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A versenypolitika a zöld megállapodás szolgálatában 

Felhívás észrevételek benyújtására 

Bevezetés 

Az európai zöld megállapodás célja, hogy az EU-t egy modern, erőforrás-hatékony és versenyképes 
gazdasággal rendelkező, igazságos és virágzó társadalommá alakítsa át. A cél az, hogy Európa 2050-re 
az első klímasemleges kontinens legyen, ahol a gazdasági növekedés nem erőforrásfüggő. A 
koronavírus-világjárvány még hangsúlyosabbá teszi ezeket a törekvéseket. Az Európai Bizottság 
nagyszabású európai helyreállítási tervet terjesztett elő, mely segítséget nyújt a világjárvány által 
okozott gazdasági és társadalmi károk helyreállításához, és elindítja az európai gazdaságélénkítést, 
összhangban a zöld és digitális kettős átállás céljával. 

Margrethe Vestager ügyvezető alelnök hangsúlyozta: „A siker érdekében Európában mindenkinek – 
minden egyénnek, minden hatóságnak – ki kell vennie a részét a folyamatból. És ebbe beletartoznak a 
versenyszabályok érvényesítői is.” 

Az uniós versenyszabályok célja a tényleges piaci verseny előmozdítása és védelme, a fogyasztók javát 
szolgáló hatékony eredmények elérése. A versenypiacok arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy a 
legalacsonyabb költségek mellett termeljenek, hogy hatékonyan fektessenek be, valamint hogy 
újítsanak és energiahatékonyabb technológiákat alkalmazzanak. Ez a versenykényszer erőteljesen 
ösztönzi bolygónk szűkös erőforrásainak hatékony felhasználását, és kiegészíti a környezetvédelmi 
költségek internalizálását célzó környezetvédelmi és éghajlat-politikai szabályozást. A versenypolitika 
azáltal, hogy hozzájárul a hatékony és versenyképes piaci eredmények eléréséhez, önmagában is 
hozzájárul a zöld politikák hatásosságához. 

A versenypolitika az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelemben nem tölt be 
vezető szerepet. Jobb, sokkal hatékonyabb módszerek léteznek, mint például a szabályozás és az 
adózás. A versenypolitika azonban kiegészítheti a szabályozást, és a kérdés az, hogy hogyan tudná ezt 
a leghatékonyabban megvalósítani. A Bizottság felel a versenyszabályok végrehajtásáért a Szerződés 
és a hatályos másodlagos uniós jogszabályok szerinti hatáskörei alapján, az uniós bíróságok szoros 
felügyelete mellett. Ez azt jelenti, hogy a meglévő jogi keret bármilyen változtatása nélkül a 
versenypolitika csak ezeken a pontosan meghatározott határokon belül járulhat hozzá a zöld 
megállapodáshoz. 

E felhívás célja, hogy ötleteket és javaslatokat gyűjtsön mindazoktól, akik érdekeltek ebben a 
kérdésben, beleértve a versenyszakértőket, a tudományos köröket, az ipart, a környezetvédelmi 
csoportokat és a fogyasztói szervezeteket. Az észrevételeket felhasználják majd a jövő év elején 
tartandó konferencián, amely e különböző nézőpontokat fogja tárgyalni. 

1. rész: Az állami támogatások ellenőrzése 

Az állami támogatási szabályok lehetővé teszik a zöld megállapodás prioritási tengelyeinek 
(dekarbonizáció, energiahatékonyság, fenntartható mobilitás, körforgásos gazdaság, szennyezőanyag-
mentességi célkitűzés) támogatását. E szabályok elősegítették a zöld beruházásokat, miközben 
korlátozták az állami támogatások torzító hatásait. Jelenleg felülvizsgálatok tárgyát képezik annak 
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felmérése érdekében, hogy hogyan lehetne e szabályokat még hatékonyabbá tenni a jövőre nézve1. 
Ezek a felülvizsgálatok képezik majd az alapját annak, hogy teljes mértékben aktualizált támogató keret 
álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a hatóságok hozzá tudjanak járulni a zöld gazdaságra való átállás 
célkitűzéseihez, miközben a lehető leghatékonyabban használják fel a korlátozottan rendelkezésre álló 
közforrásokat. 

