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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a versenyszabályok 
bizottsági végrehajtását 

Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez arra nézve, hogy az Európai Bizottság 
eredményesen hajtja-e végre az egységes piacon az uniós versenyszabályokat. Az uniós 
versenyszabályok hatálya a versenyellenes magatartás különféle formái és az összefonódások 
ellenőrzése mellett több más olyan területre is kiterjed, ahol hatósági beavatkozásra lehet 
szükség a verseny megóvásához. A számvevők megvizsgálják, hogy a Bizottság saját 
trösztellenes eljárásai, az összefonódások ellenőrzése, valamint a tagállami 
versenyhatóságokkal folytatott együttműködése révén milyen eredményeket tud felmutatni az 
uniós versenyszabályok végrehajtása terén. 

„A versenyszabályok igen fontosak az uniós polgárok és az Unió gazdasága számára, mivel 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a cégeknek, ezáltal pedig alacsonyabb árakat, illetve 
nagyobb termék- és szolgáltatásválasztékot garantálnak a fogyasztók számára. Ez 
elengedhetetlen az uniós egységes piac megfelelő működéséhez – nyilatkozta 
Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Törekedni fogunk arra, hogy 
meghatározzuk a Bizottság munkájának erős és gyenge pontjait, kiemeljük a fejlesztendő 
területeket, és értékeljük, sikerült-e a Bizottságnak tájékoztatnia az uniós polgárokat és az egyéb 
érdekelteket a célkitűzéseiről és munkájának hatásáról.” 

A számvevők interjúkat készítenek az illetékes bizottsági tisztviselőkkel, áttekintik az uniós 
versenypolitika végrehajtásával kapcsolatos főbb bizottsági dokumentumokat, emellett néhány 
tagállam versenyhatóságát is felkeresik majd. 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 közepén kerül sor. 

A szerkesztők figyelmébe 

A főbb uniós versenyszabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés írja elő. Az uniós 
versenypolitika átfogó célja az egységes piac nyitottságának és hatékonyságának megóvása, 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása a vállalatok számára, valamint a fogyasztók által fizetendő 
árak csökkentésének elősegítése. 

A szakpolitika az Európai Bizottság általános célkitűzéseihez és prioritásaihoz is hozzájárul, 
például azáltal, hogy segít kialakítani a munkahelyteremtéshez szükséges feltételeket, valamint 
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ösztönzi a növekedést és a beruházásokat. Mindennek előfeltétele, hogy az uniós versenypolitika 
megszüntesse a versenyt veszélyeztető meglévő és potenciális kockázati tényezőket. 
A jogszabályok tiltják a szabad verseny torzításával fenyegető magatartásformákat. 
A versenytársaknak például tilos egymással összejátszva diktálniuk az árakat, illetve felosztaniuk 
egymás között a piacokat, ami megnehezíti a további vállalatok részvételét a versenyben. 

2004 óta a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok egyaránt rendelkeznek hatáskörrel és 
megbízással arra, hogy – akár egymással párhuzamosan – biztosítsák az uniós versenyszabályok 
betartását. A Bizottság feladata ezenkívül az olyan összefonódások és felvásárlások 
megakadályozása, amelyek jelentősen korlátoznák a versenyt az egységes piacon – például 
azáltal, hogy az így létrejövő, domináns piaci pozíciót élvező vállalatok kedvük szerint 
felemelhetnék a fogyasztói árakat. 

 


