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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a versenypolitikáról szóló éves jelentésről
(2018/2102(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen annak 
7., 8., 9., 11., 12., 39., 42. és 101–109. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 35., 37. és 38. 
cikkére,

– tekintettel a Bizottság 2017. évi versenypolitikáról szóló 2018. június 18-i jelentésére 
(COM(2018)0482) és a hozzá csatolt, ugyanazon napon kiadott bizottsági szolgálati  
munkadokumentumra,

– tekintettel a Bizottság „A vállalkozások közötti összefonódások uniós ellenőrzésének 
javítása” című, 2014. július 9-i fehér könyvére (COM(2014)0449),

– tekintettel a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a 
belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2017. március 22-i bizottsági 
javaslatra (COM(2017)0142),

– tekintettel „A versenypolitika végrehajtásáról szóló európai uniós együttműködési 
megállapodásokról – a következő lépések” című 2014. február 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel a versenyképesség témájára vonatkozó bizottsági szabályokra, 
iránymutatásokra, határozatokra, állásfoglalásokra, közleményekre és dokumentumokra,

– tekintettel az uniós versenypolitikát tárgyaló 2017. és 2016. évi éves jelentésekről szóló 
2018. április 19-i2 és 2017. február 14-i állásfoglalásaira3,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire 
(A8-0000/2018),

1. üdvözli a Bizottságnak a versenyszabályok Unió-beli hatékony érvényesítésére irányuló 
tevékenységeit és erőfeszítéseit;

2. véleménye szerint a Szerződésen alapuló versenyszabályokat a szélesebb értelemben 
vett – az Unió szociális piacgazdaságát alátámasztó – európai értékek, azaz a 
környezetvédelem, a szociális védelem, az egyenlőségre vonatkozó megfontolások, a 

                                               
1 HL C 93., 2017.3.24., 71. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0187.
3 HL C 252., 2018.7.18., 78. o.
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fogyasztóvédelem és a közegészségügy fényében kell értelmezni, ahogyan ezt az 
EUMSZ 7. cikke tartalmazza; úgy véli ezért, hogy a negatív szociális és környezeti 
externáliákat eredményező tevékenységek a piac olyan torzulásaival járnak, amelyeket 
versenyszabályok útján kell kezelni, a szociális és környezeti előnyökkel járó 
tevékenységeket pedig ugyanígy kifejezetten figyelembe kell venni a Szerződésen 
alapuló versenyszabályok értékelése során;

3. rámutat, hogy még az ingyenesen rendelkezésre bocsátott termékek vagy szolgáltatások 
esetén is érheti méltánytalan kár – minőségromlás vagy zsarolási próbálkozások folytán 
– a fogyasztókat; felhív ezért – a tárgyalt esetek kapcsán – a „károkozás elméletének” 
megfogalmazására, amely meghaladná az árközpontú megközelítéseket és magában 
foglalna azokon túlmutató olyan megfontolásokat is, mint az állampolgárok 
magánéletére tett hatás;

4. hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van az adatközpontú gazdaság kihívásaira szabott 
hatékony keretre; rámutat különösen arra, hogy a szüntelenül növekvő adatforgalom 
feletti ellenőrzés gyakorlása során a digitális platformok jelentős hálózati externáliákat 
és méretgazdaságosságot eredményeznek, és végeredményben – a túlzott koncentráció, 
a nyereség kivonása és a túlzott piaci erő folytán – a piaci működési zavaraihoz 
vezetnek;

5. felhívja e tekintetben a Bizottságot, hogy a szolgáltatások létrehozásához és nyújtásához 
szükséges adatok feletti ellenőrzést tekintse a piaci erő megléte bizonyítékának az 
EUMSZ 102. cikkére vonatkozó iránymutatás közlésekor, továbbá követelje meg az 
interoperabilitást az online platformok és a közösségi hálózatok szolgáltatói között; 
követeli, hogy a Bizottság versenypolitikáról szóló következő éves jelentésében 
szenteljen külön fejezetet ezeknek a kérdéseknek, ideértve esettanulmányokat is az 
árplafonokról olyan ágazatokban, mint szálláskereső és turisztikai online platformok;

6. véleménye szerint azok a jogalkalmazási küszöbértékek, amelyek alapján az egyesülés 
tekintetében uniós vizsgálat indulhat, és amelyek a vizsgált, illetve a beszerzést végző 
entitás üzleti forgalmán alapulnak, nem felelnek meg a digitális gazdaságnak, amelyben 
az értéket – hirdetési szempontból – gyakran egy internetes honlap látogatóinak száma 
képviseli; javasolja ezen küszöbértékek felülvizsgálatát és hozzáigazítását az 
egyesülések által érintett fogyasztók számához és a kapcsolódó tranzakciók értékéhez;