Az állami támogatások ellenőrzése valamely támogatási intézkedés belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének értékelésére vonatkozik. Valamely támogatási intézkedés 
összeegyeztethetőségének értékelése hagyományosan arra irányult, hogy összevessék a támogatási 
intézkedés közös piacon belüli kereskedelemre és versenyre gyakorolt negatív hatásait, valamint a 
támogatási intézkedés egy pontosan meghatározott közös érdekű célkitűzés megvalósításához való 
hozzájárulásának pozitív hatásait. Az említett hatások összevetése a támogatás hatásának 
figyelembevételével történik, a következő szempontokat2 vizsgáló teszt segítségével: 

• A támogatási intézkedésnek egy pontosan meghatározott közös érdekű célkitűzésre kell 
irányulnia. 

• A támogatásnak például piaci hiányosság felszámolása, illetve egyenlőséggel vagy kohézióval 
kapcsolatos aggály kezelése révén olyan lényegi fejlődést kell eredményeznie, amelyet a piac 
önmagában nem tud megvalósítani. 

• A támogatásnak megfelelő szakpolitikai eszköznek kell lennie az adott politikai célkitűzés 
eléréséhez. 

• A támogatásnak ösztönző hatásúnak kell lennie, azaz oly módon kell megváltoztatnia a 
vállalkozás magatartását, hogy az olyan többlettevékenységbe kezdjen, amelyet a támogatás 
nélkül nem végezne. 

• A támogatási intézkedésnek arányosnak kell lennie, azaz a többletberuházások vagy 
többlettevékenységek ösztönzéséhez szükséges minimumra kell korlátozódnia. 

• A verseny torzulását és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatást megfelelően 
korlátozni kell annak érdekében, hogy az összhatás pozitív legyen. 

• A vonatkozó határozatokat és az odaítélt támogatásokra vonatkozó információkat 
nyilvánosságra kell hozni (átláthatóság). 

Az állami támogatások ellenőrzése és a környezet- és éghajlat-politikák közötti együttműködésről, 
valamint az együttműködés javításának lehetőségeiről folytatott vitához való hozzászólásához 
kérjük, vegye figyelembe a következő kérdéseket: 

1. Ön szerint milyen főbb változtatásokra van szükség a jelenlegi állami támogatási 
szabálykönyvben annak biztosításához, hogy az teljes mértékben támogassa a zöld 
megállapodást? Amennyiben Ön úgy véli, hogy a jelenlegi állami támogatási szabályok nem 
támogatják kellőképpen a gazdaság ökologizálását, és/vagy a jelenlegi állami támogatási 
szabályok olyan támogatásokat tesznek lehetővé, amelyek ellentétesek a környezetvédelmi 
célkitűzésekkel, kérjük, amennyiben lehetséges, adjon konkrét példákat erre. 

                                                            
1 Az említett iránymutatás és az állami támogatási szabályok nyilvános konzultációk tárgyát képezik, melyek 
elérhetők a következő címen: https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html 
2 Mérlegelni kell a Bíróság C 594/18 P, Ausztria kontra Bizottság („Hinkley Point”) ügyben 2020. szeptember 22-
én hozott ítéletének lehetséges hatását. 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


Európai Bizottság, Versenypolitikai Főigazgatóság, 2020. október 13. 
 

3 
 

2. Amennyiben Ön úgy véli, hogy a negatív környezeti hatással járó tevékenységek esetében 
alacsonyabb szintű állami támogatást vagy kevesebb állami támogatási intézkedést kellene 
jóváhagyni, Ön szerint ez hogyan valósítható meg? 

a. A negatív környezeti hatással járó projektek esetében milyen módokon enyhíthetik a 
tagállamok vagy a kedvezményezett a negatív hatásokat? (Például: ha a 
szélessávfejlesztési/vasúti beruházások hatással lehetnek a biológiai sokféleségre, 
hogyan lehetne biztosítani a biológiai sokféleség megőrzését a munkálatok során; vagy 
ha egy vízerőmű veszélybe sodorná a halpopulációkat, hogyan lehetne védeni a 
halakat?) 

