az ezért jogellenes támogatás, nem lehet a jogos elvárások elvére hivatkozni. Ennek
megfelelően, az azzal kapcsolatos jogos elvárásra, hogy a nyújtott támogatás jogszerű, rendkívüli körülményeket
kivéve csak akkor lehet hivatkozni, ha a támogatást bejelentették a Bizottságnak.
(188) Spanyolország nem jelentette be az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzációt a Bizottságnak,
annak ellenére, hogy a Bizottság nyilvánosan ismertette a postai ágazatra vonatkozó állami támogatási határozat
hozatali gyakorlatát (55). Konkrétabban: a Bizottság számos állami támogatási határozatot hozott a postaágazatban,
amely a nyilvánosság számára hozzáférhető, és amely az Altmark-kritériumoknak való megfelelést értékelte, és
egyik sem fogadta el az NAC-módszert a 3. Altmark-kritérium ellenőrzésére szolgáló megfelelő eszköznek.
Ezenfelül több határozat nyújt útmutatást az NAC-módszerrel kapcsolatos bizottsági megközelítésről (56), és ezek
alapján egyértelmű, hogy a spanyol módszer nem felel meg a Bizottság által alkalmazott NAC-módszernek
(a (177)–(183) preambulumbekezdésben kifejtettek szerint).
(189) A Bizottság úgy véli, hogy az 1998-ban kiadott NERA-jelentés (amely nem kötelező hatályú) nem ébreszthet
jogos elvárásokat a közszolgáltatásért járó kompenzációban jelen levő támogatás értékelését illetően, amely
támogatást a 2003. évi Altmark-ítélet és a Bizottság ezen ítéletet követő határozathozatali gyakorlata
egyértelműen vázol.

— A spanyol hatóságok emellett javaslatot tettek a költségallokációs módszer alkalmazásának alternatívájára is,
amely a Bizottságétól eltérő eredményre vezet.
(190) A spanyol hatóságok különböző megközelítéseket javasolnak az egyetemes szolgáltatási kötelezettség túlkompen
zációjának kiszámításához (lásd az 5.3.1. szakaszt).
(191) Anélkül, hogy ebben a szakaszban állást foglalna ezen alternatív megközelítésekről, a Bizottság megjegyzi, hogy e
megközelítésekből arra is lehet következtetni, hogy a Correost túlkompenzálták az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség nem fenntartott szolgáltatásainak teljesítése tekintetében. A fentiek alapján a 3. Altmark-kritérium nem
teljesül.

A negyedik Altmark-kritérium
(192) Ami a negyedik Altmark-kritériumot illeti, vitathatatlan, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget nem nyílt
közbeszerzési eljárás során ítélték oda, hanem azzal a spanyol hatóságok közvetlenül a Correost bízták meg.
(193) A spanyol hatóságok ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a Correos kompenzációjára egy átlagos, jól vezetett
vállalkozás költségeinek megfelelően került sor. Állításuk alátámasztására a spanyol hatóságok benyújtották
a Frontier Economics egy tanulmányát a Bizottságnak.
(194) A tanulmány bemutatja a Correos költségeinek és más, egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel megbízott európai
postai szolgáltatók költségeinek összehasonlító elemzését, hogy bizonyítsa, a Correosnak kifizetett kompenzáció
megfelel a negyedik Altmark-kritériumnak. A tanulmány ökonometriai modellt alkalmaz egy elméleti, átlagos, jól
vezetett vállalkozás költségeinek becslésére több európai egyetemes postai szolgáltató információi alapján.
A Correos tényleges költségeit összevetették azokkal a költségekkel, amelyek ezen elméleti átlagos, jól vezetett
vállalkozásnál felmerültek volna, ha a Correoséhoz hasonló helyzetben lett volna (a hálózatsűrűségre tekintettel
például). A tanulmány azt állapította meg, hogy a Correos költségei 2005 és 2010 között alacsonyabbak voltak,
mint az elméleti, átlagos, jól vezetett vállalkozáséi az ökonometriai modell becslései szerint.
(54) A Bíróság 2011. július 28-i ítélete, Diputación Foral de Vizcaya kontra Bizottság, C-471/09 P, ECLI:EU:C:2011:521, 65. pont.
(55) Sajtóközlemények, a határozatok közzététele a weboldalán.
(56) Lásd a 53. lábjegyzetet.
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(195) A Bizottság kétségeit fejezte ki az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban, hogy a tanulmányban
meghatározott elméleti, átlagos, jól vezetett vállalkozás ténylegesen hatékony postai szolgáltató lenne. Nem volt
bizonyított ugyanis, hogy az e referenciaérték megállapításához alapul vett egyetemes szolgáltatók maguk is
hatékony piaci szereplők. A tanulmány ehelyett pusztán megemlíti, hogy e postai szolgáltatókat „jól vezetettnek
és megfelelően ellátottnak kell tekinteni, mivel nincs semmiféle arra utaló bizonyíték, hogy ne lennének
hatékonyak, vagy amely azt sugallaná, hogy ösztönzöttek a nem hatékony működésre”. Ezt az érvet ugyanakkor
annál is nehezebb elfogadni, minthogy a minta olyan egyetemes szolgáltatókat is tartalmaz (57), amelyek
egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzációban részesültek, és amelyek tekintetében a Bizottság
már elfogadott határozatot arról, hogy a költségeik nem tekinthetők hatékony költségeknek (58).
(196) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos azzal érvelnek, hogy a Bizottság nem mondta ki hivatalosan a görög
posta és a Poste Italiane javára az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzációról szóló határoza
taiban, hogy e piaci szereplők nem hatékonyak (lásd a (62) és (95) preambulumbekezdést). Meg kell jegyezni,
hogy a Bizottság elutasított egy hasonló megközelítést a 2012-es Poste Italiane határozatban (59), amely több
postai szolgáltatóval való összehasonlításon alapult, azzal az indokkal, hogy a rendelkezésre álló információkból
nem lehet arra következtetni, hogy e szereplők hatékonyak voltak. A Bizottság fenntartja azt az álláspontját, hogy
nem lehetséges pusztán feltételezni, hogy az átlagos postai szolgáltatók költséghatékonyak, különösen az ezen
ágazatot érintő folytonos szerkezetátalakítás fényében.
(197) Ezenfelül az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak nyújtott kompenzációt a spanyol módszer
alapján határozták meg, amely a spanyol hatóságok szerint az NAC-módszer alkalmazása. Ez ellentmondani
látszik a negyedik Altmark-kritérium szövegének, amely egy jól vezetett vállalkozásnál felmerült költségekre
hivatkozik.
(198) Végezetül, amint a (167)–(168) preambulumbekezdésben kifejtésre került, a Bizottság megítélése szerint a 3.
Altmark-kritérium nem teljesül, mivel a spanyol hatóságok által használt módszer láthatóan olyan kompenzációs
összeget eredményezett, amely meghaladja a Correosnál az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel összefüg
gésben felmerült nettó költséget (egy észszerű nyereség mellett). Ez azt jelenti, hogy még ha el is fogadnánk, hogy
a Correos költségei megegyeznek egy jól vezetett vállalkozáséval, továbbra sem lehetne úgy tekinteni, hogy
a Correosnak fizetett kompenzációt e költségek alapján határozták meg.
(199) Ennélfogva nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a Correosnak nyújtott kompenzáció szintjét azon
költségek elemzése alapján határozták meg, amelyek egy ugyanabban az ágazatban működő, átlagos, jól vezetett
és megfelelően felszerelt vállalkozásnál felmerülnének, figyelemmel a kötelezettség teljesítése során jelentkező
bevételekre és egy észszerű nyereségre.

Következtetés
(200) A Bizottság megállapítja, hogy a négy kumulatív Altmark-feltétel közül kettő nem teljesül jelen esetben, így
a kompenzációt úgy kell tekinteni, hogy előnyhöz juttatja a Correost.

7.1.1.3. A verseny torzítása és a kereskedelemre gyakorolt hatás
(201) A vállalkozásoknak juttatott állami források csak akkor minősülnek a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak, ha torzítják a versenyt, vagy azzal fenyegetnek, valamint érintik a tagállamok
közötti kereskedelmet.
(202) A verseny torzulásának elvét illetően, az állam által nyújtott intézkedés akkor tekinthető úgy, hogy torzítja
a versenyt vagy azzal fenyeget, ha feltehetően javítja a kedvezményezett más versenytárs vállalkozásokkal
szembeni versenypozícióját (60). A verseny torzítását gyakorlati szempontból akkor feltételezik, ha az állam
pénzügyi előnyt biztosít egy olyan liberalizált ágazat valamely vállalkozásának, ahol verseny zajlik vagy verseny
alakulhatna ki.
(57) Pl. görög posta, Poste Italiane.
(58) Lásd az SA.33989. (2012/NN.) számú – az Olaszország által a Poste Italiane javára végrehajtott intézkedés ügyben hozott,
2012. november 20-i bizottsági határozatot (HL C 77., 2013.3.15., 12. o.), valamint az SA.35608. (2014/C.) számú – a Görögország
által a görög posta javára végrehajtott intézkedés ügyben hozott bizottsági határozatot.
(59) Lásd az SA.33989. (2012/NN.) számú – az Olaszország által a Poste Italiane javára végrehajtott intézkedés ügyben hozott bizottsági
határozat (50) preambulumbekezdését.
(60) A Bíróság 1980. szeptember 17-i ítélete, Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209,
11. pont; a Törvényszék 2000. június 15-i ítélete, Alzetta Mauro és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága, T-298/97, T-312/97, T313/97, T-315/97, T-600/97 – 607/97, T-1/98, T-3/98 – T-6/98 és T-23/98, ECLI:EU:T:2000:151, 80. pont.
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(203) Ami a kereskedelem érintettségének elvét illeti, a Bíróság ítélkezési gyakorlata megállapította, hogy az olyan vállal
kozásnak nyújtott támogatás, amely a belső piacon folytat tevékenységet, alkalmas arra, hogy érintse a tagállamok
közötti kereskedelmet (61). Az állami támogatási szabályok terén a kereskedelemre gyakorolt hatást nem zárja ki
eleve a nyújtott szolgáltatás helyi vagy regionális jellege. Noha nincs szigorú küszöb vagy százalékos arány, amely
alatt úgy tekinthető, hogy a tagállamok közötti kereskedelem érintett, a gazdasági tevékenység nagyon korlátozott
mértéke, amelyet az igen alacsony forgalom tanúsíthat, kevéssé valószínűvé teszi a kereskedelemre gyakorolt hatás
meglétét.

(204) Ami ezt az ügyet illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy a Correos a postai küldemények és csomagok piacán aktív,
amelyet intenzív verseny jellemez a különböző tagállamokból származó szolgáltatókkal (Deutsche Post, TNT, La
Poste, UPS, CTT Correios Portugal és Royal Mail). Következésképpen nincs kétség afelől, hogy a Correos javára
szóló bármely intézkedés érintheti a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet.

7.1.1.4. Következtetés

(205) A fenti megfontolásokra tekintettel a Bizottság úgy véli, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi
postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott kompenzáció megfelel a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésében
foglalt kumulatív feltételeknek, így az intézkedés állami támogatásnak minősül az említett rendelkezés értelmében.

7.1.2. LÉTEZŐ VAGY ÚJ TÁMOGATÁS

(206) Az (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (62) 1. cikkének b) pontja szerint „létező támogatás minden támogatás, amely
az EUMSZ-nek az érintett tagállamokban történő hatálybalépését megelőzően már létezett”. Ebből következik,
hogy minden olyan támogatási programot, amely Spanyolországban létezett az ország uniós csatlakozása, azaz
1986. január 1. előtt, létező támogatásnak kell tekinteni.

