
Előszó az uniós versenypolitikáról szóló, 2016. évi éves jelentéshez 

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos 

Idén ünnepeljük a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulóját, mely esemény lefektette az általunk 

ma ismert Európai Unió alapjait. Az elmúlt hatvan év közös munkájával páratlan eredményt hoztunk 

létre: a szabadság és a jólét közösségét, amelyet az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartása határoz meg, és amely 500 millió főt egyesít kontinensünkön. 

A Római Szerződés elindított minket az áruk, a munka és a szolgáltatások egységes piacához vezető 

úton. Versenypolitikáért felelős biztosként az a szerepem, hogy biztosítsam ezen egységes piac 

tisztességes és hatékony működését annak érdekében, hogy létrejöjjenek a feltételek az árak 

versenyképességének fenntartásához, a vásárlók számára minőségi áruk és szolgáltatások széles 

választékának kínálásához, és a vállalkozások számára az innovációhoz szükséges megfelelő 

ösztönzők fenntartásához.  

Az Európai Unió versenypolitikai rendszere és annak érvényesítése nélkül egységes piacunk nem 

lenne képes a benne rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatására: minden általunk meghozott döntés 

– legyen szó összefonódásokról, antitrösztről vagy állami támogatásról – annak bizonyítéka, hogy az 

Unió versenyalapú piacai a szabályok betartása esetén mindenki előtt nyitva állnak üzleti 

tevékenység folytatásához. Tevékenységünk alapvetően az egységes piac egyenlő 

versenyfeltételeinek helyreállítását célozza. 

Ezenfelül a globalizáció korában gondoskodnunk kell arról, hogy a globális kereskedelem és a globális 

vállalkozások által fémjelzett világ a kisvállalkozások és az egyének számára is egyenlő esélyeket 

biztosítson. Ez azt jelenti, hogy a versenyszabályok érvényesítőiként felelősek vagyunk a helyzet 

megváltoztatásáért. Az uniós vállalkozásoknak és polgároknak tudatában kell lenniük annak, hogy a 

nyitott piac és az élénk verseny nem csak egy szűk, befolyásos réteg hasznát szolgálja. Pontosan erről 

szól a versenyszabályok érvényre juttatása. 

Véleményem szerint a 2016. évi intézkedéseink megmutatták, hogy a versenypolitika miként járul 

hozzá egy igazságosabb társadalom kialakításához, amelyben minden – kis és nagy – gazdasági 

szereplőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A tisztességes verseny védelme és helyreállítása 

érdekében számos kulcságazatban, például a digitális gazdaság, az energiapiac, a közlekedés és a 

pénzügyi piacok területén is felléptünk. Gondoskodtunk arról, hogy a tagállamok ne nyújthassanak 

jogosulatlan előnyöket –többek között adózási eszközöket – általuk kiválasztott vállalatok számára. A 

valódi versenykultúra uniós és világszintű előmozdítása céljából kiléptünk a globális színtérre.  

Mindennek a megvalósítása nem csak a mi munkánk eredménye: Az egységes Európa hatvan éve 

példája annak, hogy a legjobb eredményeket együttműködéssel és közös munkával érhetjük el. E 

megközelítés a versenyjogi szabályok alkalmazására is érvényes.  

A Bizottság és a tagállamok nemzeti versenyhatóságai az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) 

keretében szorosan együttműködnek az uniós antitrösztszabályok érvényesítése érdekében. Azonban 

nem minden nemzeti versenyhatóság rendelkezik a számára szükséges eszközökkel. Az európai 

fogyasztók védelmében játszott kulcsszerepük következtében szeretnénk, ha valamennyi hatóság 

képes lenne a teljes mértékben független döntéshozatalra, és rendelkezésükre állnának a jogsértések 

felszámolására és büntetőeljárások megindítására szolgáló eszközök. 



Ezért március 22-én egy új jogalkotási javaslatot mutattunk be abból a célból, hogy képessé tegyük a 

tagállamok versenyhatóságait lehetőségeik teljes mértékű kiaknázására, valamint arra, hogy 

hatékonyabban érvényesíthessék az uniós antitrösztszabályokat. A vonatkozó javaslat azt hivatott 

biztosítani, hogy ennek eléréséhez az összes szükséges eszköz rendelkezésükre álljon. A cél a 

versenyjog valódi közös jogérvényesítési térségének kialakítása az egységes piacon, amely 

előmozdítja a munkahelyteremtést és a növekedést segítő versenypiacok átfogó céljait.  

A nemzeti hatóságok különbözőségére való tekintettel az új szabályokra irányuló javaslatot irányelv 

formájában terjesztették elő, ami lehetővé teszi a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartását. A 

rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően az irányelvjavaslatot elfogadás céljából az Európai 

Parlament és a Tanács elé terjesztették. A javaslat nem új versenyjogi szabályok létrehozásáról, 

hanem a létező szabályok érvényesítésének a tagállamok általi, a Bizottsággal együttműködésben 

történő javításáról szól. 

A javasolt szabályok elfogadásukat követően egy minimális közös eszköztárral vértezik fel, valamint 

tényleges jogalkalmazói hatáskörökkel ruházzák fel a nemzeti versenyhatóságokat, ezáltal biztosítva, 

hogy: a) az uniós antitrösztszabályok érvényesítésekor függetlenül és teljesen pártatlanul járjanak el, 

és ne fogadjanak el utasításokat más állami vagy magánszereplőktől; b) rendelkezzenek a feladataik 

ellátásához szükséges pénzügyi és humánerőforrásokkal; c) rendelkezzenek a releváns bizonyítékok 

beszerzéséhez szükséges valamennyi hatáskörrel, például a mobiltelefonon, laptopon és táblagépen 

tárolt adatok lekérdezésének jogával; d) rendelkezzenek megfelelő eszközökkel, amelyek az uniós 

antitrösztszabályok megsértése esetén lehetővé teszik az arányos és elrettentő erejű szankciók 

kiszabását; e) összehangolt engedékenységi programokat léptessenek életbe, így ösztönözve a 

vállalatokat arra, hogy szolgáltassanak bizonyítékot a jogellenes kartelltevékenységről.  

Az igazságos verseny természetesen nem egyirányú utca. A gazdasági szereplők számára ez azt 

jelenti, hogy tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat. A versenyhatóságok számára pedig azt, hogy a 

hatáskörüknek megfelelően kell eljárniuk, a vállalkozások védelemhez való jogainak teljes mértékű 

tiszteletben tartása mellet. A vállalatok jogosultak az ellenük indított ügy megismerésére és a 

válaszadásra. A Bizottság javaslata következésképpen hangsúlyozza, hogy a versenyhatóságoknak e 

jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban kell tiszteletben tartaniuk. 

A versenyjogi szabályok hatékony érvényesítése lehetővé teszi az európaiak számára, hogy a verseny 

valamennyi előnyét élvezhessék. A versenyszabályok érvényesítőiként tudatában vagyunk annak, 

hogy a versenypolitikai döntéseknek és kezdeményezéseknek fontos gyakorlati szerepe van: Hatással 

vannak a vállalkozások és a fogyasztók mindennapjaira. Kezelik a növekedés és az innováció útjában 

álló fő akadályokat. A gazdasági társaságok, köztük a kis- és középvállalkozások számára lehetővé 

teszi, hogy érdemeik alapján versenyezzenek. Végső soron pedig biztosítják az egyenlő 

versenyfeltételeket a nyitott egységes piacon, amely megteremti a számunkra szükséges 

munkahelyeket. 

 


