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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. május 28. 

Az Európai Számvevőszék vizsgálja az 
Unió piacvédelmi eszközeit 
Az Európai Számvevőszék ellenőrzése során azt fogja értékelni, hogy az Európai Bizottság 
milyen sikeresen hajtotta végre az Unió piacvédelmi politikáját. A számvevők elsősorban azt 
vizsgálják majd, hogy megfelelőek-e a piacvédelmi eszközökkel kapcsolatos döntések, és hogy 
az uniós fellépés elősegíti-e a megfelelő és hatékony végrehajtást. 

A Kereskedelmi Világszervezetben való részvétele révén az Unió elkötelezte magát a nyitott és 
szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer mellett. A nemzetközi szabályoknak nem megfelelő 
olyan gyakorlatokat, mint például a dömping (az exportált áruk belföldi árak alatt történő 
értékesítése) vagy az exporttermékek indokolatlan állami támogatása, szankcionálni lehet. Az 
Európai Bizottság a piacvédelmi eszközök révén reagálni tud a tisztességtelen verseny ilyen 
formáira. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé az Unió piacvédelmi eszközeire 
irányuló ellenőrzéséről. A Számvevőszék ellenőrzési előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről 
nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők 
tájékoztatása. 

„A nyílt kereskedelem lehetőségeket teremt az európai vállalatok számára. Ugyanakkor 
szükségesek az illegális gyakorlatok kezelésére szolgáló eszközök is – nyilatkozta Pelczné Gáll 
Ildikó, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Az Európai Bizottság feladata, hogy 
eredményesen megvédje az uniós termelőket a tisztességtelen versennyel szemben.” 

A piacvédelmi intézkedések legszokásosabb formája az egyes uniós gazdasági ágazatokat a 
tisztességtelen gyakorlatok következtében elszenvedett veszteségeikért kárpótló különvámok. 
2013 és 2017 között az Unióban 142 dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedésre került 
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sor. Ezek kétharmada Kínát érintette. Az intézkedések a legtöbb esetben nem fogyasztási 
cikkekre, hanem ipari (fém- és vegyipari) termékekre irányultak, az (elektromos és hagyományos) 
kerékpárok jelentős kivételével. 

Az ellenőrzés azt fogja értékelni, hogy az Európai Bizottság milyen sikeresen hajtotta végre az Unió 
piacvédelmi politikáját. A számvevők elsősorban azt értékelik majd, hogy a Bizottság Kereskedelmi 
Főigazgatósága: 

o biztosítja-e a piacvédelmi eszközök megfelelő és hatékony alkalmazását; 

o megfelelő döntéseket hoz-e a piacvédelmi eszközökkel kapcsolatban; 

o megtesz-e mindent, ami módjában áll, a piacvédelmi eszközök eredményességének 
biztosítására; 

o megfelelően fel van-e szerelve a piacvédelmi eszközök megfelelő alkalmazásának 
biztosítására. 

 

 

A szerkesztők figyelmébe  

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 
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