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VERSENYPOLITIKA

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101–109. cikke tartalmazza
a belső piaci versenyre vonatkozó szabályokat. Ez alapján tilos a vállalkozások közötti
versenykorlátozó megállapodás. Az erőfölényben lévő vállalkozások nem élhetnek vissza
erőfölényükkel, és nem korlátozhatják a tagállamok közötti kereskedelmet. Az Európai
Bizottság ellenőrzi a közösségi léptékű összefonódásokat és felvásárlásokat, és adott esetben
megtilthatja őket. Tilos, néhány esetben azonban engedélyezhető olyan állami támogatás
nyújtása egyes vállalkozások javára vagy egyes áruk tekintetében, amely a verseny torzulását
eredményezné. A versenyszabályok a közvállalkozásokra, a közszolgáltatásokra és az
általános érdekű szolgáltatásokra is érvényesek. Amennyiben veszélybe kerülne e különleges
szolgáltatások célkitűzéseinek megvalósítása, a versenyszabályokat hatályon kívül lehet
helyezni.

JOGALAP

— Az EUMSZ 101–109. cikke, valamint a belső piacról és a versenyről szóló,
27. sz. jegyzőkönyv, amely rögzíti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott belső piaci célkitűzés magában foglalja a
torzulástól mentes versenyt is;

— a 139/2004/EK összefonódás-ellenőrzési rendelet;

— az EUMSZ 37., 106. és 345. cikke a közvállalkozásokra vonatkozóan, valamint az
EUMSZ 14., 59., 93., 106., 107., 108. és 114. cikke a közszolgáltatásokra, az általános
érdekű szolgáltatásokra és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozóan; a
26. sz. jegyzőkönyv az általános érdekű szolgáltatásokról; az Alapjogi Charta 36. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A közösségi versenyszabályok alapvető célja a torzulástól mentes verseny biztosítása. A
tényleges verseny nem önmagában vett cél, hanem egy szabad és dinamikus belső piac
megvalósításának feltétele, valamint az általános gazdasági jólét előmozdításának egyik
eszköze. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az EUMSZ 3. cikke nem említi meg
kifejezetten a verseny torzulástól való védelmét, hanem az a 27. sz. jegyzőkönyv értelmében a
belső piac fogalommeghatározásába tartozik. A gyakorlatban ez várhatóan nem fog változásokat
eredményezni, mert a versenyszabályok változatlanok maradtak. Az ezek alkalmazására
vonatkozó előfeltételek és a jogkövetkezmények oly módon rögzültek a Bizottság többéves
igazgatási gyakorlatában és az európai bíróságok ítélkezési gyakorlatában, hogy stabilnak
tekinthetők.
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EREDMÉNYEK

A. A versenykorlátozó megállapodások teljes tilalma (az EUMSZ 101. cikke)
Tilos ((1) bekezdés) és semmis ((2) bekezdés) minden olyan vállalkozások közötti
megállapodás, amely a verseny korlátozását okozza vagy okozhatja, és hatással lehet a
tagállamok közötti kereskedelemre. A tilalom alól mentesülhetnek azok a megállapodások,
amelyek hozzájárulnak az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a
műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, feltéve, hogy lehetővé teszik a fogyasztók
méltányos részesedését a fenti előnyökből, nem jelentenek szükségtelen korlátozásokat, illetve
nem szüntetik meg a versenyt a kérdéses áruk jelentős része tekintetében ((3) bekezdés).
2004. május 1. óta az 1/2003/EK tanácsi rendelet szabályozza az EUMSZ 101.
és 102. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtását. Ez alapján a nemzeti
versenyhatóságok, valamint a tagállami bíróságok maguk alkalmazhatják az EUMSZ
101. és 102. cikkét. 2017-ben a Bizottság javaslatot tett egy olyan irányelvre, amely
felhatalmazza a nemzeti versenyhatóságokat, hogy hatékonyabban hajtsák végre az Unió
antitröszt szabályait annak biztosítása érdekében, hogy az egyforma jogalap szerint eljáró,
az Európai Versenyhatóságok Hálózata révén együttműködő nemzeti versenyhatóságok
megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a valódi közös versenyjogi jogérvényesítés térségének
kialakításában. Általánosságban véve az uniós antitröszt szabályozás alkalmazása során az
alábbi eljárási eszközök bizonyultak hasznosnak a gyakorlatban:
— Csoportmentesség: tartalmilag hasonló egyéni megállapodások olyan csoportja, amely