(207) Ugyanezen rendelet 1. cikkének c) pontja szerint: „»új támogatás« az olyan támogatás, azaz támogatási program
és egyedi támogatás, amely nem létező támogatás, beleértve a létező támogatások módosítását is.” A Bíróság
szerint annak megállapítása szempontjából, hogy egy támogatás módosult-e, az a döntő, hogy az azt előíró
rendelkezések módosultak-e (63). Későbbi ítéleteiben a Bíróság és a Törvényszék pontosabban meghatározta, hogy
a támogatást előíró rendelkezések milyen módosulása nyomán lesz a létező támogatásból új támogatás. A
Törvényszék kifejti, hogy „e program csak abban az esetben alakul át új támogatási programmá, ha a módosítás
az eredeti programnak magát a lényegét érinti. Ilyen lényegi módosításról nem lehet azonban szó, ha az új elem
egyértelműen elválasztható az eredeti támogatási programtól.” (64)

(208) E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy az 1998. évi postatörvény hatálybalépése előtt a Correos nettó globális
veszteségeit (függetlenül attól, hogy azok az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körében vagy azon kívül
keletkeztek) az állam közvetlenül a spanyol állami költségvetésből kompenzálta. Az 1998. évi postatörvényt
követően az állam arra a kompenzációra korlátozta a Correos közfinanszírozását, amelyet az újonnan meghatá
rozott és körülírt egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel összefüggő tevékenységért fizetett, és többé nem fedezte
a vállalat globális nettó veszteségét.

(209) A Bizottság tehát úgy véli, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció jellege
alapvetően két ponton változott. Először is, az 1998. évi postatörvény lecsökkentette a kompenzáció hatályát és
azt az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel összefüggő tevékenységekre korlátozta, noha korábban a Correos
valamennyi tevékenysége (a nem az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó is) támogatható volt.
(61) A Bíróság 1980. szeptember 17-i ítélete, Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209,
11. és 12. pont; a Bíróság 1998. április 30-i ítélete, Het Vlaamse Gewest (flamand régió) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, T-214/95,
ECLI:EU:T:1998:77, 48–50. pont.
(62) 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.).
(63) A Bíróság 1994. augusztus 9-i ítélete, Namur-Les Assurances, C-44/93, ECLI:EU:C:1994:311, 28–35. pont.
(64) Lásd: a Törvényszék 2002. április 30-i ítélete, Government of Gibraltar kontra Bizottság, T-195/01 és a T-207/01 egyesített ügyek, ECLI:EU:
C:2002:111, 111. pont.
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Érdemes megjegyezni, hogy a hatály e leszűkítése lényeges módosításnak tekintendő, nem pusztán a kompenzáció
csökkentésének (65). Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó és nem tartozó szolgáltatások
pénzügyi helyzetének függvényében ugyanis a módosítás a kompenzáció növekedéséhez vagy csökkenéséhez
vezethet (66). Másodszor, a kompenzáció összege meghatározásának módszere is változott a 2000-es Plan de
Prestaciónban (lásd a (26) preambulumbekezdést). Ugyanis míg eredetileg az egyetemes szolgáltatási kötelezett
ségért nyújtott kompenzáció a Correosnál felmerült nettó költségeken alapult, a Plan de Prestación egy konkrét
módszer alkalmazását írta elő a kompenzáció összegének meghatározásához (lásd a (27) és (28) preambulumbe
kezdést).
(210) A Bizottság tehát úgy véli, hogy a rendszer jelentősen módosult Spanyolország 1986-os uniós csatalakozását
követően. A Bizottság tehát megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi
postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott kompenzáció nem minősíthető létező támogatásnak állami
támogatási célokból, ezért azt új támogatásnak kell tekinteni, legalább az 1998. évi postatörvény 1998-as hatály
balépésétől.
7.1.3. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS JOGSZERŰSÉGE
(211) A Bizottság megjegyzi, hogy az e határozat tárgyát képező, egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott
kompenzációt, amennyiben a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak
minősül, nem jelentették be a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően. Az egyetemes szolgáltatási
kötelezettségért nyújtott kompenzáció tehát jogellenes támogatás az (EU) 2015/1589 rendeletet 1. cikkének f)
pontja értelmében.
7.1.4. A BELSŐ PIACCAL VALÓ ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG
7.1.4.1. Jogalap
A. A Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti összeegyeztethetőség
(212) Minthogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért a Correosnak nyújtott kompenzáció állami támogatás
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, értékelni kell annak belső piaccal való összeegyeztethe
tőségét. Azokat a jogalapokat, amelyeknek megfelelően az állami támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek
lehet vagy kell nyilvánítani, a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése, valamint 107. cikkének (2) és (3) bekezdése
sorolja fel.
(213) Tekintettel arra, hogy a spanyol hatóságok következetesen azt állították, hogy az egyetemes szolgáltatási kötele
zettségért az 1998. évi postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott kompenzáció általános gazdasági érdekű
szolgáltatásokért (ÁGÉSZ) fizetett kompenzáció, e kompenzáció belső piaccal való összeegyeztethetőségét
a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése alapján kell értékelni. A szóban forgó cikk a következőkről rendelkezik:
„az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő monopólium
jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya
alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok
végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes az Unió
érdekeivel”.
B. A 2012-es ÁGÉSZ-csomag időbeli hatálya
(214) A Bizottság több jogi aktusban állapította meg azokat a feltételeket, amelyek mentén a Szerződés 106. cikkének
(2) bekezdését alkalmazza, legutóbb többek között a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabályban és a 2012-es ÁGÉSZhatározatban (67) (a továbbiakban együtt: a 2012-es ÁGÉSZ-csomag). Korábban a Bizottság az összeegyeztet
hetőség Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelésének feltételeit a 2005-ös ÁGÉSZ-keretsza
bályban (68) és a 2005-ös ÁGÉSZ-határozatban (69) adta meg, és ezeket alkalmazta.
(65) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
(EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1.
o.) 4. cikke szerint a tisztán formai vagy adminisztratív jellegű módosítások, amelyek nem befolyásolhatják a támogatási intézkedés
közös piaccal való összeegyeztethetőségének értékelését, továbbá a létező támogatási program eredeti költségvetésének legfeljebb 20 %os emelése nem tekinthető a fennálló támogatási program módosításának.
(66) Ha például az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó szolgáltatások veszteségesek, de a vállalat összességében nyereséges,
nem járna kompenzáció, míg a változást követően fizetnének valamennyit. Másfelől, ha a vállalat összességében veszteséges lenne
nagyon jövedelmező egyetemes szolgáltatási kötelezettség mellett, részesülhetne kompenzációban.
(67) A 2012/21/EU határozat.
(68) A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 297., 2005.11.29.,
4. o.).
(69) A Bizottság 2005/842/EK határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támoga
tásokra történő alkalmazásáról (HL L 312., 2005.11.29., 67. o.).
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(215) Ami a 2012-es ÁGÉSZ-határozatot illeti, mivel a Correosnak 2004 és 2010 között kifizetett kompenzáció
meghaladja az évi 15 millió EUR-t, e kompenzáció nem tartozik a 2012-es ÁGÉSZ-határozat hatálya alá, annak
2. cikkében foglaltak szerint. Nem tartozik a 2005-ös ÁGÉSZ keretszabály hatálya alá sem, amint annak 2. cikke
meghatározza.
(216) A belső piac jelenlegi fejlődési szakaszában a 2012-es ÁGÉSZ-határozat hatályán kívül eső állami támogatás
akkor nyilvánítható összeegyeztethetőnek a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdésével, ha szükséges az érintett
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához és a kereskedelem fejlődését nem befolyásolja olyan
mértékben, amely ellentétes az Unió érdekeivel (70).
(217) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint ezt az egyensúlyt el lehet érni.
Ugyanakkor, a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 69. pontjának megfelelően, mivel az egyetemes szolgáltatási kötele
zettségért 2004 és 2010 között nyújtott kompenzáció jogellenes állami támogatás, az említett keretszabály
következő pontjai nem alkalmazhatók a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági értékelésre:
— 14. pont: a szolgáltató adott ÁGÉSZ-szel történő megbízása során kellően mérlegelni kell a közszolgáltatás
iránti igényeket;
— 19. pont: az ÁGÉSZ-szel való megbízáskor meg kell felelni az uniós közbeszerzési szabályoknak;
— 20. pont: a megkülönböztetés tilalma;
— 24. pont (és azt követően): a nettó költségek kiszámításához az NAC-módszert kell alkalmazni;
— 39. pont (és azt követően): hatékonysági ösztönzők;
— 60. pont: átláthatóság.
(218) A következő szakaszban tehát a Bizottság az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzációt
a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály szerint értékeli, a fenti pontok kivételével, és meghatározza, hogy e kompenzációk
megfelelnek-e az említett keretszabály fennmaradó részében foglalt feltételeknek.

7.1.4.2. Összeegyeztethetőség a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabállyal
A. A Szerződés 106. cikke szerinti valódi általános gazdasági érdekű szolgáltatás
(219) A Correosra a spanyol állam által bízott szolgáltatás a 2008/6/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti
egyetemes postai szolgáltatás, amely bekezdés a következőképpen rendelkezik: „A tagállamok biztosítják, hogy
a felhasználók élvezzék az egyetemes szolgáltatáshoz való jogot, amely magában foglalja a meghatározott
minőségű postai szolgáltatás állandó biztosítását területük minden pontján, minden felhasználó számára elérhető
áron”. A 97/67/EK irányelv módosításáról szóló 2008/6/EK irányelv (4)–(8) preambulumbekezdésében foglaltak
szerint a postai szolgáltatásokról szóló irányelvben meghatározott egyetemes postai szolgáltatási kötelezettséget
az Unió a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti valódi általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak ismeri
el.

B. A közszolgáltatási kötelezettséget és a kompenzáció kiszámításának módját meghatározó megbízási
aktus szükségessége
(220) Amint az a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 2.3. szakaszában szerepel, a Szerződés 106. cikkének értelmében vett
ÁGÉSZ-fogalom azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalkozást hivatalos aktusban meg kell bízni az általános
gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával.
(221) Ezen aktusnak többek között a következőket kell tartalmaznia:
(1) a közszolgáltatási kötelezettségek pontos jellege és időtartama;
(2) a vállalkozás és az érintett terület;
(70) Lásd a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 11. pontját.
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(3) a szolgáltatónak adott kizárólagos jogok jellege;
(4) a kompenzációs mechanizmus leírása és a kompenzáció kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának
paraméterei;
(5) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
(222) Az 1998. évi postatörvény és a 2000-es Plan de Prestación, amelyek a megfelelő megbízási aktusok voltak
a 2004 és 2010 közötti időszakban, egyértelműen meghatározzák az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, és
azzal a Correost bízzák meg. Az érintett terület Spanyolország teljes területe.
(223) Az 1998. évi spanyol postatörvény a továbbiakban a 19. cikkében leírja a Correosra ruházott kizárólagos
jogokat. E jogok közé tartozik például az „España” márka, a „Correos” szó és a kapcsolódó szimbólumok
használata.
(224) A 2000-es Plan de Prestación rendelkezik az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költsége kiszámításának
mechanizmusáról (a spanyol módszer), amely a kompenzáció összegének alapjául szolgál (71). A kompenzációs
mechanizmus és a kompenzáció kiszámításának paraméterei tehát meghatározottnak tekinthetők.
(225) Tekintettel arra, hogy a spanyol módszer úgy rendelkezett, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért
nyújtott kompenzáció összegének az utólagosan kiszámított nettó költségnek kell megfelelnie, elfogadható, hogy
a rendszert úgy alakították ki, hogy elkerülhető legyen a túlkompenzáció, amennyiben a számítási módszert
megbízhatónak tekintenék. Noha a Bizottság vitatja a spanyol módszer elfogadhatóságát, nem úgy látja, hogy ez
érintené a túlkompenzáció elkerülését szolgáló mechanizmusok előírásával kapcsolatos feltételnek való
megfelelést.
(226) A Bizottság tehát úgy véli, hogy a Correos megbízása megfelel a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabálynak.

