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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami 

támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 

2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0398), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 109. cikkére, amelynek 

megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0316/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0315/2018), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

 

Míg a végső kedvezményezetteknek közvetlenül kifizetett uniós pénzek (nem állami források) 

és a nemzeti hatóságokon keresztül közvetetten kifizetett uniós pénzek (állami források) jogi 

státusza közötti különbségek jól ismertek, a nemzeti vagy regionális hatóságok gyakran nem 

értékelik, hogy az uniós pénzek nem kerülnek automatikusan kizárásra az állami támogatásra 

vonatkozó szabályok hatálya alól, és nem minősülnek automatikusan állami támogatásnak. A 

zavar nagyrészt abból ered, hogy az uniós pénzek csak akkor tartoznak az EUMSZ 107. cikke 

(1) bekezdésének hatálya alá, ha állami szerv ellenőrzést gyakorolhat felettük. 

 

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által az uniós finanszírozási programok és az állami 

támogatási szabályok közötti kölcsönhatás javítására tett kezdeményezéseket. Az állami 

támogatásokra vonatkozó felhatalmazó uniós rendelet1 javasolt módosítása hozzájárul ehhez a 

célhoz, mivel felhatalmazza a Bizottságot az általános csoportmentességi rendelet2 célzott 

módosítására, hogy a nemzeti szinten kezelt pénzösszegeket és a Bizottság által központilag 

irányított uniós forrásokat a lehető leggördülékenyebben lehessen ötvözni az Unió egységes 

piacán zajló verseny torzítása nélkül. 

 

A Bizottság javaslata – amely a felhatalmazó rendeletbe két új kategória (a központilag 

irányított uniós forrásokkal ötvözött nemzeti források és az európai területi együttműködés 

programjainak projektjei) beillesztésére irányul az általános csoportmentességi rendelet 

módosítása céljából – hozzá fog járulni a közigazgatási egyszerűsítéshez. Nincs értelme 

annak, hogy a Bizottság által más, szintén az egységes piacon a verseny torzulásának 

elkerülését célzó szabályok alapján jóváhagyott projekteket és finanszírozást további 

ellenőrzés alá vessünk az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján.  

 

Az előadó így üdvözli a Bizottság javaslatát, és javasolja annak a Parlament eljárási 

szabályzata 50. cikke szerinti egyszerűsített eljárás útján való elfogadását.

                                                 
1 A Tanács (EU) 2015/1588 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (HL L 248., 

2015.9.24., 1. o.). 
2 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 



 

RR\1165581HU.docx 7/7 PE628.419v02-00 

 HU 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 
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