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A versenyjogi beadványról 
 

• Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának bemutatása: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_hu.htm 

• Az állami támogatásra vonatkozó szabályok gyűjteménye (angolul): 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html 

• Az állami támogatással összefüggő eljárások rövid leírása (angolul): 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html 

• Az állami támogatásra vonatkozó uniós kritériumokat az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés (http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190huc_002.pdf) írja elő, a 107. cikk (1) 
bekezdésében. A kritériumok összefoglalója: http://tvi.kormany.hu/tamogatas  

• Amennyiben egy tagállam állami támogatást kíván nyújtani, azt be kell jelentenie, az 
Európai Tanács 659/1999/EK rendelete alapján: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R0659&from=EN, II. fejezet, 2. cikk, (1) 
bekezdés 

• A jogellenes támogatásra vonatkozó eljárás ismertetője: 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26045_hu.htm  

 
 

Az Aarhusi Egyezményről 
 

Az Aarhusi Egyezményt 1998 júniusában fogadták el a dániai Aarhusban. A megállapodás a 
környezeti demokrácia garanciáiról, a környezeti ügyekben folyó döntéshozatali eljárások 
érintettjeinek jogairól szól. Az egyezmény három pillérre épül: 
• információhoz való hozzáférés; 
• nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele; 
• jogorvoslathoz való jog. 
Az egyezmény 2001. október 30-án lépett hatályba. Máig 46 ország írta alá, Magyarország 
2001. július 3-án ratifikálta. 
A genfi székhelyű Jogkövetési Bizottságot (Compliance Comittee) 2002-ben hozták létre, az 
egyezmény céljai megvalósulásának, teljesítésének felülvizsgálatára. A Jogkövetési Bizottság 
független, nem konfrontációs, hanem konzultatív testületként működik. A Bizottságnak 8 
tagja van, a tagok a részes felek és az aláíró országok közül kerülnek ki (de nem az országuk 
képviseletében működnek). 
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention.html 
http://www.unece.org/env/pp/cc.html 
 

 
 

Hinkley Point-ról 
 

• Nagy-Britanniában egy új reaktort terveznek építeni a Hinkley Point atomerőműben. 
• A francia EDF által, kínai befektetőkkel együtt építendő 1600 MW-os, EPR típusú reaktor 

8 milliárd fontba kerülne. 
• A projekt finanszírozása kulcskérdés: a brit kormány tervei szerint 35 évig, garantált áron 

vennék át az erőmű által termelt áramot. 
• A garantált átvételi ár (92,5 font/MWh) a jelenlegi piaci ár mintegy kétszerese volna. 
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• A brit kormány az állami támogatásra vonatkozó szabályok értelmében előzetesen 
értesítette az Európai Bizottságot a tervezett finanszírozási mechanizmusról. 

• A Bizottság 2013 decemberében részletes vizsgálat lefolytatásáról döntött. 
• A Bizottság előzetes értékelésében (2014. január) úgy vélte, hogy a terv súlyosan torzítja a 

versenyt az EDF javára; a támogatás akár 17,6 milliárd fontjába is kerülhet a brit 
villamosenergia-fogyasztóknak (amennyiben a Sizewell telephelyre tervezett másik blokk 
is megépül), és további aggályokat is megfogalmazott. 

 
 

További információ: 
 

http://hpops.tk.mta.hu/blog/2014/04/brit-nuklearis-eromu-europai-bizottsagi-aggalyok 
http://gurulohordo.blog.hu/2013/10/21/nekunk_atom_mohacs_kell 
http://www.bbc.com/news/business-24604218 
http://www.ft.com/cms/s/0/ac6a7924-8a68-11e3-9c29-00144feab7de.html#axzz34LNIr2OA 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Point_C_nuclear_power_station 
 