jellemzően összehasonlítható hatást gyakorol a versenyre. Amennyiben az ilyen
megállapodások alkotta csoport várhatóan rendszeresen eleget tesz az EUMSZ
101. cikkének (3) bekezdésében foglalt mentességi feltételeknek, lehetőség van arra, hogy
azt egy rendelet útján csoportként mentesítsék az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében
megállapított tilalom alól. Ez az eljárásmód tehermentesíti a Bizottságot az igazgatási
gyakorlat során.

— Csekély jelentőségű megállapodások: egyes megállapodások, amelyek nem tartoznak
az EUMSZ 101. cikke (3) bekezdése szerinti kivétel hatálya alá, nem tekinthetők
jogsértőnek, ha kisebb jelentőségűek, és nem gyakorolnak érzékelhető hatást a piacra
(de minimis elv) Az ilyen megállapodásokat gyakran tekintik célszerűnek a kis- és
középvállalkozások közötti együttműködés szempontjából. Egyes csoportmentességi
rendeletek módosításai valamint az újabb ítélkezési gyakorlat nyomán a 2014-es csekély
jelentőségű megállapodásokról szóló közlemény átdolgozásra került (2014/C 291/01).
A legfontosabb változás annak egyértelműsítése, hogy a verseny korlátozását „célzó#
megállapodások nem tekinthetők csekély jelentőségűnek.

