
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege 
letölthető a Számvevőszék honlapján: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

HU 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. július 23. 

Európai Számvevőszék: Jól működik az uniós 
vállalkozásokat a tisztességtelen kereskedelmi 
versennyel szemben védő rendszer 
Az Európai Unió elkötelezett a szabad kereskedelem iránt. Ha azonban az európai iparágak 
megsínylik nem uniós országok olyan tisztességtelen gyakorlatait, mint például a dömping és a 
támogatott behozatal, az Unió képes piacvédelmi eszközökkel reagálni. Az Európai Számvevőszék 
most első ízben vizsgálta ezt a területet. Következtetése szerint a Bizottság ugyan sikeresen 
érvényesíti piacvédelmi politikáját, de még lehetne javítani annak eredményességén, különösen 
ha tekintetbe vesszük a globális kereskedelempolitikában tapasztalható növekvő feszültségeket. 

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjaként, illetve saját értékei alapján is az Unió elkötelezett 
egy nyitott és szabályalapú kereskedelmi rendszer mellett. Az Európai Bizottság piacvédelmi 
eszközökkel veheti fel a küzdelmet a nemzetközi szabályoknak ellentmondó olyan tisztességtelen 
versenygyakorlatokkal, mint a dömping (a belföldi árak alatti exportértékesítés) és a szubvenció (az 
exporttermékek indokolatlan állami támogatása). 

„Egyenlő versenyfeltételek mellett a nyitott kereskedelem lehetőségeket teremt az európai 
vállalkozások számára. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a Bizottság képes volt megvédeni 
az uniós termelők érdekeit a tisztességtelen versennyel szemben – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Véleményünk szerint azonban az európai vállalkozásokat 
jobban kellene tájékoztatni a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni uniós fellépésről. Emellett a 
nemzetközi kereskedelem jövőbeli kihívásainak kezelése érdekében javítani lehetne a tevékenységek 
nyomon követését és rangsorolását.” 

A piacvédelmi intézkedések legszokványosabb formája az egyes uniós gazdasági ágazatokat a 
tisztességtelen gyakorlatok következtében elszenvedett veszteségeikért kárpótló különvám. 
A kereskedelempolitika kizárólagos uniós hatáskörbe tartozik, vagyis az Európai Bizottság feladata, 
hogy a tagállamok nevében vizsgálatokat folytasson le és vámokat vessen ki. A számvevők szerint a 
Bizottság aktívan alkalmazza a rendelkezésére álló eszközöket, megfelelően lefolytatja a 
vizsgálatokat, és kellően megindokolja az intézkedések elrendelését. A védintézkedések a legtöbb 
esetben nem fogyasztási cikkekre, hanem ipari termékekre irányultak, az (elektromos és 

https://eca.europa.eu/


2 

 HU 

hagyományos) kerékpárok jelentős kivételével. A számvevők megállapították, hogy az 
elektromoskerékpár-ágazatra a piacvédelmi eszközök egyértelműen pozitív hatást gyakoroltak, ezek 
nélkül az európai termelés valószínűleg megszűnt volna. A számvevők szerint a piacvédelmi 
eszközök ezenkívül fontos támogatási forrást jelentettek az acélipar számára is, bár a napelemipar 
számára kevésbé. Ez utóbbi ágazatot azonban erősen befolyásolják a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos politikai döntések. 

A számvevők általánosságban azt javasolják, hogy a Bizottság hívja fel jobban a figyelmet a 
piacvédelmi eszközökre, mivel jelenleg csak néhány iparág alkalmazza azokat: többek között az acél- 
és a vegyiparban jól ismerik az eszközöket, másutt viszont – különösen a kis- és 
középvállalkozásoknál (kkv) – már sokkal kevésbé, és ez utóbbiak, ha a kereskedelem torzulását 
tapasztalják, emiatt esetleg nem kérnek védintézkedéseket. A számvevők javasolják azt is, hogy a 
Bizottság – mint a globális kereskedelem uniós szereplője – javítsa a szakpolitika átfogó 
eredményességének nyomon követését, és részesítsen előnyben egyes intézkedéseket (pl. a WTO 
fóruma keretében). 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A piacvédelem globális szinten szabályozott globális témakör. A piacvédelmi eszközök jogi és 
intézményi keretét WTO-megállapodások határozzák meg, amelyek kikötik, hogy mikor lehet 
alkalmazni őket, és a vizsgálatok során milyen szabályokat kell betartani. Az uniós jogszabályoknak 
teljes mértékben tükrözniük kell a WTO szabályait, de az Unió egyes esetekben további, az 
intézkedések elfogadását megelőző előírásokat is bevezethet, amint azt például az uniós érdekek 
vizsgálata esetében tette. A piacvédelmi eszközökre vonatkozó két fő uniós jogszabály az egyaránt 
2016-ban elfogadott dömpingellenes alaprendelet és szubvencióellenes alaprendelet, amelyeket a 
közelmúltban (2017 és 2018) jelentős mértékben módosítottak. 

2019-ben a Bizottság 11 új dömpingellenes és 5 új szubvencióellenes vizsgálatot indított. 
A vizsgálatok 6 különböző országot érintettek, a legtöbb vizsgálat Kínával (7) és Egyiptommal (4) 
szemben indult. 2019 végén 109 dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedés volt hatályban. 

Az ellenőrzés a Bizottság 2016–2019-es tevékenységét vizsgálta. Nem terjedt ki a piacvédelmi 
vizsgálatokból adódóan kivetett vámok beszedéséért kizárólagosan felelős nemzeti vámhatóságok 
munkájának eredményességére. Az Európai Számvevőszék a következő különjelentésekben 
tekintett át hasonló témákat: az „Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem 
kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire” című, 
19/2017. sz. különjelentés és a „Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások 
kezelése?” című, 2/2014. sz. különjelentés. 

A „Piacvédelmi eszközök: jól működik az uniós vállalkozásokat a dömpingelt és támogatott 
behozatallal szemben védő rendszer” című, 17/2020. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a 
Számvevőszék honlapján. 

A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről itt találhat információt. 

 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547 
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