C. A megbízási időszak időtartama
(227) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 2.4. szakasza szerint „a megbízási időtartam hosszát objektív kritériumokkal,
például a nem átruházható befektetett eszközök amortizációjával kell alátámasztani. A megbízás időtartama
elvileg nem haladhatja meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához szükséges legfontosabb
eszközök leírásához szükséges időt.”
(228) Az 1998. évi spanyol postatörvény nem határozza meg a Correos egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel való
megbízásának időtartamát. A megbízás ugyanakkor 2011-ben véget ért, amikor a 2010. évi spanyol postatörvény
hatályba lépett, így a megbízás tényleges tartama 12 év volt.
(229) Először is, a Bizottság nem úgy látja, hogy a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály e követelménye az e keretszabály
hatálybalépését megelőző támogatás összeegyeztethetetlenségéhez vezet. A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabályban
foglalt, korlátozott időtartammal kapcsolatos célkitűzés ugyanis az, hogy garantálják, az állam rendszeresen
vizsgálja felül a piaci helyzetet annak ellenőrzésére, hogy még mindig indokolt-e a közszolgáltatás fenntartása, és
hogy lehetővé tegye az e közszolgáltatás nyújtásáért zajló versenyt közbeszerzési szabályok alkalmazásával. Ez
a célkitűzés nem áll fenn egy múltban megvalósított intézkedés tekintetében, ezért nem vezet az egyetemes
szolgáltatási kötelezettségért 2010-ig nyújtott kompenzáció összeegyeztethetetlenségéhez (72).
(230) Ráadásul a Bizottság megjegyzi, hogy a megbízás 12 éves időtartama nem tűnik túlzónak, és hasonló más uniós
egyetemes szolgáltatókra alkalmazandó megbízási időszakokhoz (73).
(231) Elfogadható tehát, hogy a 12 éves időtartam nem haladja meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtása
során a Correos által használt legfontosabb eszközök leírásához szükséges időt, amint azt a 2012-es ÁGÉSZkeretszabály előírja.
(71) Lásd a (28) preambulumbekezdést.
(72) Ez a rendelkezés a múltban kezdődött és még folyamatban lévő intézkedésekre vonatkozik. Ilyen esetben előírható a megbízás
módosítása, de akár megszüntetése is.
(73) Lásd például: La Poste (Franciaország), Poste Italiane (Olaszország) és ELTA (Görögország): mindegyik esetben 15 év.

2019.1.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/75

D. Megfelelés a 2006/111/EK bizottsági irányelvnek (74)
(232) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 18. pontja szerint „a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben
a támogatás csak akkor tekinthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha a vállalkozás szükséges esetben
megfelel a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállal
kozások pénzügyi átláthatóságáról szóló 2006/111/EK irányelvnek.”
(233) Az 1998. évi spanyol postatörvény 29. cikke külön elszámolást ír elő az egyetemes szolgáltató belső számviteli
rendszerében.
(234) Ezt a kötelezettséget különösen az analitikus könyvelésről és az elszámolások elkülönítéséről szóló,
2004. július 12-i FOM/2447/2004 rendeleten keresztül hajtják végre. A Bizottság meggyőződött arról, hogy az
említett rendeletben megállapított elvek a közvetlen és közvetett költségek allokációja tekintetében összhangban
állnak a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály elveivel (75).
(235) Ezenfelül, az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban foglalt bizottsági kérésre válaszul a spanyol
hatóságok részletes leírást adtak a Correos analitikus könyvelési rendszeréről, amelyet az ábra foglal össze.

