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Előszó a 2018-as éves versenyjogi jelentéshez 

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos 

2018 rendkívül mozgalmas év volt a Bizottság számára az uniós versenypolitika és jogszabályok 

végrehajtása szempontjából: a Bizottság 395 összefonódásról, 284 állami támogatásról szóló 

határozatot hozott, és több mint 20, kartell és trösztellenes ügyről határozott, ami 40%-os 

növekedést jelent 2017-hez képest.  Ezzel egyidejűleg a Bizottság folytatta a versenyjogi eljárások 

egyszerűsítését az uniós versenyszabályok időszerűségének és hatékonyságának fokozása 

érdekében. A több mint 60 évvel ezelőtt a Szerződésbe foglalt versenyszabályok alkalmazhatósága 

továbbra is igazolja az Unió alapítói által létrehozott finom egyensúly érvényességét. Az uniós 

versenypolitika a gazdasági és pénzügyi kihívásokra érzékenyen reagáló, máig is kulcsfontosságú 

szakpolitikai eszköz. És könnyen megérthetjük, miért: a szigorúan a szabályokon, tényeken és 

gazdasági értékelésen alapuló uniós versenypolitika a jogállamiság tiszteletben tartásával a jog 

kiszámíthatóságát biztosítja, valamint értéket közvetít a polgárok és a vállalkozások számára. 

Ugyanakkor szilárd alapnak bizonyult az új kihívások folyamatos kezeléséhez. 

Az utóbbi években a piacok forradalmi változásokon mentek keresztül, és a gazdaság digitalizálása 

folyamatosan megváltoztatja a piacok működését, valamint a fogyasztók magatartását. Jelenleg 

csupán két típusú gazdasági ágazat létezik – az egyik, amelyet már átalakított a digitalizáció, és a 

másik, amelynek átalakulása éppen folyamatban van. Jóllehet ez a folyamat új innovációkkal, a 

hálózati összekapcsoltság fokozódásával, új termékek és szolgáltatások megjelenésével jár, a 

közvélemény mégis egyre nagyobb aggodalommal figyeli társadalmi hatásait, valamint azt a 

versenyjogi szempontból is jelentős tényt, hogy a hatalom néhány nagyon nagy digitális vállalkozás 

kezében koncentrálódik. Ugyanakkor ahhoz, hogy a versenypolitika megőrizze korábbi jelentőségét, 

a status quo folyamatos megkérdőjelezése szükséges. 

Ezért sok energiát fordítottunk annak megértésére, hogy milyen hatásokkal fog járni a digitalizáció a 

versenyre. A Google viselkedésével kapcsolatban végzett három vizsgálatunk segített megérteni azt, 

hogy a digitális korban hogyan áshatják alá a versenyt a jelentős hatalommal bíró vállalkozások. Két 

évvel ezelőtt fejeztük be a közel 2000 európai vállalkozástól származó adatok felhasználásával 

folytatott vizsgálatot az európai elektronikus kereskedelmi piacokról.  Számos esetben kísértük 

figyelemmel e vizsgálat eredményeinek alakulását. 

Idén januárban több mint 500 ember gyűlt össze egy brüsszeli konferencia keretében annak 

megvitatására, hogy a digitális technológia hogyan változtatja meg a piacainkat. A konferencia 

előkészítése során több mint 100 írásbeli hozzászólást gyűjtöttünk össze a vita összes különböző 

nézőpontjait képviselő résztvevőktől. Néhány hónappal ezelőtt került a kezünkbe az a jelentés, 

amelyet három szaktanácsadó készített számunkra arról, miként fogja érinteni a digitalizálás a 

fogyasztókat Európában – és a versenypolitika hogyan tud ehhez alkalmazkodni.  

A szóban forgó jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy kezelni kell a digitális platformok hatalmát. 

Ezt úgy lehet elérni, ha fenntartjuk a kisebb szereplők és az erőfölényben lévő platformok közötti 

versenyt, ha ellensúlyozzuk az erőfölényben lévő platformok hatalmát és biztosítjuk, hogy 

üzletfeleikkel tisztességes és átlátható módon bánjanak, ha kitüntetett figyelmet szentelünk azoknak 

a stratégiáknak, amelyek aláássák az interoperabilitást, és nem utolsósorban, ha olyan szabályozást 

alkotunk, amely biztosítja a digitális platformok megfelelő demokratikus ellenőrzését. Ami a 

versenyjogi szabályok érvényesítését illeti, a legfontosabb kihívás abban áll, hogy gyorsan és 

hatékonyan tudjunk fellépni annak érdekében, hogy a versenyt fenyegető veszélyeket megfelelő 

időben tudjuk kezelni, és tudatában legyünk a versenyt fenyegethető új stratégiáknak.  
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A jövő távlatában a Bizottság tavaly 37 kiadási programot javasolt a következő, 2021–2027 közötti 

többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. Ha a programokat a társjogalkotók elfogadják, az lehetővé 

fogja tenni, hogy közvetlenül a versenypolitika támogatására a következő hét évben 140 millió EUR 

indikatív költségvetés jusson. Az Egységes piac program versenyre vonatkozó részének egyik fő 

prioritása, hogy segítse a Bizottságot informatikai eszközeinek és szakértelmének megerősítésében, 

annak érdekében, hogy a Bizottság továbbra is hatékonyan tudja érvényesíteni a versenyjogi 

szabályokat az egyre inkább adatközpontú gazdaságban. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az 

algoritmusok működtette világban is képesnek kell lennünk a jogsértések felderítésére, valamint 

képesnek kell lennünk folyamatosan egyre nagyobb arányú, egyre komplexebb ügyek és 

adatállományok kezelésére. A versennyel kapcsolatos intézkedéseink relevanciája, minősége és 

gyorsasága továbbra is alapvető fontosságú. A vizsgálatokkal szembeni követelmény a gyorsaság, de 

az alaposság és a pontosság is számít, a vállalkozásoknak pedig joguk van a meghallgatásra. A 

