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A Számvevőszék háttér-tájékoztatót tett közzé az Unió 
versenypolitika végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységéről 
Az Európai Számvevőszék a mai napon háttér-tájékoztatót tett közzé az uniós versenyszabályok 
végrehajtásáról. A háttér-tájékoztatók a folyamatban lévő ellenőrzésekről adnak 
információkat, céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

E tájékoztatónk azon jelenleg folyó ellenőrzésünk előkészítő munkálatain alapul, amely arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy az Európai Bizottság eredményesen hajtja-e végre az uniós 
versenyszabályokat. A versenypolitika foglalkozik a versenyellenes magatartással, a vállalatok 
egyesülésével és az állami támogatásokkal. 

A háttér-tájékoztató többek között a verseny uniós egységes piacon játszott szerepét és az ezzel 
kapcsolatos problémákat – például a versenyellenes magatartás és a piaci szerkezetátalakítás – 
tárgyalja, továbbá bemutatja az Unió versenypolitikai célkitűzéseit, a szabályozási környezetet, 
valamint a különböző uniós és tagállami szintű hatóságok szerepét és feladatait. 

„Reményeink szerint az olvasók hasznos információkat találnak majd háttér-tájékoztatónkban 
arról, hogy mire is irányul ellenőrzésünk – nyilatkozta Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – Fontos, hogy a lehető legszélesebb körben megismerjék, mennyire fontos 
szerepet tölt be a versenypolitika az Unió egységes piacán.” 

Számvevőink az Európai Bizottság tisztviselőivel, valamint a tagállami versenyhatóságok 
képviselőivel készítenek interjúkat, emellett áttekintik a Bizottság végrehajtási tevékenységére és 
a tagállami versenyhatóságokkal folytatott együttműködésre vonatkozó dokumentumokat is. Az 
ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 közepén kerül sor. 

A szerkesztők figyelmébe 

A versenyszabályok jelentős szerepet játszanak az Unió gazdaságában: biztosítják, hogy a 
vállalatok egyenlő versenyfeltételek mellett végezhessék tevékenységüket, és – versenyképes 
árakon és feltételek mellett – nagyobb termék- és szolgáltatásválasztékot nyújtsanak a fogyasztók 
számára. Az uniós egységes piac megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen az egyenlő feltételeket 
biztosító tisztességes verseny. A versenypolitika hatálya alá tartozik a vállalatok versenyellenes 
magatartásának valamennyi formája, a vállalatok egyesüléséből adódó kockázatok, valamint a 
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tagállami hatóságok potenciálisan versenyt torzító tevékenységei, többek között az állami 
támogatások. 

Az uniós versenyszabályok végrehajtása elsősorban az Európai Bizottság feladata, amely 
hatáskörrel és megbízással rendelkezik arra, hogy vizsgálatot végezzen versenyellenes magatartás 
gyanúja esetén, tiltó határozatokat bocsásson ki, bírságokat szabjon ki és kötelező erejű 
megállapodásokat kössön a vállalatokkal. A párhuzamos végrehajtás rendszerében a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a tagállami versenyhatóságok egységesen alkalmazzák az uniós 
versenyszabályokat. A Bizottság az uniós versenyszabályok kidolgozásában is fontos szerepet 
játszik, az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt. 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett háttér-
tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 
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