A Correos költségallokációs rendszere

(236) A (235) preambulumbekezdésben bemutatottak szerint a Correos költségelszámolási rendszere a tevékenységalapú
költségelszámolásnak nevezett költségelszámolási módszert követi. A tevékenységalapú költségelszámolási
rendszer a teljes mértékben felosztott költségallokációs módszer sajátos módszere, amely megfelel a 2012-es
ÁGÉSZ-keretszabály alkalmazandó rendelkezéseinek (76) és összhangban áll a postai szolgáltatásokról szóló
irányelv 14. cikkében a külön elszámolásra meghatározott ágazatspecifikus követelményekkel.
(237) A Correos analitikus modellje lényegében a következő szakaszokból áll:
(1) A beszámítandó költségek meghatározása az eredménykimutatás alapján: 2005-ben a beszámítható költségek
megközelítőleg […] milliárd EUR-t tettek ki.
(74) 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.).
(75) Lásd a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 31. pontját.
(76) Lásd a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 44. pontját.
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(2) A költségek költségközpontoknak történő beszámítása:
a) A költségek egy csekély százalékát ([…]%, megközelítőleg […] millió EUR 2005-ben) közvetlenül a végter
mékekhez rendelik.
b) A beszámítható költségek jelentős részét ([…]%, […] milliárd EUR) a költségközpontoknak (CeCo-k)
számítják be.
A költségközpontok (2005-ben […] költségközpont volt) az analitikus könyvelési rendszer alapegységei.
Ezeket a költségelszámolási szempontból releváns erőforrások fogyasztási egységeként lehet meghatározni.
A Correos analitikus könyvelési rendszere különbséget tesz a következők között:
— operatív CeCo-k: közvetlenül a végtermékhez és -szolgáltatásokhoz kapcsolódó erőforrásokat
használnak (pl. postahivatal). 2005-ben a Correos analitikus könyvelési rendszerében […] operatív
CeCo szerepelt. 2005-ben az operatív CeCo-knak […] milliárd EUR-t számítottak be.
— strukturális CeCo-k: náluk összpontosulnak a végtermékekhez és -szolgáltatásokhoz közvetlenül nem
kapcsolódó strukturális költségek. Ezek különösen a támogatási, adminisztrációs, humánerőforrásmenedzsment és IT funkciókat látják el. 2005-ben a Correos analitikus könyvelési rendszerében 180
strukturális CeCo szerepelt. 2005-ben a strukturális CeCo-knak […] millió EUR-t számítottak be.
c) A strukturális CeCo-knak beszámított költségeket ezt követően az operatív CeCo-khoz osztják ki az
operatív CeCo és a strukturális CeCo közötti okozati kapcsolat alapján.
(3) A költségközpontokhoz beszámított költségek tevékenységekhez rendelése:
A tevékenységek olyan homogén feladatok, amelyek célja végszolgáltatásokat nyújtani vagy támogatni azok
teljesítését (pl. kézi válogatás, automata válogatás, szállítás...). 2005-ben a Correos analitikus könyvelési
rendszerében 16 tevékenység szerepelt.
Az operatív CeCo-knak beszámított költségeket hozzárendelik a tevékenységekhez, a CeCo-k erőforrásainak
a tevékenységek általi felhasználása alapján.
(4) A tevékenységek költségeinek hozzárendelése az egyes végtermékekhez és -szolgáltatásokhoz:
A költségeket a tevékenységek és a végtermékek vagy szolgáltatások közötti okozati kapcsolat alapján rendelik
a végtermékekhez vagy -szolgáltatásokhoz.
(5) Az egyes végtermékek és -szolgáltatások bevételeinek meghatározása
A bevételek meghatározása során a következő lépéseket kell követni:
a) Először is, az eredménykimutatásból megállapítják a felosztandó bevételek összegét: 2005-ben
a beszámítható bevétel megközelítőleg […] milliárd EUR-t tett ki.
b) E bevételek egy része ([…]%, […] milliárd EUR 2005-ben) a Correos számlázási rendszerében nyilván
tartott közvetlen értékesítésnek felel meg, és közvetlenül hozzárendelhető a végtermékekhez és -szolgálta
tásokhoz.
c) A bevétel fennmaradó részét ([…]%, […] milliárd EUR 2005-ben), amelyet nem tartanak nyilván
a számlázási rendszerben, hanem más az eredete, egy százalékos táblázat alapján rendelik a végtermé
kekhez és -szolgáltatásokhoz, amely százalékos arányok a nyilvántartott bevételek és az e bevételeket
termelő termékek és szolgáltatások közötti okozati kapcsolatról a Correos által készített tanulmányból
származnak.
(6) Ily módon kiszámítható a végtermékenkénti és -szolgáltatásonkénti különbözet.
(238) A Bizottság megállapítja, hogy a Correos által bevezetett analitikus könyvelési rendszer megfelelő abból
a szempontból, hogy elválasszák az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó és nem tartozó tevékeny
ségeket, illetve az egyetemes szolgáltatási kötelezettségen belül a fenntartott és nem fenntartott tevékenységeket.
(239) A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Correos megfelelt a 2006/111/EK irányelvnek.
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A. A kompenzáció összege
A megfelelő számítási módszer
(240) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 21. pontja kimondja, hogy „az ellentételezés összege nem haladhatja meg
a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerülő nettó költség – és ezzel együtt az észszerű nyereség –
fedezéséhez szükséges összeget”. A keretszabály azt is megállapítja, hogy „(…)Amennyiben a vállalkozás az
általános gazdasági érdekű szolgáltatáson kívül eső tevékenységeket is folytat, a figyelembe veendő költségek
magukban foglalhatják a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges valamennyi közvetlen
költségeket, továbbá az általános gazdasági érdekű szolgáltatások és az egyéb tevékenységek közös közvetett
költségeinek arányos részét. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokon kívül eső tevékenységek költségeinek
magukban kell foglalniuk a vonatkozó közvetlen költségeket és a közös költségek arányos részét.”
(241) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 24. pontja kifejti, hogy „A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
vagy várhatóan szükséges nettó költséget a nettó elkerülhető költség módszerét alkalmazva kell kiszámítani, ahol
ezt uniós vagy nemzeti jogszabály írja elő és ahol erre lehetőség van.”
(242) A Bizottság úgy ítélte meg az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban, hogy mivel az egyetemes
szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi postatörvény szerint nyújtott kompenzációt jogellenes támogatásként
biztosították a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 2012. január 31-i hatálybalépése előtt, az említett keretszabály 69.
pontja kifejezetten kizárja a 24. pont alkalmazását, így tehát azt, hogy az NAC-módszert lehessen alapul venni
a jogellenes támogatás vonatkozásában.
(243) A 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 21. pontjához fűzött 2. lábjegyzet világossá teszi, hogy ha az NAC-módszer nem
alkalmazható (vagy ebben az esetben nem alkalmazandó), a nettó költséget a közszolgálati kötelezettség
ellátásával összefüggő költségek és bevételek különbözeteként kell meghatározni. Ezt a „költségallokációs
módszert” a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály 28. és azt követő pontjai ismertetik. E módszert megfelelőnek
tekintették az ÁGÉSZ-ért nyújtott kompenzáció kiszámításához a 2005-ös ÁGÉSZ-keretszabály szerint, amelyet
2005. november 29. és 2012. január 31. között kellett alkalmazni, és amely több, az egyetemes szolgáltatási
kötelezettségért nyújtott kompenzációról szóló bizottsági határozat alapjául szolgált abban az időszakban (77).
(244) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos kifejezetten vitatták ezt az érvet az észrevételeikben, azzal, hogy a 2012es ÁGÉSZ-keretszabály nem akadályozza meg az NAC-módszer használatát, pusztán azt teszi lehetővé, hogy
annak alkalmazását mellőzzék a keretszabály hatálybalépése előtt (lásd különösen a (98) preambulumbekezdést).
(245) A Bizottság úgy véli, hogy az NAC-módszer 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály hatálybalépése előtt nyújtott jogellenes
támogatásra történő alkalmazásának elfogadása lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy előnyhöz jussanak az
ilyen jogellenes támogatási intézkedés be nem jelentése révén, mivel választhatnának a költségallokáció és az
NAC-módszer között, míg azok a tagállamok, amelyek az állami támogatási szabályok előírásai szerint bejelen
tették az ÁGÉSZ-kompenzációjukat, kötelesek lennének egyetlen módszert, nevezetesen a költségallokációs
módszert alkalmazni. Ez a megközelítés tehát egyfelől lehetővé tenné Spanyolország számára, hogy előnyt
szerezzen a bejelentési kötelezettség megszegéséből, másfelől az egyenlő bánásmód elvének megsértéséhez
vezetne. A Bizottság tehát fenntartja, hogy csak a számviteli módszer használható ebben az esetben.
(246) Még ha el is fogadná azt, hogy a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabályban és a 2008/6/EK irányelvben előírt NACmódszert lehetne alkalmazni ebben az esetben, amint az a (176)–(183) preambulumbekezdésben kifejtésre került,
a Bizottság úgy véli, hogy a spanyol módszer nem tekinthető az NAC-módszer hiteles alkalmazásának,
ellentétben azzal, amit a spanyol hatóságok és/vagy a Correos állítanak.
(247) A spanyol módszer ezért elvitathatatlan érdemeitől függetlenül nem olyan módszer, amelyet a Bizottság valaha is
elismert volna, sem a 2012-es ÁGÉSZ-keretszabály hatálybalépése előtt, sem azt követően.
(248) E körülmények között a Bizottság úgy véli, hogy az egyedül használható módszer az elszámolási módszer, amely
az egyetlen referencia-módszer volt az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció idején, és
amely az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzációról szóló több bizottsági határozat alapját
képezte.
(77) Lásd a 2012/321/EU határozatot, valamint a 2012/636/EU határozatot.
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Az észszerű nyereség megfelelő referenciaértékei
(249) A (167) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a bpost-ügyben hozott, 2012. január 25-i határozatában
a Bizottság megállapította az észszerű nyereség tartományára irányadó referenciaértéket, amely az Unió
valamennyi postai szolgáltatójára alkalmazandó.
(250) A spanyol hatóságok vitatták e referenciaértékek Correosra történő alkalmazását, és azzal érveltek, hogy minden
ügyet egyedileg kell értékelni. A Bizottság felhívta a spanyol hatóságokat, hogy szolgáltassanak részletes
információt a spanyol postapiacról, amelynek alapján meg lehetne vizsgálni, hogy alkalmazhatók-e a Correosra
más referenciaértékek. Ilyen információ azonban nem érkezett. Következésképpen a Bizottság a szóban forgó
ügyben az észszerű nyereségnek a bpost-ügyben megállapított referenciatartományát fogja alapul venni.
A spanyol hatóságok által javasolt alternatív módszer értékelése
(251) Amennyiben a Bizottság az elszámolási módszert alkalmazná az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998.
évi postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott kompenzációra, a spanyol hatóságok érvei szerint a következő
tényezőket kell figyelembe venni (lásd az 5.3.1. szakaszt):
— Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott és nem fenntartott ágazatának nyújtott kompenzáció
elkülönített értékelése
— A túlkompenzáció Correos által fizetett osztalékokkal történő csökkentése.
(252) E javaslatokat a (253)–(263) preambulumbekezdés elemzi.
— Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott és nem fenntartott ágazatának nyújtott kompenzáció
elkülönített értékelése
(253) A spanyol hatóságok azzal érveltek, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségen belül a fenntartott és nem
fenntartott szolgáltatásokért a Correosnak nyújtott kompenzációt külön-külön kell értékelni.
(254) A spanyol hatóságok érveinek a hivatalos vizsgálati eljárásban történő elemzését követően a Bizottság arra jutott,
hogy a fenntartott/nem fenntartott ágazat közötti különbségtétel elfogadható, mivel:
— A két eltérő ÁGÉSZ megkülönböztetését alátámasztó érvek észszerűek (különösen azzal összefüggésben, hogy
a kötelezettségek teljesítése másként alakul az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatában,
mint a nem fenntartott ágazatában);
— Ez a különbségtétel teljes mértékben összhangban áll azzal a módszerrel, amellyel az egyetemes szolgáltatási
kötelezettségért nyújtott kompenzációt kiszámították, amely módszerben egyértelműen elkülönítik
a fenntartott és a nem fenntartott szolgáltatásokat, és amely jelentősen eltér a két ágazatban. Amint a spanyol
hatóságok kifejtették, míg az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott szolgáltatásaira a költségallo
kációs módszert alkalmazták, a nem fenntartott szolgáltatások esetében egy másik megközelítést vettek alapul,
amelyet a spanyol hatóságok az NAC-módszerrel azonosítottak. Noha a Bizottság nem osztja ezt a minősítést,
egyetért azzal, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott ágazatára vonatkozó számítási
módszer jelentősen eltér a nem fenntartott ágazatétól.
(255) A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy e különbségtétel azzal jár, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség
fenntartott és nem fenntartott ágazatához nyújtott kompenzációt külön-külön kell értékelni, a két értékelés
bármely későbbi összehangolása nélkül.
A különbségtétellel a Bizottság megerősíti, hogy az 5.3.1. szakaszban bemutatott eredmények helyesek:
— a Correos nem részesült túlkompenzációban az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fenntartott szolgáltatásai
tekintetében, mivel az értük nyújtott kompenzáció pontosan megegyezik a Correos nettó könyv szerinti
költségeivel,
— a Correos túlkompenzációban részesült az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott szolgáltatásai
tekintetében, amely az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem fenntartott ágazatáért nyújtott kompenzáció
összegével egyenértékű, mivel e nem fenntartott szolgáltatások nyereségszintje mindig meghaladta a bpostügyben alapul vett, a maximális nyereségre irányadó referenciaértéket.
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(256) A nem fenntartott szolgáltatások teljesítéséért a Correosnak nyújtott kompenzáció tehát 317 387 millió EUR-val
egyenlő (névértéken).
— A túlkompenzáció Correos által fizetett osztalékokkal történő csökkentése.
(257) A spanyol hatóságok azzal érveltek, hogy a Correosnak nyújtott túlkompenzációt csökkenteni kell a Correos által
2004 és 2010 között fizetett osztalékkal (megközelítőleg 151 millió EUR).
(258) A Bizottság főszabály szerint nem gondolja, hogy az osztalék megfelelő eszköz lenne a túlkompenzáció csökken
tésére, amint azt a Dansk Statsbaner ügyben (78) kifejtette. Ebben az ügyben ugyanakkor a Bizottság megérti, hogy
a sajátos körülmények miatt az osztalékfizetés volt valószínűleg az egyetlen gyakorlati módja annak, hogy
korlátozzák a Correos túlkompenzációjából eredő hatásokat, amely túlkompenzáció a nem fenntartott ágazatban
a Correos által realizált magas nyereség miatt állt elő.
(259) A Bizottság először is egyetért azzal, hogy Spanyolország elegendő bizonyítékot szolgáltatott annak igazolására,
hogy az osztalékfizetési döntés inkább a spanyol államtól származott (mint a Correos egyetlen részvényesétől),
semmint magától a Correos vezetőségétől.
(260) Amellett, hogy az állam ezen osztalékot belefoglalta a költségvetésbe már jóval a kifizetés előtt, ami azt mutatta,
hogy az állam kontrollálja a döntést, nehéz a Correos, mint vállalat azzal összefüggő gazdasági érdekét
azonosítani, hogy osztalékot fizessen az államnak az említett időszakban. A vállalat azon tipikus ösztönzői, hogy
részvényesét díjazza (befektetők vonzása, jövőbeni finanszírozás biztosítása, a vállalat megfelelő pénzügyi
állapotának tanúsítása) nem tűnnek relevánsnak ebben a helyzetben, ahol az állam az egyetlen részvényes, és
amelyben a vállalat számára garantált volt, hogy 2010-ig folyamatos finanszírozásban részesül az államtól.
Ezekből az okokból, tekintettel az akkor hatályos konkrét jogi keretre, elfogadható, hogy az osztalékfizetési
döntés lényegében az államtól ered, amely arra használta ezt az eszközt, hogy forrásokat vonjon el a vállalattól.
(261) Ami a spanyol államot illeti, következetlennek tűnhet, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért jelentős
kompenzációt fizetett és ezzel egyidejűleg osztalékot szedett be, de érthető abban az összefüggésben, hogy az
osztalék ténylegesen az esetleges túlkompenzáció csökkentésére szolgált, amelyet a Correos számára
mindenképpen ki kellett fizetni a 2000-es Plan de Prestación szerint. Mivel ugyanis Spanyolország olyan közszol
gáltatási szerződést kötött, amely automatikusan, a vállalat tényleges nyereségének szintjétől függetlenül határozza
meg a Correosnak fizetendő kompenzációt, érthető, hogy az osztalékok ilyen körülmények között de facto egy
visszakövetelési mechanizmus szerepét töltötték be.
(262) A Bizottság azt is figyelembe veszi, hogy ezek az osztalékok lényegében az egyetemes szolgáltatási kötelezettség
túlkompenzált, nem fenntartott szolgáltatásaiból származnak, amelyek a Correos nyereségének forrását
jelentették. Ráadásul a Correos, amely nagyon jövedelmező volt a megfelelő években, láthatóan nem húzott
semmiféle hasznot az átmenetileg megtartott forrásokból: különösen nem vett fel bankhiteleket, amelyek esetében
előnyt jelentett volna a jobb hitelképesség, és nem vásárolt fel más vállalatokat sem.
(263) Ilyen körülmények között a Bizottság elfogadja, hogy a Correosnak fizetett túlkompenzációt a Correos által 2004
és 2010 között folyósított osztalékokkal csökkentették.
(264) A 12. táblázat összefoglalja a névleges visszafizetendő összeg számítását:
12. táblázat
A túlkompenzáció kiszámítása
(millió EUR)
Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség nem fenntartott ágazata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Bevételek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Költségek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(78) Lásd a 31. lábjegyzetet. Ha figyelembe is venné az osztalékokat ebben az esetben, a Bizottság a határozat (345) preambulumbekez
désében rámutatott arra, hogy „az osztalékpolitika nem feleltethető meg a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért járó ellentételezés kiigazítását
és a túlkompenzáció elkerülését lehetővé tevő visszafizettetési záradéknak”.
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(millió EUR)

Az egyetemes szolgáltatási kötele
zettség nem fenntartott ágazata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

Nettó költség = költségek – bevéte
lek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Észszerű nyereség (7,4 %-os ROS
alapján)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nettó költség + észszerű nyereség

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A Correosnak előirányzott kom
penzáció