7. hangsúlyozza, hogy a digitális gazdaságba való belépést akadályozó tényezők növekvő 
mértékben áthághatatlanná válnak, mivel minél inkább tartóssá lesz ez a méltánytalan 
gyakorlat, annál inkább nehéz lesz kiküszöbölni versenyt hátráltató hatásait; megerősíti 
e tekintetben, hogy a Bizottságnak hatékony ideiglenes intézkedésekkel kellene élnie, 
mindeközben garantálva az eljárás megfelelőségét és a vizsgálat által célba vett 
vállalkozások védelemhez való jogát;

8. rámutat a felszámolási támogatás tekintetében az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok és a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv szerinti szanálási 
rendszer közötti ellentmondásokra; rámutat, hogy két újabb esetben – az Egységes 
Szanálási Testület (ESZT) következtetései dacára, melyek szerint a szanálás 
közérdekkel nem volt alátámasztható – a Bizottság jóváhagyta az állami támogatást 
azon az alapon, hogy az regionális szinten enyhíteni fogja a gazdasági zavarokat, és ez a 
közérdek két eltérő értelmezésére ad példát; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja 
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felül az állami támogatásra vonatkozó szabályok értelmezését oly módon, hogy az 
összhangba kerüljön a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel, 
valamint ennek megfelelően vizsgálja felül a bankokról szóló 2013. évi közleményét is, 
beleértve a felszámolási támogatást;

9. újfent kéri a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a pénzintézetek  a válság kezdete 
óta  részesültek-e rejtett juttatásokban és állami támogatásban a központi bankok által 
nyújtott likviditási támogatás formájában; emlékeztet a Vestager biztos által a 
Parlament ECON bizottságával 2017. novemberben folytatott strukturált párbeszéd 
során tett kötelezettségvállalásra, mely szerint áttekintik az EKB vállalati
eszközvásárlási programjából eredő esetleges versenytorzulásokat, és a kérdésben 
kvalitatív szempontú válasszal fog szolgálni;

10. határozottan aggasztja az élelmiszer-ellátási lánc messze nyúló koncentrációja, melynek 
bizonyítéka, hogy a világ vetőmagpiacának több mint 60%-át, növényvédő-piacának 
75%-át négy nagyvállalat uralja, illetve tartja kezében az értékesítést a fogyasztók, a 
gazdálkodók, a környezetvédelem és a biodiverzitás kárára; rámutat, hogy egy ilyen 
oligopólium a gazdálkodókat még nagyobb technológiai és gazdasági függésbe taszítja 
a kevés globálisan integrált egyablakos platformtól, korlátozza a vetőmagválasztékot, az 
innovációs igyekezetet eltéríti a környezettudatos és a biodiverzitást szem előtt tartó 
termelési modellek választásától, végezetül pedig a verseny korlátozása az innováció 
csökkenését eredményezi;

11. kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az EU összefonódási rendeletének 
felülvizsgálatát olyan értelemben, hogy kapjon hatáskört – nem egy tagállam jelenlegi 
helyzetéhez hasonlóan – intézkedések elfogadására az európai közös rend, valamint az 
EUMSZ-ben és az EU Alapjogi Chartájában foglalt jogok és elvek védelme érdekében, 
beleértve a környezet védelmét;

12. felhív az EUMSZ 101. cikke (3) bekezdésének olyatén értelmezésére – beleértve a 
Bizottság horizontális iránymutatásait –, hogy az ne a szűk körű, árközpontú fogyasztói 
jólétre összpontosítson, hanem vegye tekintetbe a szükséges szociális és környezeti 
hatékonyságot, az ellátási lánc környezeti és szociális fenntarthatóságának javítása 
érdekében ösztönözve a horizontális koordinációt; rámutat, hogy egy ilyen 
megállapodás által gerjesztett hatásoknak az adott piacon képeseknek kell lenniük a 
versenyt hátráltató – ugyanazon avagy egy földrajzilag nem kapcsolódó piacon 
érvényesülő – tényezők ellensúlyozására;

13. elismeri, hogy a tagállamok által a Párizsi Megállapodás részeként vállalt jogi erejű 
kötelezettségek nem teljesíthetők a megújuló energiák termelésének és felhasználásának 
elterjesztését és  finanszírozását kedvezményező konkrét állami intézkedések 
hiányában; tudomásul veszi az állami támogatásokról és az energiáról szóló 
iránymutatások tervbe vett felülvizsgálatát, melyek a jövőben kiterjednek majd az 
állami támogatásokból leginkább részesülő két ágazatra, a nukleáris energiára és a 
fosszilis fűtőanyagok bányászatára is, ami nagyobb rugalmasságot fog eredményezni a 
fogyasztók által termelt megújuló energia tekintetében;

14. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a versenyhatóságok elegendő forrást kapjanak 
munkájuk elvégzéséhez; támogatja ezzel összefüggésben a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret kapcsán az egységes piac programjának versennyel 
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kapcsolatos dimenziójára irányuló javaslatot;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok nemzeti parlamentjeinek.
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