Bizottságnak egyre nagyobb mértékben van szüksége pontos és megfelelő informatikai eszközökre 

azért, hogy vizsgálatait minél célirányosabban és gyorsabban folytathassa le.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az új többéves pénzügyi keret szerinti kiadások a lehető 

leghatékonyabbak legyenek, törekszünk az állami támogatási szabályok célirányos módosítására. 

Biztosítani kívánjuk, hogy a nemzeti finanszírozást – például a nemzeti szinten kezelt európai 

strukturális és beruházási alapokat – és a központilag kezelt uniós alapokat zökkenőmentesen 

lehessen kombinálni, a magánberuházások kiszorítása vagy a verseny indokolatlan torzítása nélkül. 

Emellett a versenypolitika relevanciájának megőrzéséhez rendszeres önértékelésre van szükség. A 

tavalyi évben a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásával összhangban 

kezdeményeztük az állami támogatások és egyéb témák modernizációja keretében elfogadott állami 

támogatási szabályok értékelését. A célravezetőségi vizsgálat fel fogja tárni, hogy a szabályok 

ténylegesen a szándékolt módon működtek-e, továbbá a Bizottság által meghozandó, a szabályok 

meghosszabbítását vagy esetleges aktualizálását eredményező határozatok alapját fogja képezni. 

Ezenkívül a tavaly decemberben elfogadott ECN+ irányelv biztosítja, hogy valamennyi nemzeti 

versenyhatóság megfelelően finanszírozható legyen, és megfelelően fel legyen szerelve a versenyjogi 

szabályok Unió-szerte történő érvényesítéséhez. Az uniós versenyjogi szabályokra vonatkozó összes 

határozat 85%-át jelenleg a nemzeti hatóságok hozzák, ezért a támogatásuk az uniós 

versenyszabályok gyorsabb, egységesebb és végső soron hatékonyabb végrehajtását jelenti. 

Összességében úgy gondolom, hogy a 2018-ban és az elmúlt években hozott intézkedéseink 

mindegyike megmutatta, hogy a versenypolitika miként segíti elő a piac tisztességességét és az uniós 

polgárokkal szembeni méltányos elbánást, annak biztosításával, hogy a vállalkozások egyenlő 

feltételek mellett versenyezhessenek az egységes piacon, ami következésképpen a fogyasztók 

számára is előnyös. Folyamatos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük és 

helyreállítsuk a tisztességes versenyt számos kulcsfontosságú ágazatban, például a digitális 

gazdaságban, az energiapiacon, a szállítási ágazatban és a pénzügyi piacokon. Folytattuk 

erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a tagállamok ne biztosítsanak jogtalan 

adókedvezményeket néhány kiválasztott vállalatnak, amivel feljogosítják őket, hogy kibújjanak a 

méltányos közteherviselés alól. Az európai uniós állami támogatási szabályok ugyanakkor továbbra is 

lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a közös európai érdeket szolgáló olyan fontos 

projekteket támogassanak, mint például a Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült 

Királyság által közösen bejelentett, integrált, a hat kulcsfontosságú alaptechnológia egyikét képviselő 

mikroelektronikai kutatási és innovációs projekt. Végezetül a globális szintéren is felvállaljuk 

szerepünket a valódi versenykultúra Európai Unióban és világszerte történő előmozdítása 

érdekében.  
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Ez az év több fontos változást tartogat az Európai Unió számára, mivel felkészít a következő 

intézményi ciklus új vezetői csapatának fogadására. Ebben az összefüggésben továbbra is 

kulcsfontosságú szerepet játszik versenypolitikánk azáltal, hogy hozzájárul a tisztességes, 

fenntartható és versenyképes Európa megteremtéséhez. A versenypolitika a jelenben és a jövőben is 

fontos eszköznek számít a versenyképesség növelése, a növekedés és a munkahelyteremtés 

feltételeinek megteremtése és a jövő technológiáiba való beruházás szempontjából, valamint segíti 

az egységes piacot és Európa iparát abban, hogy erősebbé váljon, és képes legyen helyt állni a 

globális versenyben. 

Mert az erős európai gazdaságnak hatékony versenyre van szüksége ahhoz, hogy innovatív, 

dinamikus és sikeres legyen. S mivel a történelmünknek abban a pillanatában vagyunk, amikor 

választásaink meghatározzák a bennünket az elkövetkező évtizedekben körülvevő világot, továbbra 

is folytatnunk kell az európaiak számára fontos értékeink védelmét.  