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

A Correosnak kifizetett kompenzá
ció

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Túlkompenzáció = kifizetett kom
penzáció – előirányzott kompenzá
ció

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Beszámított osztalék

29,775

30,576

51,958

38,966

0,000

0,000

0,000

151,275

15,084

16,718

3,241

0,475

40,863

45,919

43,812

166,112

Kiigazított túlkompenzáció
túlkompenzáció – osztalékok

=

7.1.5. KÖVETKEZTETÉS
(265) A Bizottság megállapítja először is, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért az 1998. évi postatörvény
értelmében a Correosnak nyújtott kompenzációk jogellenes állami támogatásnak minősülnek.
(266) Ezenfelül, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott e kompenzációk a Szerződés 106. cikke (2)
bekezdése értelmében összeegyeztethetetlen támogatások, mivel túlkompenzálták a Correost.
(267) Az osztalék levonását követően a túlkompenzáció 166,122 millió EUR.
(268) A ténylegesen visszafizetendő összeg adókiigazítást (79) is figyelembe vehet, a visszafizettetési közlemény (80)
előírásai szerint, amely 50. pontjában kimondja, hogy „a visszafizetendő összeg meghatározása érdekében
a nemzeti hatóságok figyelembe vehetik az adórendszer kihatását. Amennyiben a jogellenes és összeegyeztethe
tetlen támogatás kedvezményezettje a kapott összeg után adót fizetett, a nemzeti hatóságoknak lehetőségük van
arra, hogy – a nemzeti adózási szabályokkal összhangban – a korábban kifizetett adó figyelembevételével csupán
a felvett nettó összeget fizettessék vissza a kedvezményezettel. A Bizottság véleménye szerint az ilyen esetekben
a nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a kedvezményezett ne részesülhessen további adókedvezményben
arra hivatkozva, hogy a visszafizetés következtében csökkent az adóköteles jövedelme, mivel ezáltal a visszafizetés
nettó összege alacsonyabb lenne az eredetileg felvett nettó összegnél.”
(269) A ténylegesen visszafizetendő összeg tekintetében tehát figyelembe lehet venni adókiigazítást, feltéve, hogy Spa
nyolország tiszteletben fogja tartani a visszafizettetési közlemény 50. pontjában megállapított feltételeket. Ez az
összeg az arra az időszakra számított kamatokat is tartalmazza, amely azon a napon kezdődik, amikor az
egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott egyes kompenzációkat a Correos rendelkezésére bocsátották és
azok visszafizetésével ér véget.
(79) A spanyol hatóságok jelezték szándékukat, hogy adókiigazítást kérnek a visszafizetendő összeg kiszámításakor.
(80) A Bizottság közleménye – A tagállamokat a jogellenes és összeegyeztethetetlen állami támogatások visszafizettetésére felszólító
bizottsági határozatok hatékony végrehajtásáról (HL C 272., 2007.11.15., 4. o.).
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7.2. A CORREOS SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ADÓMENTESSÉGEK: INGATLANADÓ (IBI) ÉS A GAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGEKET TERHELŐ ADÓ (IAE)

7.2.1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS A SZERZŐDÉS 107. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN
7.2.1.1. Az államnak betudható és állami forrásokból finanszírozott intézkedések
(270) A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az intézkedést valamely tagállamnak kell
végrehajtani vagy állami forrásból kell megvalósítani, bármilyen legyen is annak formája. Az adóbevétel
csökkenése egyenértékű az állami források költségvetési kiadások formájában történő felhasználásával.
(271) Amint azt a Bíróság a Banco Exterior de España ítéletben megállapította, az olyan intézkedés, amelyen keresztül az
állami hatóságok bizonyos vállalatoknak adómentességet biztosítanak, amely – noha nem jár állami források
kiutalásával – az ebben részesülő kedvezményezetteket kedvezőbb pénzügyi helyzetbe hozza a többi adóalanyhoz
képest, megtestesíti a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „állami forrás” fogalmát (81).
(272) Azzal, hogy mentesítették a Correost az ingatlanadó és a gazdasági tevékenységeket terhelő adó alól, a spanyol
hatóságok olyan bevételről mondtak le, amely állami forrásnak minősül.
(273) A Bizottság tehát úgy látja, hogy ezek az adómentességek állami források elvesztésével járnak, ebből következően
azokat az állam állami forrásokból nyújtja.
(274) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos megjegyzéseikben azzal érveltek, hogy az IBI-mentesség nem az államnak
tudható be, mivel nemzeti bíróságok határozatainak eredménye, és nem maga az állam döntött róla (lásd a (67)
és a (102) preambulumbekezdést).
(275) A Bizottság nem ért egyet ezzel az érveléssel, ugyanis azokban az esetekben, amikor egy közigazgatási szerv
előnyt nyújt egy kedvezményezettnek, az intézkedés a meghatározásból adódóan az államnak tudható be, még
akkor is, ha a szóban forgó szerv más közigazgatási szervektől jogi függetlenséget élvez (82). Így tehát a nemzeti
bíróságok ítéletein keresztül nyújtott támogatás az államnak tudható be, ezért állami támogatásnak minősülhet.

7.2.1.2. Egy vállalkozásnak biztosított szelektív gazdasági előny
A. A vállalkozás fogalma
(276) Amint a (162) preambulumbekezdésben kifejtésre került, a Correost vállalkozásnak kell tekinteni az egyetemes
szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó, az adómentesség tárgyát képező szolgáltatások nyújtása tekintetében.

B. Gazdasági előny
(277) Nem játszik szerepet az intézkedés pontos formája annak megállapításakor, hogy az gazdasági előnyhöz juttatja-e
a vállalkozást (83). Az előny fogalma nemcsak pozitív előnyöket foglal magában, hanem olyan támogatásokat is,
amelyek különböző formában enyhítik a szokásos esetben a vállalkozás költségvetéséből fizetendő díjak
mértékét (84). Így a gazdasági terhek (köztük az adókötelezettségek) enyhítése is előnynek minősülhet.
(278) A Correost részben vagy teljes mértékben mentesítették bizonyos adók, így az IBI és az IAE alól, míg más, szintén
postai szolgáltatások nyújtását magában foglaló gazdasági tevékenységet végző vállalkozások elvben teljesen ezen
adó hatálya alatt állnak. A Correos tehát a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában gazdasági
előnyben részesül.
(279) A Correosnak juttatott adómentességek csökkentik a Correos szokásos üzemi költségei körébe tartozó terheket.
Ebből következően előnyhöz juttatják a Correost az IBI vagy az IAE hatálya alá tartozó olyan vállalkozásokhoz
képest, amelyek nem részesülhetnek ezen adómentességekben.
(81)
(82)
(83)
(84)

A Bíróság 1994. március 15-i ítélete, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, 14. pont.
A Törvényszék 1996. december 12-i ítélete, Air France kontra Bizottság, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, 62. pont.
A Bíróság 2003. július 24-i ítélete, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, 84. pont.
A Bíróság 1961. február 23-i ítélete, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg kontra az Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága, 30/59,
ECLI:EU:C:1961:2, 19. o.; a Bíróság 2001. november 8-i ítélete, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, 38. pont.
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C. Szelektivitás
(280) Az intézkedés szelektív, amennyiben előnyben részesít bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
(281) Az eltérő adóztatást a szelektivitás fogalmára vonatkozó ítélkezési gyakorlat fényében kell vizsgálni (85). Az
adóintézkedés első látásra szelektív, ha eltér az általános (vagy referencia-) adórendszertől. E tekintetben azt kell
vizsgálni, hogy az intézkedés előnyben részesít-e bizonyos vállalkozásokat más olyan vállalkozásokkal szemben,
amelyek hasonló jogi és ténybeli helyzetben vannak a referencia-adórendszer célkitűzésének fényében. A Bíróság
ítélkezési gyakorlata szerint egy első látásra szelektív intézkedést indokolhat az adórendszer logikája. Ugyanakkor
e tekintetben csak az adórendszerben benne rejlő indokok vehetők figyelembe, külső politikai okok nem. Ha az
első látásra szelektív intézkedés nem indokolható az adórendszer logikájával, az szelektív előnynek minősül, és ha
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében megállapított összes többi feltétel teljesül, az intézkedés az említett
rendelkezés értelmében állami támogatás (86).

Ingatlanadó (IBI)
Re feren c i a k er e t
(282) A referencia-adórendszer (vagy referenciakeret) meghatározása különösen fontos az adóintézkedések esetében,
mivel az előny fennállását csupán egy ún. „általános” adóztatáshoz viszonyítva lehet megállapítani (87).
(283) Jelen esetben a referenciakeret a 2004. március 5-i 2/2004. királyi törvényerejű rendeletben megállapított IBI. E
törvényből az olvasható ki, hogy az általános szabályok szerint a vállalkozások, más természetes és jogi
személyekkel együtt, az IBI hatálya alá tartoznak a vidéki és városi, illetve sajátos jellemzőkkel rendelkező
ingatlanok feletti, a 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 61. cikkében meghatározott tulajdonjogok tekintetében.

A refere nc i ak erettől v al ó e lté r és
(284) A királyi törvényerejű rendelet 60. cikke szerint az IBI „közvetlen tárgyi adó, amelyet az ingatlan értékére vetnek ki az e
királyi törvényerejű rendeletben meghatározott feltételekkel”. Az IBI esetén az adófizetési kötelezettség a 2/2004. királyi
törvényerejű rendelet 61. cikkében megállapított, vidéki vagy városi ingatlanon vagy egyedi jellemzőkkel
rendelkező ingatlanon fennálló bármilyen jogra (88) való jogosultság alapján keletkezik. Az IBI-t nem
tevékenységre vetik ki, hanem az ingatlan értékére.
(285) Az 1998. évi postatörvény 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 2010. évi postatörvény 22. cikkének
(2) bekezdése szerint a Correos elvben mentesül a gazdasági tevékenységeket terhelő adó alól a fenntartott szolgál
tatásokkal (1998. évi postatörvény), illetve az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel (2010. évi postatörvény)
összefüggésben. Jóllehet a spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy az IBI nem kapcsolódik közvetlenül konkrét
gazdasági tevékenységhez, ezért a Correos nem részesülhetne mentességben, a Correos a gyakorlatban panaszt
nyújtott be a helyi bíróságokhoz, mivel úgy vélte, bizonyos települések postahivatalai tekintetében jogosult IBImentességre.
(286) A Correosra alkalmazandó IBI-mentesség eltér a Spanyolországban alkalmazandó általános IBI-rendszertől, és
szelektív előnyhöz juttatja a Correost. Az adómentesség alkalmazásával az ingatlanügyletekben más vállalkozá
sokhoz hasonlóan részt vevő Correos ugyanis olyan adókedvezményben részesül, amelyre más vállalatok nem
jogosultak. Az intézkedés így eltér az általános IBI-adórendszertől, amennyiben különbséget tesz olyan gazdasági
szereplők között, akik az IBI-adórendszer céljának fényében (amely a vidéki és városi ingatlanon fennálló,
a 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 61. cikkében megállapított tulajdonjogok megadóztatásában áll) hasonló
jogi és ténybeli helyzetben vannak (89).
(85) A Bíróság 2011. szeptember 8-i ítélete, Paint Graphos és társai, C-78/08–C-80/08 egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2011:550, 49. és azt
követő pontok.
(86) Lásd: a Bíróság 2001. november 8-i ítélete, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598.
(87) A Törvényszék 2008. december 18-i ítélete, Bizottság és Spanyolország kontra Government of Gibraltar és Egyesült Királyság, T-211/04 P és T215/04 P egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2008:595, 80. pont.
(88) Igazgatási koncesszió magán az ingatlanon vagy azon közszolgáltatások felett, amelyre az ingatlant használják, bérleti jog, haszonél
vezeti jog és tulajdonjog.
(89) Lásd többek között: a Bíróság 2006. szeptember 6-i ítélete, Portugália kontra Bizottság, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, 56. pont;
a Bíróság 2011. szeptember 8-i ítélete, Paint Graphos, C-78/08–C-80/08 egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2011:550, 49. pont.
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Az a d óre n d s ze r be n re jl ő l og i k a
(287) A Bizottság előzetesen megállapítja, hogy a Correosra alkalmazandó IBI-mentesség első látásra szelektív.
Ugyanakkor továbbra is meg kell határozni (a (281) preambulumbekezdésben említettek szerint), hogy az IBI alóli
mentesség indokolható-e az IBI-rendszer jellegével vagy általános felépítésével, és igazolni kell, hogy az intézkedés
közvetlenül az adórendszer alap- vagy vezérelveiből következik.
(288) A spanyol hatóságok és/vagy a Correos sem az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozat elfogadása előtt,
sem a hivatalos vizsgálati eljárás során nem közöltek olyan érvet, amely bizonyítaná, hogy az IBI alóli mentesség
az IBI-rendszer vezérelvének alkalmazásából eredne. A Bizottság sem tudott ilyen indokot találni. Az IBIrendszerben rejlő logika a 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 61. cikkében megállapított, vidéki vagy városi
ingatlanon vagy egyedi jellemzőkkel rendelkező ingatlanon fennálló tulajdonjog megadóztatása. Az IBI alóli teljes
mentesség kizárólag Correosra történő alkalmazása nem illeszkedik az IBI-rendszer logikájába.

