
 
Cím 
A tagállami versenyhatóságok pozíciójának erősítése jogalkalmazói hatékonyságuk javítása érdekében 

 
Szakpolitikai terület 
Versenypolitika: Antitrösztszabályok 

 

Célcsoport 
A konzultációban minden polgár, vállalat, szervezet és állami hatóság részt vehet.  
 
Különösen a vállalatok (ideértve a kkv-kat), a vállalkozói szövetségek, az állami hatóságok, a fogyasztói 
szervezetek, valamint a versenypolitikával foglalkozó gyakorlati szakemberek, kutatók és agytrösztök 
közreműködésére számítunk. Örömmel fogadjuk más érdekelt felek véleményét is, ha tapasztalattal, illetve 
ismeretekkel rendelkeznek azt illetően, hogyan juttatják érvényre az uniós versenyszabályokat a nemzeti 
versenyhatóságok. 

 
A konzultáció időtartama 
A konzultáció 2015. november 4-től 2016. február 12-ig tart. 

 
A konzultáció célja  
Az Európai Bizottság a konzultáció keretében kikéri az érdekelt felek véleményét arról, hogyan lehet erősíteni a 
nemzeti versenyhatóságok pozícióját ahhoz, hogy hatékonyabban tudják ellátni jogalkalmazói feladataikat.   
 
A nemzeti versenyhatóságok – az Európai Bizottság mellett – kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy 
érvényt szerezzenek az uniós trösztellenes jogszabályoknak, de még ennél is sokkal többet tudnának tenni. Az 
uniós jog (az 1/2003 rendelet) a nemzeti versenyhatóságok hatáskörébe utalta az uniós versenyszabályok 
alkalmazását, viszont nem tért ki arra, hogy a nemzeti versenyhatóságok milyen módon és milyen eszközök 
segítségével alkalmazzák az említett szabályokat. Ennek következtében a nemzeti versenyhatóságok 
nehézségekkel szembesülnek munkájuk során, és képtelenek teljes mértékben kiteljesíteni a potenciáljukat. 
 
A Bizottság fel szeretné térképezni a véleményeket azzal kapcsolatban, hogyan lehetne biztosítani, hogy a 
nemzeti versenyhatóságok: 
 
(1) függetlenül tudjanak eljárni, amikor érvényt szereznek az uniós versenyszabályoknak, és rendelkezzenek a 
feladataik ellátásához szükséges erőforrásokkal és szakembergárdával;  
(2) megfelelő eszköztár birtokában legyenek a jogsértések felderítéséhez és megszüntetéséhez; 
(3) hatékonyan tudják megbírságolni a szabályokat megszegő vállalatokat;  
(4) Európa-szerte bevált engedékenységi programokat léptessenek életbe, így ösztönözve a vállalatokat arra, 
hogy szolgáltassanak bizonyítékot az illegális kartelltevékenységről. 
 
Felkérjük az érdekelt feleket, hogy a kérdőív kitöltése során azokat a szakaszokat válaszolják meg, amelyek 
érintik őket, továbbá hogy minden olyan megjegyzést és információt adjanak meg, amelyet relevánsnak ítélnek.     

 
Hogyan lehet részt venni a konzultációban? 
 

A konzultációban az uniós felmérések céljára szolgáló EUSurvey webhelyen található online kérdőív  
kitöltésével lehet részt venni. 
  
A beérkező válaszokat és észrevételeket ezen a weboldalon fogjuk közzétenni, azoknak a korlátozásoknak a 
függvényében, amelyek iránti igényét a válaszadó esetlegesen jelzi az általa beküldött válaszok és észrevételek 
kezelésére vonatkozó részben, a kérdőív A. szakaszának végén.  
Fontos, hogy a konzultáció résztvevői elolvassák a csatolt adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben ismertetjük, 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


hogyan kezeljük személyes adataikat és a kérdésekre adott válaszaikat. 
 
Figyelem: nem tudjuk garantálni, hogy a konzultáció határidejének lejárta után beérkezett válaszokat 
figyelembe fogjuk venni. 
 
Annak érdekében, hogy a konzultáció tisztességes és átlátható módon menjen végbe, csak az online 
kérdőívünkre kapott válaszokat fogjuk figyelembe venni. 

 
 

A kérdőív 
 EUSurvey: konzultációs kérdőív  

 Sajtóközlemények: Antitrösztszabályok: A tagállami versenyhatóságok pozíciójának erősítése jogalkalmazói 
hatékonyságuk javítása érdekében 

 

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk 
 A Bizottság közleménye – Az antitröszt szabályok 1/2003/EK rendelet alapján történő érvényesítésének tíz 

éve: Eredmények és jövőbeli kilátások (COM(2014) 453, 2014.7.9.) 

 Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A versenyszabályok tagállami versenyhatóságok által történő 
érvényre juttatásának javítása: intézményi és eljárási kérdések (a Bizottság közleményét kísérő 
dokumentum) (SWD(2014 231 final) 

 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Jelentés az 1/2003/EK rendelet 
működéséről (COM(2009) 206 végleges, 2009.4.29.) 

 Az ECN engedékenységi mintaprogramja (MLP)  

 

Elérhetőségi adatok 
Felelős szervezeti egység: 
Versenypolitikai Főigazgatóság – A.4. egység: Európai Versenyhatóságok Hálózata és magánjogi jogérvényesítés 
Kérjük, hogy a levelezés folyamán mindig tüntesse fel a következő hivatkozási számot: HT. 4504 
 
E-mail cím:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Postacím: 
European Commission (Európai Bizottság) 
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) 
Antitrust Registry (Antitröszt Iktatási Osztály) 
1049 Brüsszel 
Belgium 
Fax: (32-2) 295.01.28 

  
 

A személyes adatok védelme  Egyedi adatvédelmi nyilatkozat 
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