3. Amennyiben Ön úgy véli, hogy több állami támogatást kellene engedélyezni a 
környezetvédelmi célkitűzések támogatására, hogyan kellene ezt megvalósítani? 

a. Ez olyan formában valósuljon-e meg, hogy több támogatást (vagy egyszerűbb 
feltételekkel nyújtott támogatást) tesznek lehetővé a környezetvédelmi szempontból 
előnyös projektek számára, mint a hasonló, de környezetvédelmi szempontból 
kevésbé előnyös projektek számára („zöld bónusz”)? Ha igen, hogyan kellene 
meghatározni a zöld bónuszt? 

b. Milyen kritériumok alapján kellene értékelni a zöld bónuszt? Tudna-e konkrét példákat 
említeni olyan esetekre, ahol Ön szerint indokolt lenne a zöld bónusz, szemben az 
olyan esetekkel, ahol az nem lenne indokolt? Kérjük, indokolja meg választását. 

4. Hogyan határozzuk meg a környezeti előnyöket? 

a. Kell-e hivatkozni az uniós taxonómiára3, és ha igen, kell-e hivatkozni az uniós 
taxonómia valamennyi fenntarthatósági kritériumára? Vagy elegendő lenne-e 
bármilyen környezeti előny? 

2. rész: Antitröszt-szabályok 

Az uniós antitröszt-szabályok tiltják a vállalatok versenyellenes gyakorlatait, például a versenyellenes 
megállapodásokat vagy az erőfölénnyel való visszaélést. Az antitröszt-szabályokat az Európai Bizottság, 
a nemzeti versenyhatóságok és a nemzeti bíróságok párhuzamosan alkalmazzák. 

Az uniós antitröszt-szabályok már most hozzájárulnak a zöld megállapodás célkitűzéseihez azáltal, hogy 
szankcionálják a korlátozó magatartásokat, például a tiszta technológiák kifejlesztésének vagy 
bevezetésének korlátozását vagy az alapvető infrastruktúrákhoz – például a villamosenergia-átviteli 
vezetékekhez – való hozzáférésből való kizárást, ami kulcsfontosságú az offshore szélparkok 
kiépítéséhez és más megújuló energiaforrások alkalmazásához. Az uniós antitröszt-szabályok a zöld 
megállapodás célkitűzéseihez azáltal is hozzájárulnak, hogy megkönnyítik az energia határokon átnyúló 
szabad áramlását, amely az energiaszolgáltatók közötti versenyen és a természeti erőforrások 
hatékonyabb felhasználásán alapul. A közlekedéssel kapcsolatos szabályok végrehajtása szintén 
hozzájárulhat az ipar és a gazdaság ökologizálásához. 

                                                            
3 A 2020. június 18-i (EU) 2020/852 taxonómiai rendelet (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.) osztályozási rendszert hoz 
létre a fenntartható befektetések előmozdítására. Az uniós taxonómia keretében a legtöbb gazdasági 
tevékenységet megvizsgálják, és tevékenységi területenként meghatározzák (a kibocsátások szintje, az 
újrafeldolgozási arányok, a vízgazdálkodási követelmények stb. alapján) azokat a kritériumokat, amelyek alapján 
eldönthető, hogy a befektetők és az eszközkezelők fenntarthatónak minősíthetik-e a tevékenységet. Jóllehet az 
osztályozás nem vonatkozik az állami támogatásokra, de részleges útmutatást adhat a jelentős környezeti 
előnyökkel járó vagy magas fenntarthatósági pontszámú projektek azonosításához. 
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A vállalkozások azzal járulhatnak hozzá a zöld megállapodáshoz, hogy egyesítik erőfeszítéseiket a 
kötelező szabványok túlteljesítése érdekében. A szabványosítási megállapodások gyakran jelentős 
pozitív hatásokkal járnak, különösen azáltal, hogy lehetővé teszik új termékek fejlesztését, meglévő 
termékek továbbfejlesztését vagy piacok kialakulását, illetve az ellátási feltételek javítását. A 
szabványokról való megegyezés során a vállalatok azt szavatoló biztosítékokat vezethetnek be, hogy a 
szabvány előnyei ne járjanak az egészséges verseny szükségtelen korlátozásával. A szabványt például 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell alkalmazni; minden érdekelt vállalat számára 
hozzáférhetőnek kell lennie, beleértve azokat is, amelyek alternatív szabványokat vagy technológiákat 
is alkalmazni kívánnak; és nem teheti lehetővé a bizalmas üzleti adatok cseréjét vagy kartellek 
leplezését4. 