Kö ve tke zt e tés
(289) mivel a spanyol hatóságok a hivatalos vizsgálati eljárás során nem mutattak be olyan érvet, amely cáfolná
a Bizottság értékelését, a Bizottság megerősíti az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban megálla
pított azon előzetes következtetést, amely szerint a Correosnak juttatott IBI-mentesség szelektív előnyt biztosít
a számára, amely nem indokolható az IBI-rendszer jellegével és logikájával.

A gazdasági tevékenységeket terhelő adó (IAE)
R e fere n c i ak e r et
(290) A 2/2004. királyi törvényerejű rendelet 78. cikkéből az következik, hogy a gazdasági, üzleti, szakmai vagy
művészeti tevékenységet végző vállalkozások IAE-adóalanynak minősülnek. A postai szolgáltatásokat és
a távközlést terhelő IAE-t az 1990. szeptember 28-i 1175/1990. királyi törvényerejű rendelet 847. tarifacsoportja
(postai szolgáltatások és távközlés) állapítja meg. Ennek megfelelően a referenciakeret a 2004. március 5-i
2/2004. királyi törvényerejű rendeletben megállapított IAE.

A re feren c ia k er e tt ő l v a ló el tér és
(291) Az 1175/1990. királyi törvényerejű rendelet; 847. tarifacsoportjához fűzött 3. megjegyzés szerint a Correos
állami vállalat jogosult a 847. tarifacsoportba (postai szolgáltatások és távközlés) tartozó vállalkozások
tekintetében megállapított adóösszeg mindössze 50 %-át megfizetni.
(292) A Correos részleges IAE-mentessége eltérést jelent az általában a gazdasági, üzleti, szakmai és művészeti
tevékenységre és különösen a postai szolgáltatásokra és a távközlésre alkalmazandó IAE-rendszertől. A mentesség
tehát úgy tekinthető, hogy szelektív előnyhöz juttatja a Correost. Az 50 %-os adómentesség alkalmazásával
ugyanis a Correos, amely általában gazdasági tevékenységet folytat és különösen postai szolgáltatásokat nyújt,
olyan adókedvezményben részesül, amelyre általában más vállalkozások és konkrétabban a postai szolgáltatók
nem jogosultak. Az intézkedés tehát eltér az általában valamennyi vállalkozásra és közelebbről a postai és
távközlési szolgáltatókra alkalmazandó általános IAE-rendszertől, amennyiben különbséget tesz olyan gazdasági
szereplők között, akik az IAE célkitűzésének fényében (amely a gazdasági tevékenység végzésének megadóztatása)
hasonló ténybeli és jogi helyzetben vannak (90). A Bizottság tehát megállapítja, hogy a Correosra alkalmazandó
részleges IAE-mentesség első látásra szelektív.

Az adó ren d sz erb e n rej l ő l o g ik a
(293) Meg kell tehát határozni a Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban, hogy a Correosnak biztosított IAEmentesség indokolható-e az IAE-rendszer jellegével vagy általános felépítésével, és igazolni kell, hogy az
intézkedés közvetlenül az adórendszer alap- vagy vezérelveiből következik.
(90) Lásd többek között: a Bíróság 2006. szeptember 6-i ítélete, Portugália kontra Bizottság, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, 56. pont;
a Bíróság 2011. szeptember 8-i ítélete, Paint Graphos, C-78/08–C-80/08 egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2011:550, 49. pont.
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(294) A Correos azzal érvel, hogy az IAE-mentességet az IAE-rendszer logikája indokolja, mivel az IAE-ben rejlő logika
azt diktálná, hogy a gazdasági tevékenységeket azért adóztassák meg, hogy beavatkozzanak az áruk vagy szolgál
tatások termelésébe vagy forgalmazásába, és a Correos nemcsak áruk vagy szolgáltatások termelésében álló
gazdasági tevékenységet folytat, hanem közszolgáltatást is nyújt, például az egyetemes szolgáltatási kötelezettség
körében, amely nem gazdasági célt követ (lásd a (70) preambulumbekezdést).
(295) A Bizottság ezzel az érvvel nem tud egyetérteni. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítése gazdasági
tevékenység, és az egyetemes szolgáltatási kötelezettségre irányuló adómentességet állami támogatásnak kell
tekinteni, ami összeegyeztethető lehet, ha megfelel az összeegyeztethetőséggel kapcsolatos ÁGÉSZ-szabályoknak.
Ez az érv ellentétesnek látszik a Correos azon kérésével, hogy az IAE- és az IBI-mentességet ne az 1998. vagy
a 2010. évi postatörvény fényében értékeljék, amelyek a Correost megbízzák az egyetemes szolgáltatási kötelezett
séggel, hanem közvetlenül az egyes adókra irányadó jogszabályra hivatkozzanak (lásd a (66) preambulumbe
kezdést). A Bizottság e tekintetben megjegyzi, hogy a Correos nem érvelt azzal, hogy az IAE-mentesség az
egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott kompenzáció lenne.
(296) Következésképpen a Bizottság úgy tekinti, hogy nem bizonyított, hogy az IAE-mentességet az IAE-rendszer
logikája indokolná.

Kö ve tke zte té s
(297) A Bizottság megerősíti az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban megállapított következtetést, amely
szerint a Correosnak nyújtott részleges IAE-mentesség olyan szelektív előny, amely nem indokolható az IAErendszer jellegével és logikájával.

7.2.1.3. A verseny torzítása és a kereskedelemre gyakorolt hatás
(298) A (204) preambulumbekezdésben kifejtettek szerint a Correos javára szóló bármely intézkedés érintheti
a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet.

7.2.1.4. Következtetés
(299) A fenti megfontolások alapján a Bizottság megerősíti azt az előzetes értékelését, hogy a Correosnak nyújtott IBIés IAE-mentesség megfelel a kumulatív állami támogatási kritériumoknak, így állami támogatásnak minősül
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.

7.2.2. LÉTEZŐ VAGY ÚJ TÁMOGATÁS
(300) Ami az IBI-mentességet illeti, az adómentességet a Correos 2008 és 2013 között kapta, tehát Spanyolország
1986-os uniós csatlakozását követően. Az ingatlanadó-mentesség tehát nem tekinthető létező támogatásnak.
(301) Az IAE-mentességről szólva, ezt az adót az 1988. december 28-i, a helyi pénzügyeket szabályozó 39/1988.
törvény 79–92. cikke írta elő. Az adót Spanyolország uniós csatlakozása után vezették be. Az IAE-mentesség
tehát rendes körülmények között nem tekinthető létező támogatásnak.
(302) Megjegyzendő, hogy a spanyol hatóságok és/vagy a Correos azzal érvelnek, hogy az IAE-mentesség létező
támogatás, mivel az úgynevezett engedélyezési illetékből ered, amely az 1966. december 29-i 3313/1966.
rendelettel elfogadott, tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó módozata volt (lásd a (71) és (103)
preambulumbekezdést).
(303) A spanyol hatóságok nem szolgáltattak információt a Bizottság számára, amely
tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó és a nagyon sajátos rendszert
közötti folytonosságot (lásd a (42)–(44) preambulumbekezdést). Még ha feltételeznénk
bevezetett IAE az 1966-os tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó

igazolná az 1966-os,
bevezető, 1988-as IAE
is, hogy az 1988-ban
folytatása, a Bizottság
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megjegyzi, hogy a spanyol hatóságok azt is elismerik, hogy a Correos teljes mentességet kapott az 1966-os,
tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó alól, mint jellegénél fogva közigazgatási szerv (lásd
a (103) preambulumbekezdést). A Correos közigazgatási szerv volt 1990-ig (lásd a (22) preambulumbekezdést),
így elvben soha nem tartozott az 1966-os, tevékenységek, kereskedelmi és ipari hasznok utáni adó hatálya alá,
míg az IAE-rendszer egyértelműen egy egyedi adózási kategóriába sorolta a Correost, és a Correos e kategória
értelmében a fizetendő összeg 50 %-a alól mentesült.
(304) A Bizottság tehát fenntartja álláspontját, hogy az IAE-mentesség nem minősül létező támogatásnak.

7.2.3. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS JOGSZERŰSÉGE
(305) A Bizottság megjegyzi, hogy az IBI- és az IAE-mentességet nem jelentették be a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdése alapján.
(306) A Correosnak nyújtott adómentességek tehát jogellenes támogatásnak minősülnek az (EU) 2015/1589 rendelet 1.
cikkének f) pontja értelmében.

7.2.4. A BELSŐ PIACCAL VALÓ ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG
(307) Az állami támogatást összeegyeztethetőnek kell nyilvánítani a belső piaccal, ha a Szerződés 107. cikkének (2)
bekezdésében (91) felsorolt bármely kategóriába tartozik, és összeegyeztethetőnek lehet tekinteni a belső piaccal,
ha a Bizottság megállapítja, hogy a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdésében (92) megadott kategóriák
bármelyikébe sorolható. A támogatást nyújtó tagállamra hárul azonban annak bizonyítása, hogy a támogatás
a Szerződés 107. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapján összeegyeztethető a belső piaccal.
(308) A Bizottság megjegyzi, hogy az IBI- és az IAE-mentesség olyan költségek alól mentesíti a Correost, amelyeket
általában viselnie kellene a napi irányítás vagy a szokásos tevékenységei során. Más szóval, e mentességek
működési támogatásnak minősülnek, időbeli korlát nélkül. Főszabályként a működési támogatás nem tekinthető
összeegyeztethetőnek a belső piaccal a Szerződés 107. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapján.
(309) Ráadásul a spanyol hatóságok nem terjesztettek elő érvet az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozat
elfogadása előtt vagy a hivatalos vizsgálati eljárás során, amely igazolná, hogy a Correos számára nyújtott IBI- és
IAE-mentesség a Szerződés 107. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alá tartozhatna.
(310) A spanyol hatóságok azt sem indokolták az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozat elfogadása előtt
vagy a hivatalos vizsgálati eljárás során, hogy az IBI- vagy az IAE-mentesség (amely – akárhogy is – nemcsak az
ÁGÉSZ-re, hanem a tisztán kereskedelmi tevékenységekre is vonatkozik) összeegyeztethető lenne a 106. cikk (2)
bekezdésével.