Bizonyos típusú megállapodások minden esetben a versenyt korlátozónak és ennélfogva kivétel
nélkül tiltottnak minősülnek; ezek elsősorban az ármeghatározásokra és a területvédelmi
záradékokra vonatkoznak.
Kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárások: a 622/2008/EK rendelet alapján lehetőség
van arra, hogy az eljárást gyorsított eljárásban folytassák le, és 10%-kal csökkentett bírsággal
zárják le, ha az érintett vállalkozások segítik a Bizottság munkáját, és már az eljárás korai
szakaszában felfedik, hogy versenyellenes megállapodásban vesznek részt.
Kártérítési keresetek: a tiltott megállapodásokra vonatkozó szankciók visszatartó hatásának
növelése és a fogyasztóvédelem hatékonyabbá tétele érdekében 2014-ben elfogadásra került a
tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog
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szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló irányelv (2014/104/EU). A
kartellezés eseteiben az irányelv különösen két következményt szab meg: a pénzbüntetés mellett
megjelenik a polgári jogi kártérítés, az engedékenységi politika hatékonysága pedig biztosítva
marad.
B. Piaci erőfölénnyel való visszaélés (az EUMSZ 102. cikke)
„Az erőfölény olyan pozíciót jelent, amelyben a vállalkozás gazdasági ereje lehetővé teszi
számára a hatékony verseny fenntartásának megakadályozását az érintett piacon annak révén,
hogy általa a vállalkozás érzékelhető mértékben függetlenedni tud a versenytársaitól, a
vásárlóitól, és végső soron a fogyasztóktól” (C-27/76. számú United Brands ügy). Az erőfölényt
a belső piac egészére vagy jelentős részére vonatkozóan értékelik. Az érintett piac mérete a
termék jellemzőitől, a helyettesítő termékek meglététől, valamint a fogyasztók magatartásától és
helyettesítőkre történő áttérésre való hajlandóságtól függ. Az EUMSZ 102. cikke nem kimerítő
jelleggel példákat határoz meg a visszaélésszerű magatartásokra.
A Bizottság 2016 szeptembere óta az együttműködési eljárás formájában indított vitarendezési
eljárások megközelítését alkalmazza, beleértve az EUMSZ 102. cikke megsértésének eseteit.
C. Összefonódás-ellenőrzési eljárás
A 139/2004/EK rendelet szerint azt az összefonódást, amely – különösen erőfölény létrehozása
vagy megerősítése következményeként – a közös piacon vagy annak egy jelentős részén
a hatékony versenyt jelentősen akadályozná, a közös piaccal összeegyeztethetetlennek kell
nyilvánítani (2. cikk, (3) bekezdés). Az összefonódás létrejötte előtt az ügyletet be kell jelenteni
a Bizottságnak. A vizsgálat kapcsoló tényezője a másik vállalatnál történő irányításszerzés
(3. cikk, (1) bekezdés). Az összefonódás nem valósulhat meg, amíg a Bizottság arra
nem ad engedélyt (7. cikk). Kapcsolt vállalkozások módszeres, utólagos ellenőrzésére és
szétválasztására nem kerül sor.
Az eljárás két különböző szakaszból állhat. Az eljárást az esetek többségében már az első
szakasz (25 munkanap) után le lehet zárni. A bonyolult eseteket egy második szakaszban (90
munkanap) részletesebben megvizsgálják. A Bizottság engedélyező határozatához feltételeket
és kötelezettségeket fűzhet (8. cikk).
A Bizottság 2014-ben adta ki „A vállalkozások közötti összefonódások uniós ellenőrzésének
javítása” című fehér könyvét, amelynek célja az uniós és nemzeti szintű szabályozás közti
nagyobb összhang elérése. 2016 októberében a Bizottság nyilvános konzultációt indított
az uniós összefonódás-ellenőrzés egyes eljárási és igazságszolgáltatási vonatkozásainak
folyamatban lévő értékelése keretében.
D. Az EUMSZ 107. cikke szerinti, állami támogatásokra vonatkozó tilalom
A támogatás a tagállamok által nyújtott közvetlen szolgáltatás, amely állami forrásokból
származik. Ez a vissza nem térítendő támogatások mellett jelenthet kedvező feltételek mellett
nyújtott kölcsönt, adó-, illetve vámmentességet és hitelgaranciát, továbbá vállalatokban fennálló
állami részesedést, amennyiben az bizonyos vállalkozások vagy bizonyos termelési ágak
előnyben részesítése által torzítja vagy torzíthatja a versenyt, valamint érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.
Az állami támogatásokra vonatkozó tilalom a (2) bekezdésben kimerítően felsorolt esetekben
nem alkalmazandó. Így ezek a támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőek és
automatikusan megengedettek. A (3) bekezdésben leírt esetekben a Bizottság általi egyedi
vizsgálatra kerül sor. Az állami támogatások ellenőrzése során is a de minimis elvet, valamint
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2008 óta az általános csoportmentességet (800/2008/EK rendelet) – amelynek hatályát 2014-
ben és 2017-ben kiterjesztették – alkalmazzák.
A gazdasági és pénzügyi válság miatt az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján
hozott határozatoknál 2013. augusztus 1. óta az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi
válsággal összefüggésben nyújtott bankmentő intézkedésekről szóló – az ún. bankokról szóló
– közlemény (HL C 216., 2013.7.30., 1. o.) alkalmazandó. További közlemények vonatkoznak
a pénzintézetek feltőkésítésére, az értékvesztett eszközök kezelésére, illetve a jövedelmezőség
helyreállítására és a szerkezetátalakítási intézkedések értékelésére.
A bankok számára nyújtott támogatások célja a hitelfolyósítások és a fenntartható növekedést
szolgáló beruházások előmozdítása. Az állami támogatásra vonatkozó szabályozás 2012-es
reformja során számos jogszabályt módosítottak, a belső piacra a legnagyobb hatást gyakorló
állami támogatások eseteire való fokozottabb összpontosítás és az eljárás egyszerűsítésének
céljával.
A Bizottság első határozataiban egyes vállalkozások kedvezményes adózását bizonyos
tagállamokban jogszerűtlen támogatásnak minősítette, amelyet vissza kell fizetni (a Fiat
Financing and Trade és a Starbucks Manufacturing ügyeiben hozott 2015. októberi határozat).
Az Apple ügyében a Bizottság 2016-ban felszólította Írországot 13 milliárd EUR összegű adó
utólagos behajtására. Mind az Apple, mind Írország fellebbezett a döntés ellen, az ügy jelenleg
folyamatban van. A Bizottság további ügyekben is vizsgálatot indított.
E. Közszolgáltatások, általános érdekű szolgáltatások és általános gazdasági érdekű
szolgáltatások
Az EUMSZ 14. cikkének második mondata értelmében az Európai Unió első alkalommal kap
nem kizárólagos jogalkotási hatáskört. A rendes jogalkotási eljárás az Európai Parlamentet
és a Tanácsot az EUMSZ 52. és 114. cikkében egyenértékű társjogalkotói szereppel ruházza
fel. Az EUMSZ 14. cikkét kiegészíti a 26. sz. jegyzőkönyv, amely az EUMSZ 14. cikkére
való hivatkozással hangsúlyozza a szolgáltatások jelentőségét, azok sokszínűségét és a nemzeti,
regionális és helyi hatóságok széles mérlegelési jogkörét, valamint az egyetemes hozzáférést.
Az EUMSZ 14. cikke az Alapjogi Charta 36. cikke révén különös jelentőséget kap. Ez is elismeri
az uniós polgárok általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát az Unió
társadalmi és területi kohéziójának előmozdítása érdekében.
Az általános gazdasági érdekeltségű szolgáltatásokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályozási
csomag egy bizottsági határozatból (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), két közleményből (HL C 8.,
2012.1.11., 14. o. és HL C 8., 2012.1.11., 15. o.), valamint a 2006/111/EK tanácsi irányelvből áll.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament a versenyjog területén leginkább csupán konzultációs eljárás keretében
vesz részt. Befolyása ezért az Európai Bizottság és a Tanács befolyásához képest korlátozott. A
Parlament, többek között az Európai Bizottság versenypolitikáról szóló éves jelentéséről szóló
állásfoglalásaiban már többször kérte a rendes jogalkotási eljárás kiterjesztését a versenyjogra.
A Parlament legfőbb szerepe ezért a végrehajtó hatalom ellenőrzése. A versenypolitikáért
felelős biztos évente többször is megjelenik a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) előtt,
hogy ismertesse politikáját, és hogy megtárgyalják az egyes határozatokat.
A kártérítési keresetekre vonatkozó, fent említett irányelv esetében a rendes jogalkotási eljárás
volt alkalmazandó. Ebben a ritka esetben, amelyben a Parlament (az ECON bizottsággal
mint illetékes bizottsággal) társjogalkotóként járt el, a képviselők fontosnak tekintették a
fogyasztók által elszenvedett károk teljes körű megtérítésének elérését, valamint annak egyidejű
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biztosítását, hogy ez ne vezessen az elszenvedett kár mértékét meghaladó kártérítéshez. A
fogyasztók érdekében a képviselők elérték, hogy a nemzeti versenyhatóságok határozatai a
versenyjogi jogsértés első látásra elfogadható (prima facie) bizonyítékának minősüljenek.
A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb
intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE, TAX2) 2016 nyarán lezárta vizsgálatát,
amely egyrészt arra vonatkozott, hogy az egyes tagállamok hogyan értékelik a gyakorlatban
a feltételes adómegállapítások összeegyeztethetőségét az állami támogatásra vonatkozó
szabályokkal, másrészt a kölcsönös információcserére vonatkozó előírások egyértelműsítésének
kérdésére.
A Bizottság javaslatot tett a nemzeti versenyhatóságok hatáskörének kiterjesztésére annak
érdekében, hogy hatékonyabban hajtsák végre az uniós versenyjogot, amely javaslat jelenleg a
rendes jogalkotási eljárás parlamenti szakaszában tart, az ügyben az ECON bizottság illetékes.
A Parlament álláspontja, amelyről a Versenyképességi Tanáccsal fog tárgyalásokat folytatni,
2018 elején várható.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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