A fenntarthatósági célkitűzéseket szolgáló megállapodások elvben szintén részesülhetnek a Bizottság 
csoportmentességi rendeleteinek5 előnyeiből, amennyiben e megállapodások nem tartalmaznak 
különösen súlyos korlátozásokat, és a megállapodásban részes felek együttes piaci részesedése nem 
haladja meg a meghatározott küszöbértékeket. 

A jelenlegi vita célja annak megállapítása, hogy vannak-e még akadályai a zöld megállapodás 
célkitűzéseit támogató kívánatos megállapodásoknak, és ha igen, hogyan lehet ezeket az akadályokat 
a leghatékonyabban kezelni. 

Az antitröszt-politika és a környezet- és éghajlat-politikák közötti együttműködésről, valamint az 
együttműködés javításának lehetőségeiről folytatott vitához való hozzászólásához kérjük, vegye 
figyelembe a következő kérdéseket: 

1. Kérjük, nevezzen meg tényleges vagy elméleti példákat a vállalkozások közötti, a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek támogatását szolgáló kívánatos együttműködésre, melyet az 
uniós antitröszt-kockázatok miatt nem lehetett megvalósítani. Kérjük, fejtse ki különösen 
azokat a körülményeket, amelyek között a vállalkozások közötti verseny helyett a vállalatok 
közötti együttműködés környezetbarátabb eredményekhez vezet (pl. környezetbarátabb 
termékek vagy termelési folyamatok). 

2. Szükség van-e további pontosításokra és egyértelműségre azon megállapodások jellemzőivel 
kapcsolatban, amelyek a verseny korlátozása nélkül szolgálják a zöld megállapodás 
célkitűzéseit? Ha igen, milyen formában kellene ilyen pontosításokat tenni (általános politikai 
iránymutatás, eseti értékelés, tájékoztatás a szabályok végrehajtásának prioritásairól stb.)? 

3. Vannak-e olyan körülmények, amelyek között a zöld megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítása olyan korlátozó megállapodásokat indokolna, amelyek túllépnek a jelenlegi 
végrehajtási gyakorlaton? Ha igen, kérjük, fejtse ki, hogyan lehetne továbbfejleszteni a 
jelenlegi végrehajtási gyakorlatot az ilyen megállapodások előmozdítása érdekében (azaz: a 
zöld megállapodás mely célkitűzései indokolnák a korlátozó megállapodások egyedi kezelését? 
Hogyan lehet megkülönböztetni a zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását más 

                                                            
4 Lásd az EUMSZ 101. cikkének a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló 
bizottsági iránymutatás (horizontális együttműködési iránymutatás) (HL C 11., 2011.1.14., 1. o.) 280–283. pontját 
és 293. pontját. 
5 A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke 
(3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról 
(HL L 102., 2010.4.23., 1. o.); A Bizottság 1217/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes 
csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 335., 2010.12.18., 36. o.); A Bizottság 1218/2010/EU rendelete (2010. 
december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási 
megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 335., 2010.12.18., 43. o.). 
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fontos szakpolitikai célkitűzések, például a munkahelyteremtés vagy más szociális célkitűzések 
megvalósításától)? 

3. rész: Összefonódás-ellenőrzés 

Az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet értelmében a Bizottság feladata annak értékelése, hogy a 
vállalati átszervezések, nevezetesen a bizonyos méretű fúziók és felvásárlások jelentősen 
akadályozzák-e a tényleges versenyt a belső piacon. Az ilyen átszervezések általában üdvözlendők, 
amennyiben nem járnak káros hatásokkal, és hozzájárulnak az európai ipar versenyképességének 
növeléséhez, a növekedési feltételek javításához és az életszínvonal emeléséhez az EU-ban. 