7.2.5. KÖVETKEZTETÉS
(311) A fentiekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy az IBI- és az IAE-mentesség összeegyeztethetetlen állami
támogatásnak minősül, és a megfelelő összegeket vissza kell fizetni.
(312) A Correos e tekintetben azzal érvel, hogy még ha a Bizottság azt is állapítaná meg, hogy az IBI-mentesség
összeegyeztethetetlen, azt nem lehet visszafizettetni a jogerő elve miatt, amelyből eredően a Correos szerint
a spanyol Legfelsőbb Bíróság ítélete nem támadható meg többé (lásd a (69) preambulumbekezdést).
(313) A Bizottság ebben a kérdésben nem ért egyet a Correos álláspontjával.
(91) A Szerződés 107. cikkének (2) bekezdésében foglalt kivételek a következőkre vonatkoznak: a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott
szociális jellegű támogatás; b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott
támogatás; és c) a Németországi Szövetségi Köztársaság egyes területeinek nyújtott támogatás.
(92) A Szerződés 107. cikkének (3) bekezdésében foglalt kivételek a következőkre vonatkoznak: a) az egyes térségek gazdasági fejlődésének
előmozdítására nyújtott támogatás; b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy
egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás; c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy
gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás; d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás; és e)
a Tanács határozata által meghatározott támogatás.
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(314) Először is, a spanyol Legfelsőbb Bíróság nem hozott ítéletet a helyi bíróságok által odaítélt IBI-mentességekben
rejlő támogatás meglétéről vagy hiányáról (lásd a (40) és a (41) preambulumbekezdést). A Legfelsőbb Bíróság
egyetlen következtetése az volt, hogy az IBI-mentességek nem voltak indokoltak. A spanyol hatóságok által
kifejtettek szerint e bíróságnak nincs hatásköre, hogy elrendelje a visszafizetést. A jogerő tehát nem hívható fel
ebben az összefüggésben, hiszen valójában nincs olyan ítélet, amely szerint a Correosnak nem szabad visszafi
zetnie a megfelelő összegeket.
(315) Másodszor, a támogatás összeegyeztethetőségének értékelése a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és
amennyiben állami támogatásról van szó, a nemzeti bíróságok saját maguk nem dönthetnek az összeegyeztethető
ségről és a visszafizettetésről.
(316) Az IBI-mentesség tekintetében a visszafizetendő összeg névértéken a Correos számára a helyi bíróságok által
2008 és 2013 között nyújtott mentesség összegének felel meg, azaz 752 840,50 EUR. A ténylegesen visszafi
zetendő összeg az arra az időszakra számított kamatokat is tartalmazza, amely azon a napon kezdődik, amikor
a Correosnak adó-visszatérítést fizettek és a tényleges visszafizetés napján ér véget.
(317) A részleges IAE-mentesség visszafizetendő összege névértéken a Correosnak 2004 és 2017 között nyújtott IAEcsökkentés teljes összegével egyenlő: 113 591,24 EUR-t tesz ki. A ténylegesen visszafizetendő összeg az arra az
időszakra számított kamatokat is tartalmazza, amely azon a napon kezdődik, amikor a Correos a csökkentett
IAE-t megfizette, és a tényleges visszafizetés napján ér véget.

7.3. A 2004-BEN, 2005-BEN, ILLETVE 2006-BAN BIZTOSÍTOTT HÁROM TŐKEEMELÉS
7.3.1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS A SZERZŐDÉS 107. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN
(318) A spanyol hatóságok azzal érveltek, hogy a Correosnak 2004-ben (16 millió EUR), 2005-ben (16 millió EUR) és
2006-ban (16 millió EUR) nyújtott három tőkeemelés megfelel a piacgazdasági befektető elvének, ezért nem
minősül állami támogatásnak.
(319) A spanyol hatóságok szerint e tőkeemelések a Correos 2001–2006-os stratégiai üzleti tervének részét képezték,
és a postapiac lassulását voltak hivatottak ellentételezni. Magukban foglaltak a Correos infrastruktúrájába,
szervezeti felépítésébe és automatizálási folyamatába történő beruházásokat.
(320) A Bizottság által az eljárás megindításáról szóló, 2016. évi határozatban kifejtett kétségek nyomán a spanyol
hatóságok további érveket szolgáltattak a Bizottság számára a piacgazdasági befektető elvének való megfelelés
alátámasztására (lásd a 4.1.3. szakaszt), nevezetesen:
— a Correos kilátásai – előzetes többéves tervek alapján – jók voltak a beruházás pillanatában. Különösen
a 2004–2006-os többéves tervek a Correos jövedelmezőségének javulását jelezték előre, szemben a beruházás
elmaradása esetére a nyereség változatlanságával. Ebben az értelemben a tőkeemelések kulcsszerepet töltöttek
be a vállalat előzetes, előre jelzett jövedelmezőségének elérésében,
— a vállalat korszerűsítése következetes üzleti döntés volt, amelyet bármely részvényes elfogadott volna,
konkrétabban: 2004–2006 között a beruházási aktivitás magasabb volt, mint az 1994–2004-es időszak
átlaga, ezért a tőkeemelés a további finanszírozás iránti szükségletre adott válasz része volt,
— a vállalat nyereséget termelt a beruházásokat követően (az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért
a Correosnak nyújtott kompenzációt nem számítva is),
— egy előzetes adatokon alapuló utólagos független tanulmány (az Ernst & Youngtól) azt állapította meg, hogy
a spanyol állam Correosba történő beruházásának várható megtérülése meghaladja a beruházás idején
jelentkező tőkeköltséget.
(321) A Bizottság egyetért azzal, hogy a részben a spanyol állam által finanszírozott, Correosba történő beruházások
olyan tipikus korszerűsítési intézkedések, amelyeket a postaágazatban a postai levelezési piac lassulására válaszul
vezettek be. Az állam döntései többéves terveken alapultak, amelyek egyértelműen előre jelezték a Correos
jövedelmezőségének javulását, amelyet később a tények is igazoltak. Az Ernst & Young tanulmánya szintén
megerősíti, hogy a beruházás az adott időben észszerű gazdasági döntés volt.
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7.3.2. KÖVETKEZTETÉS
(322) A Bizottság meglátása szerint a 2004 és 2006 közötti tőkeinjekciók megfelelnek a piacgazdasági befektető
elvének, ezért nem minősülnek állami támogatásnak a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.

7.4. A CORREOSNAK A VÁLASZTÁSOK SZERVEZÉSÉHEZ NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓ
7.4.1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS A SZERZŐDÉS 107. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN
7.4.1.1. Az államnak betudható és állami forrásokból finanszírozott intézkedések
(323) A kompenzációt közvetlenül az állami általános költségvetésből fizetik, az az államnak tudható be, és állami
forrásból nyújtják.

7.4.1.2. Egy vállalkozásnak biztosított szelektív gazdasági előny
A. A vállalkozás fogalma
(324) Az ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a Szerződés 107. cikke nem alkalmazandó azokban az esetekben,
amikor az állam „közhatalmat gyakorol” (93), vagy amikor közjogi jogalanyok „hatósági jogkörükben járnak
el” (94). Egy jogalany akkor tekinthető közhatalmat gyakorlónak, ha a szóban forgó tevékenység az állam alapvető
funkcióinak részét képezi, vagy ezekhez a funkciókhoz jellegénél, céljánál és a rá vonatkozó szabályoknál fogva
kapcsolódik (95). Általában – kivéve, ha az érintett tagállam piaci mechanizmusok alkalmazása mellett dönt –
azok a tevékenységek, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy hatóság előjogaihoz és amelyeket az állam
gyakorol, nem minősülnek gazdasági tevékenységeknek.
(325) A szóban forgó ügyben a Correos által nyújtott szolgáltatások a választási eljárás szabályozásával és megszerve
zésével kapcsolatos állami kötelezettség részei, amely eljárás elismeri a személyesen vagy postai úton történő
szavazáshoz való jogot. A spanyol hatóságok és/vagy a Correos azzal érvelnek, hogy a Correos által a választások
szervezésével összefüggésben végzett tevékenységeket állami előjogoknak kellene tekinteni, ezért a Correos nem
tekinthető vállalkozásnak e tevékenységek ellátása során (lásd a (79)–(81), (118) és (119) preambulumbekezdést).
(326) A Bizottság úgy véli, hogy a közvetlenül a szavazási eljáráshoz kötődő tevékenységek, köztük a postai szavazatok
kezelése, az anyagoknak (pl. szavazói nyilvántartási kártyák) a Választási Nyilvántartási Iroda általi kiküldése,
valamint a választási dokumentumok begyűjtése a szavazatszámlálás lezárásával az állam lényegi funkciói.
Következésképpen, a Bizottság egyetért a spanyol hatóságokkal abban, hogy e tevékenységek nem tekinthetők
gazdasági tevékenységnek, és hogy finanszírozásuk nem állami támogatás, mivel e tevékenységek tekintetében
a Correos nem minősíthető vállalkozásnak.
(327) Ugyanakkor, a politikai jelöltek által kiküldött választási anyagok postai kezelését tekintve más a helyzet. A Poste
Italiane ügyben (96) hozott határozatában a Bizottság úgy tekintette, hogy a választási anyagok Poste Italiane általi
terjesztése csökkentett, támogatott díj mellett gazdasági tevékenységnek minősül, így az e szolgáltatásért nyújtott
kompenzáció állami támogatás. Ez az intézkedés nagyon hasonló az olasz rendszerhez (azaz a választás jelöltjei
brosúrákat küldhetnek a szavazóknak csökkentett díj mellett, bizonyos feltételek szerint, az állam pedig
kompenzálja a postai szolgáltatót a fennmaradó költségekért), és egyértelműen elválasztható a Correos által
végzett, a szavazási eljáráshoz közvetlenül kötődő nem gazdasági tevékenységektől. Ennek megfelelően, a politikai
jelöltek által kiküldött választási anyagok postai kezelésével összefüggésben a Correost a Szerződés 107. cikke (1)
bekezdésének alkalmazásában vállalkozásnak kell tekinteni.
(93) A Bíróság 1987. június 16-i ítélete, Bizottság kontra Olaszország, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, 7. és 8. pont.
(94) A Bíróság 1988. május 4-i ítélete, Bodson, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, 18. pont.
(95) Lásd különösen: a Bíróság 1994. január 18-i ítélete, SAT, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, 30. pont; a Bíróság 1997. március 18-i ítélete,
Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, 22–23. pont.
(96) Lásd az SA.33989. (2012/NN.) számú – az Olaszország által a Poste Italiane javára végrehajtott intézkedés ügyben hozott bizottsági
határozatot.
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(328) Tekintettel a szolgáltatás tartalmára, más postai szolgáltatók szintén képesek lehetnek arra, hogy e szolgáltatást
állami kompenzáció fejében biztosítsák (97). Ezt az is bizonyítja, hogy a választás jelöltjei jelenleg az állam által
létrehozott rendszert veszik igénybe (így a Correost választják), hogy brosúráikat kiküldjék, mivel így küldemé
nyenként alacsony árat kell fizetniük. Ugyanakkor, ha polgáronként egynél több küldeményt kívánnak küldeni,
a teljes árat kell kifizetniük, és ekkor szabadon választhatnak a Correos vagy más postai szolgáltatók között
(különösen a városi térségekben).

