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Tagállami politikák és az EU jog

• Nemzetközi szerződések, amelyek 
meghatározzák az EU politikáját

• Jogharmonizáció- pl. megújuló energia 
irányelv vagy energiahatékonysági 
irányelv

• Tagállami átültetésük bonyolult és 
nehézkes, időigényes



Tagállami politikák és az EU jog

Általános jelenség, hogy az átültetés, 
általában az uniós jognak való megfelelés 
során a két problematikus terület:
Szociális jog és KÖRNYEZETVÉDELEM



EU állami támogatási joga

A belső piac (versenyjog) része a tagállami 
támogatások ellenőrzése, amelynek 
motivációja:
-tagállamok közötti káros támogatási 
verseny elkerülése
-mikroszinten a vállalkozások 
versenyegyenlőségéhez való hozzájárulás



Állami támogatási jog (EUMSZ 107. 
cikk)
• a tagállamok által, állami forrásból 

bármilyen formában nyújtott olyan 
támogatás, amely 

• bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos 
áruk termelésének előnyben részesítése 
által (szelektivitás)

• torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, 
amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet



Állami támogatási jog

Kizárólag az Európai Bizottság állapíthatja 
meg, hogy egy támogatás a belső piaccal 
összeegyeztethető.  
Notifikálási kötelezettség, a tervezet 
bejelentése történik meg



Uniós közérdek támogatására lehetőség 
van, ennek feltételeit a Tanács 
felhatalmazása alapján az Európai Bizottság 
határozza meg



Eredménytábla 2016

Az EU 28 tagállam a GDP 0,67%-át 
fordította állami támogatásra
Ennek mintegy 46%-a környezetvédelmi és 
megújuló energia támogatás.
Enélkül az EU 28 csak a GDP 0,36 %-át 
költi el támogatásokra.





Környezetvédelmi támogatás 
(energiahatékonysággal együtt)

2013 2014 2015

EU 28 0,114 0,301 0,308
Dánia 0,588
Németország 1,012
Magyarország 0,059
Szlovákia 0,455



Megújuló energia támogatása

A legtöbb megújuló csak támogatással 
képes termelni.
Hírek a támogatás nélkül üzemelő
megújulókról



HVG: Így még nem épült német 
szélerőmű-park (2017 április)



Angol szolárpark



Európai Bizottság

• Iránymutatás a környezetvédelmi 
támogatásokról (2001 majd 2008)

• Iránymutatás a 2014–2020 közötti 
időszakban nyújtott környezetvédelmi és 
energetikai állami támogatásokról

• Iránymutatás az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei 2012 utáni 
kereskedelmi rendszerének 
kontextusában hozott egyes állami 
támogatási intézkedésekhez



Megújuló energia támogatása

Fragmentált nemzeti szabályozások
Garantált átvétel fix áron
A megújuló energia termelését a piaci 
viszonyoktól (kereslet-kínálat) védi a 
támogatás
A termelés nem költséghatékony
Hagyományos villamosenergia termelő
kapacitásokra negatív a hatása



Hatályos iránymutatás

• A támogatást a piaci áron felül fizetett 
felárként (prémiumként) kell nyújtani

• Intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy a termelőket ne 
ösztönözzék negatív árak esetén villamos 
energia termelésre

• Új támogatás csak versenyeztetési 
eljárásban nyerhető el 



Paradigmaváltás

Prémium viszonyítási alapja a piaci 
referencia ár
A piaci referencia ár a támogatott árra kerül 
kiegészítésre 
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