


EU kartelljogi eljárásrend

Eljárás 
kezdeményezése

Bizottság saját 
kezdeményezése

Panaszok

Lehetséges 
jogsértők 

szolgáltatta 
információk



EU kartelljogi eljárásrend 2.

Fő vizsgálati 
hatáskörök

Vizsgálat Információkérés Nyilatkozattétel



Kartelljogi eljárási lépések

Egyes lépések 

Védekezés 
megindulása után 

eljárásnak

meghallgatás

Korlátozó Piaci 
Gyakorlatok és 
Monopóliumok 

Tanácsadó Bizottsága 
előtti konzultáció

Tilalom 
MEGSÉRTÉSÉNEK 

HIÁNYA

KÖT.VÁL. 
ELFOGADÁSA

JOGSÉRTÉS/TILALOM 
MEGSÉRTÉSNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA

ORVOSLÁS felajánlása

SZANKCIÓK (büntetés)

Ne bis in idem elve 
érvényesül



Fúziókontroll eljárásrendje

előzetes bejelentés 

1/ tervezett összefonódás határon 
átnyúló léptékű

2/a versenyt csupán egy tagállam 
piacán befolyásolja

Bizottság megállapíthatja, 

(1) bejelentett összefonódás a 
Fúziókontroll Rendelet hatálya alá 

tartozik-e. 

Igen, összeegyeztethető-e a közös 
piaccal, vagy az 

összeegyeztethetőséget illetően 
komoly kétségeket támaszt-e

ÁTTÉTEL: 

összefonódás csak adott 
tagállamok piacát érinti, áttételre 
illetékes tagállami hatóságokhoz

1) Bizonyos feltételek mellett 
összeegyeztethető belső piaccal 

2) Összeegyezetethetetlen
(megszüntetni és/vagy büntetés)



Állami támogatások eljárásjoga

• Előzetes bejelentés és vizsgálat (Bizottság végzi)

– már létező állami támogatás – EUMSz. 108. cikk (1)

• EGK-szerződés előtti hatályba lépés

• EGK/EK/EU-csatlakozás előtti hatályba lépés

• Bizottság engedélye alapján

• Verseny számára frissen megnyitott piacon

– új állami támogatás - EUMSz. 108. cikk (3)

• bejelentési kötelezettség a Bizottság felé

• a Bizottság jóvá kell hagyja, előtte nem folyósítható

• ez a cikk közvetlen hatályú! (Lorenz-ügy)



A Bizottság vizsgálata

Szabályozás:

• 659/1999/EK és 794/2004/EK rendeletek

Esetkörök:

• már létező állami támogatás (csak formális vizsgálat Bizottság)

• új állami támogatás (előzetes és formális vizsgálat)

Formális vizsgálat elemei – EUMSz. 108. cikk (2)

• nem állami támogatás

• „kompatibilis állami támogatás”

• „nem kompatibilis állami támogatás”

– bírói jogorvoslat (EUB) lehetősége



DÖMPINGELLENES 

ELJÁRÁSOK



Dömpingellenes eljárások

Panasz

panasz benyújtásának napjától 
számított 45 napon belül megindítja 
az eljárást Bizottság

Értesítés

Bizottság értesítést tesz közzé az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában a 
vizsgálat megindításáról

Tartalma:

érintett terméket és országokat 
értesíti 

összefoglalja a kapott információkat

megállapítja azt a határidőt is, 
amelyen belül az érdekelt felek 
meghallgatásukat kérhetik és 
kifejthetik véleményüket. 

Vizsgálati eljárás

Bizottság + tagállamokkal 
együttműködve végzi 
tevékenységét

Ennek keretében:

- kérdőíveket küld meg az érdekelt 
felek részére, 

- felkérheti a tagállamokat, hogy –
elsősorban az importőrök, 
kereskedők és közösségi gyártók 
körében – vizsgálatokat 
végezzenek a harmadik 
országokban



Közvetlen végrehajtás 

eljárási keretei

• Fejlődési fokozatok eljárási téren:

1. Ágazati kodifikáció (pl. versenyjog)

2. Részleges kodifikáció (pl. transzparencia 

rendelet)

3. Egységes hatósági kódex lehetősége? (pl. 

ReNEUAL)



Jogfejlődés útja eljárási 

garanciáknál

EuB esetjog

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
a bírói esetjogban 

Másodlagos

jogforrások 

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
a másodlagos jogforrásokban

Elsődleges 
jogforrások

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
az elsődleges jogforrásokban

• Egységes hatósági eljárás kódex felé?



Ágazati kodifikáció

1. Ágazati kodifikáció (pl. versenyjog)

• Kiindulópontja eljárási jogvédelemnek 

• Ágazati kötődésű EuB ítéletek mondták ki 

alapvető eljárási garanciákat 

– Meghallgatás joga (TransMarine)

– Iratbetekintés 

– Indokolási kötelezettség (Sytraval)

• Utóbb ezeket elismerte az ágazatai jogalkotó 

másodlagos jogforrások 



Részleges kodifikáció

1. Részleges kodifikáció (pl. transzparencia 

rendelet)

- Egy adott eljárási jogosultságot és/vagy 

garanciát rendez uniós jog által lefedett körben 

(nem ágazat-specifikus)

- Általános elfogadása másodlagos 

jogforrásokban



Megfelelő ügyintézéshez való 

jog
• Célja:  Helyes hivatali magatartás általános követelményit összefogó 

gyűjtőfogalom (több jogosultságot fog egybe), amely az Alapjogi Charta 

részévé lett 

• Szabályozása: 

• Alapjogi Charta ma már+ EUB esetjoga + Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának 2007/7. sz. ajánlása a jó közigazgatásról

• Tartalma: 

részrehajlás nélküli + tisztességes ügyintézés +ésszerű határidőn belüli 

ügyintézés

1. meghallgatáshoz való jog

2. iratbetekintés

3. indokolási kötelezettség

4. EU intézményei és alkalmazottai által okozott károkért való felelősség

5. Nyelvhasználat joga

• Jellemzők:

– Alapjogi Charta 51. cikke alapján tagállami közigazgatási eljárások 

követelményeire egyfajta „túlcsordulási hatása” lehet

– gyűjtőfogalom jellege miatt e jog önmagában nem kikényszeríthető  