B. Gazdasági előny
(329) A politikai jelöltek által kiküldött választási anyagok postai kezeléséért a Correosnak kifizetett kompenzáció célja,
hogy fedezze a szóban forgó szolgáltatás teljesítése során a Correosnál felmerült nettó költségek egészét vagy egy
részét. A kompenzáció nélkül a Correosnak saját magának kellene viselnie e költségeket. A kompenzáció tehát
előnyt jelent a Correos számára, hiszen olyan teher alól menti fel, amelyet a kompenzáció nélkül viselnie kellene.

C. Szelektivitás
(330) Az intézkedés egyértelműen szelektív, mivel csak egyetlen vállalkozást juttat előnyhöz: a Correost.

7.4.1.3. A verseny torzítása és a kereskedelemre gyakorolt hatás
(331) A (204) preambulumbekezdésben kifejtettek szerint a Correos javára szóló bármely intézkedés érintheti
a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet.

7.4.1.4. Következtetés
(332) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a választás jelöltjei által kiküldött választási anyagok Correos általi terjesztésének
finanszírozása az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak minősül.

7.4.2. LÉTEZŐ VAGY ÚJ TÁMOGATÁS
(333) A spanyol hatóságok és a Correos szerint (lásd a (83)–(85) és a (121) preambulumbekezdést), amennyiben
a választás jelöltjei választási anyagainak terjesztéséhez nyújtott finanszírozás támogatásnak minősülne, az létező
támogatás, mivel megelőzi Spanyolországnak az Európai Gazdasági Közösséghez való 1986-os csatlakozását.
(334) A spanyol hatóságok kifejtik különösen, hogy a választási jelöltek számára a választási anyagok terjesztéséért
nyújtott kompenzáció 1977 óta hatályos, és érdemben nem is változott azóta.
(335) A spanyol hatóságok által benyújtott információ alapján a Bizottság megjegyzi, hogy az 1977-re visszanyúló
rendszer rögzített alacsony díjakról rendelkezett, amelyek minden (helyi, regionális, nemzeti és uniós) választásra
irányadók voltak. A Correos az egyes választások tekintetében a teljes időszak összes kézbesítési költségének
részleges finanszírozásában is részesült.
(336) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a választás jelöltjei számára a választási anyagok Correos általi terjesztésének
finanszírozása az (EU) 2015/1589 rendeletet 1. cikke b) pontjának értelmében létező támogatásnak minősül.

7.4.3. KÖVETKEZTETÉS
(337) A Correosnak a politikai jelöltek által kiküldött választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció létező
támogatásnak minősül, és azt külön kezelik a 659/1999/EK tanácsi rendelet (98) 17., 18. és 19. cikkével
összhangban.
(97) A Bizottság ÁGÉSZ-közleményének 13. pontja szerint ugyanis: „[e]gy közigazgatási szerv azon döntése, hogy harmadik személyek számára
nem engedélyezi egy bizonyos szolgáltatás nyújtását (például azért, mert a szolgáltatást saját maga kívánja nyújtani), nem zárja ki gazdasági
tevékenység meglétét.”
(98) A Tanács 659/1999/EK rendelete (1999. március 22.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.).
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8. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK
(338) Az 1998. évi postatörvény értelmében a Correosnak az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott
kompenzáció, az ingatlanadó (IBI) alóli mentesség, a gazdasági tevékenységeket terhelő adó (IAE) alóli mentesség
és a Correosnak a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció állami támogatásnak minősül
a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel olyan költségek alól menti fel a Correost, amelyet
a magánvállalkozások szokásosan viselnek.
(339) A 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban biztosított három tőkeemelés nem állami támogatás a Szerződés 107.
cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel az állam a piacgazdasági befektető elvével összhangban járt el.
(340) A Bizottság megállapítja, hogy Spanyolország jogellenesen, a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdését megsértve
hajtotta végre a (338) preambulumbekezdésben említett támogatási intézkedéseket, a Correosnak a politikai
jelöltek által kiküldött választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció kivételével, amely létező támogatás.
(341) A Correosnak az 1998. évi postatörvény értelmében az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott
kompenzáció a Szerződés 106. cikke (2) bekezdése értelmében összeegyeztethetetlen támogatás, mivel túlkom
penzálta a Correost.
(342) Az ingatlanadó (IBI) és a gazdasági tevékenységeket terhelő adó (IAE) alóli mentesség összeegyeztethetetlen
támogatás.
(343) A Correosnak a politikai jelöltek által kiküldött választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció létező
támogatásnak minősül, és azt külön kezelik a 659/1999/EK rendelet 17., 18. és 19. cikkével összhangban.

9. VISSZAFIZETTETÉS
(344) A Szerződés és a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Bizottság – amennyiben meggyőződött arról,
hogy a támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaccal – jogosult annak eldöntésére, hogy az érintett államnak
meg kell-e szüntetnie vagy módosítania kell-e a támogatást (99). Szintén a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata azt
mutatja, hogy a Bizottság által a belső piaccal összeegyeztethetetlennek tekintett támogatások esetében
a támogatás eltörlése vonatkozásában a tagállamra kirótt kötelezettség célja a korábbi helyzet visszaállítása (100).
(345) A Bíróság e tekintetben kimondta, hogy ez a célkitűzés akkor valósul meg, ha a kedvezményezett visszafizette
a jogellenes támogatásként kapott összegeket, elveszítve így azt az előnyt, amelyet versenytársaival szemben
élvezett a piacon, és visszaállt a támogatás juttatása előtti állapot (101).
(346) Az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően az (EU) 2015/1589 rendelet 16. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy
„amennyiben a jogellenes támogatások esetén elutasító határozat születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett
tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszavételére […]”.
(347) Így, tekintve, hogy az 1998. évi postatörvény értelmében a Correosnak az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért
nyújtott kompenzációt (amennyiben túlkompenzálta a Correost), az ingatlanadó (IBI) és a gazdasági tevékeny
ségeket terhelő adó (IAE) alóli mentességet a Szerződés 108. cikkét megsértve hajtották végre, és azok jogellenes
és összeegyeztethetetlen támogatásnak tekinthetők, azokat vissza kell fizettetni az odaítélésük előtti piaci helyzet
visszaállítása érdekében.
(348) A különböző összeegyeztethetetlen támogatási intézkedések megfelelő visszafizetendő összege névértéken
166,112 millió EUR az 1998. évi postatörvény értelmében a Correosnak nyújtott kompenzáció (lásd a (267)
preambulumbekezdést), 752 840,50 EUR az IBI-mentesség (lásd a (316) preambulumbekezdést) és
113 591,24 EUR a részleges IAE-mentesség (lásd a (317) preambulumbekezdést) tekintetében.
(99) Lásd: a Bíróság 1973. július 12-i ítélete, Bizottság kontra Németország, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, 13. pont.
(100) Lásd: a Bíróság 1994. szeptember 14-i ítélete, Spanyolország kontra Bizottság, C-278/92, C-279/92 és C-280/92 egyesített ügyek, ECLI:
EU:C:1994:325, 75. pont.
(101) Lásd: a Bíróság 1999. június 17-i ítélete, Belgium kontra Bizottság, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, 64 és 65. pont.
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(349) A visszafizettetés arra az időszakra vonatkozik, amikor a kedvezményezett előnyben részesült, azaz arra az
időtartamra, amely a támogatásnak a kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátásával veszi kezdetét
és a támogatás tényleges visszafizetésével fejeződik be; a visszafizettetendő összegek tartalmazzák a tényleges
visszafizetés időpontjáig esedékes kamatokat is. A visszafizettetés során figyelembe lehet venni adókiigazítást is
a (268)–(269) preambulumbekezdésben említettek szerint,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Correos számára az 1998. évi postatörvény értelmében az egyetemes szolgáltatási kötelezettségért nyújtott
kompenzáció formájában odaítélt 317,387 millió EUR, amelyet Spanyolország a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdését
megsértve fizetett ki, állami támogatásnak minősül a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
Az előző bekezdésben említett összegből 166,112 millió EUR összeegyeztethetetlen a belső piaccal, mivel túlkom
penzálja a Correost.
2. cikk
A Correos számára az ingatlanadó (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) alóli mentesség formájában odaítélt 752 840,50 EUR
állami támogatás, amelyet Spanyolország a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdését megsértve jogellenesen nyújtott,
összeegyeztethetetlen a belső piaccal.
3. cikk
A Correos számára a gazdasági tevékenységet terhelő adó (Impuesto de Activdades Económicas) alóli részleges mentesség
formájában odaítélt 113 591,24 EUR állami támogatás, amelyet Spanyolország a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdését
megsértve jogellenesen nyújtott, összeegyeztethetetlen a belső piaccal.
4. cikk
A Correos számára 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban Spanyolország által juttatott tőke-hozzájárulás a Szerződés 107.
cikke (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.
5. cikk
A Correosnak a választási anyagok terjesztéséért nyújtott kompenzáció létező támogatásnak minősül az (EU) 2015/1589
rendeletet 1. cikkének b) pontja értelmében.
6. cikk
(1) Spanyolország visszaköveteli az 1., 2. és 3. cikkben említett intézkedések keretében nyújtott összeegyeztethetetlen
támogatásokat.
(2) Az 1. cikk második albekezdésében említett támogatás összege tovább csökkenthető a kapott támogatás után
kifizetett adó levonásával, azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezett nem részesülhet további adókedvezményben,
a visszafizettetési közlemény 50. pontjában említettek szerint.
(3) A visszafizettetendő összeget a kedvezményezett rendelkezésére bocsátásának időpontjától a visszafizettetés
tényleges időpontjáig tartó időszakra vonatkozóan kamat terheli.
(4)

A kamatokat a 794/2004/EK rendelet V. fejezetével összhangban kamatos kamatként kell kiszámítani.

(5) Spanyolország megszünteti az 1., 2. és 3. cikkben említett támogatás valamennyi függőben lévő kifizetését, az e
határozat elfogadásától számított hatállyal.
7. cikk
(1)

Az 1., 2. és 3. cikkben említett támogatást azonnal és ténylegesen vissza kell fizettetni.

(2)

Spanyolország biztosítja, hogy e határozatot az arról szóló értesítéstől számított négy hónapon belül végrehajtja.
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8. cikk
(1) Az e határozatról szóló értesítéstől számított két hónapon belül Spanyolország benyújtja a következő informá
ciókat a Bizottságnak:
a) a kedvezményezettel visszafizettetendő teljes összeg (tőke és kamatok);
b) az e határozatnak való megfelelés érdekében már meghozott és tervezett intézkedések részletes bemutatása;
c) az azt igazoló dokumentumok, hogy a kedvezményezettet felszólították a támogatás visszafizetésére.
(2) Spanyolország folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot az e határozat végrehajtása érdekében elfogadott nemzeti
intézkedések előrehaladásáról az 1., 2. és 3. cikkben említett támogatás visszafizetéséig. A Bizottság kérésére haladék
talanul tájékoztatást nyújt az e határozatnak való megfelelés érdekében már meghozott és tervezett intézkedésekről.
Részletes tájékoztatást ad továbbá a kedvezményezett által már visszafizetett támogatási összegről és kamatról.
9. cikk
Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 10-én.
a Bizottság részéről
Margrethe VESTAGER
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