Mindazonáltal a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy ezek az ügyletek ne okozzanak tartós kárt a 
belső piacon zajló versenyben. Az összefonódás tartósan károsíthatja a versenyt, például azáltal, hogy 
megszünteti a vállalkozások közötti versenykényszert. Konkrétan: az összefonódások megszüntethetik 
a vállalkozások közötti, egyes termékek vagy termelési folyamatok fenntarthatósági szempontjait 
érintő innovációs nyomást, különösen azokon a piacokon, ahol a termelési folyamatok fontos 
versenytényezőt jelentenek. 

A fogyasztói preferenciák kulcsfontosságúak az összefonódás hatásainak értékelésében, mind az 
érintett termékpiacok azonosítása, mind annak elemzése tekintetében, hogy az összefonódó 
vállalkozások milyen mértékben versenyeznek egymással és más vállalkozásokkal. Napjainkban a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági megfontolások egyre nagyobb szerepet játszanak e tekintetben. 

A piac meghatározása a vállalkozások versenytereinek azonosítására és meghatározására szolgáló 
eszköz. A piacok termékek és földrajzi szempontból történő körülhatárolása lehetővé teszi az ügylet 
versenyre és fogyasztói jólétre gyakorolt hatásának értékelésére szolgáló keret létrehozását.6 Egy 
érintett termékpiac mindazokból a termékekből és/vagy szolgáltatásokból áll, amelyeket a fogyasztó a 
termékek jellemzői, ára és tervezett felhasználása alapján egymással felcserélhetőnek vagy 
helyettesíthetőnek tart. E tekintetben a termék környezetbarát jellemzői vagy fenntarthatósági 
jellemzői magasabb termékminőséggel hozhatók összefüggésbe, és megkülönböztető tényezőt 
jelenthetnek a fogyasztók szemében. 

A kutatás és a technológiai fejlődés alapvető fontosságú a gazdasági fejlődés szempontjából. A 
fenntartható fejlődés előmozdításának célja megköveteli az innováció védelmét és ösztönzését annak 
érdekében, hogy a vállalkozások olyan új és jobb technológiákkal, termékekkel vagy know-how-val 
álljanak elő, amelyek segíthetnek például a kibocsátások csökkentésében, illetve más fenntarthatósági 
vagy környezetvédelmi fejlesztésekben. Az összefonódás-ellenőrzés biztosítja, hogy a versenytársak 
összefonódása ne okozza az innováció csökkenését, amely még további előnyöket tartogatna. 

Az összefonódás-ellenőrzés és a környezet- és éghajlat-politikák közötti együttműködésről, valamint 
az együttműködés javításának lehetőségeiről folytatott vitához való hozzászólásához kérjük, vegye 
figyelembe a következő kérdéseket: 

1. El tud-e képzelni olyan helyzetet, amikor a vállalkozások összefonódása káros lehet a 
fogyasztókra azáltal, hogy csökkenti a környezetbarát termékek és/vagy technológiák 
választékát? 

2. Ön szerint az összefonódás-ellenőrzés jobban hozzájárulhatna-e a környezetvédelemhez 
és a zöld megállapodás fenntarthatósági célkitűzéseihez? Ha igen, kérjük, fejtse ki, 
hogyan? 

                                                            
6 Lásd a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról szóló bizottsági közleményben 
(HL C 372., 1997.12.9.) szereplő iránymutatást. 
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Tudnivalók: 

A dokumentumban feltett kérdések három részre tagolódnak, melyek mindegyike a három versenyjogi 
eszköz egyikét fedi le: antitröszt-politika, állami támogatások ellenőrzése és összefonódás-ellenőrzés. 

Előfordulhat, hogy a részek vagy kérdések mindegyikére, vagy csak bizonyos részekre vagy kérdésekre 
kíván válaszolni. Ennek során ügyeljen arra, hogy pontosan az adott kérdést válaszolja meg. Kérjük, 
amennyiben lehetséges, adjon konkrét példákat és számszerű információkat. 

Amennyiben az észrevételei meghaladják a 20 oldalt, kérjük, csatoljon vezetői összefoglalót. 

Kérjük, hogy észrevételeit 2020. november 20-ig juttassa el a COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu 
címre. 

Kérjük, csak nem bizalmas információkat adjon meg. 
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