FENNTARTHATÓSÁG ÉS
VERSENYJOG
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A TÉMA INDOKOLTSÁGA
Anna Gerbrandy
• Feszültség a versenyjog és a fenntarthatósági központú megállapodások között.
Megoldás?
• A fenntarthatóság hiánya ? (sustainability deficit)- Chicken of Tomorrow (willingness
to pay / fizetési hajlandóság)
• A versenyjog akadályozza a fenntarthatósági kezdeményezések megvalósítását?
Simon Holmes
• Klímaválság – habár a versenyjog nem megoldás mindenre, de morális
kötelezettségünk, hogy cselekedjünk ott és amikor tudunk.
• A versenyjognak igenis van köze a klímaváltozáshoz – kapitalista rendszer része

A FENNTARTHATÓSÁG JOGI
MEGALAPOZÁSA AZ EU
JOGFORRÁSAIBAN
EUSZ. 3. cikk (3) és (5) bekezdés
(3) Az Unió egy belső piacot hoz létre. Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért
munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és
magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul
kitűző szociális piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú
védelmével és javításával párosul. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki
haladást.
(5) A világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió védelmezi és érvényre
juttatja értékeit és érdekeit, és hozzájárul polgárainak védelméhez. Hozzájárul a
békéhez, a biztonsághoz, a Föld fenntartható fejlődéséhez, a népek közötti
szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a szabad és tisztességes kereskedelemhez, a
szegénység felszámolásához és az emberi jogok, különösen pedig a gyermekek
jogainak védelméhez, továbbá a nemzetközi jog szigorú betartásához és
fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt
alapelvek tiszteletben tartásához.
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JOGFORRÁSAIBAN
EUMSZ.
7. cikk
Az Unió, valamennyi célkitűzését figyelembe véve és a hatáskör-átruházás elvével
összhangban, biztosítja a különböző politikái és tevékenységei összhangját.
9. cikk
Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe
veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés
és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.
11. cikk
A környezetvédelmi követelményeket — különösen a fenntartható fejlődés
előmozdítására tekintettel — be kell illeszteni az uniós politikák és tevékenységek
meghatározásába és végrehajtásába.
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Alapjogi Charta
37. cikk
Környezetvédelem

A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását
be kell építeni az uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével
összhangban biztosítani kell megvalósulásukat.

FOGYASZTÓI JÓLÉT
Simon Holmes
• Az alapító szerződésekben nem jelenik meg a fogalom. -» Nincs alapja a
szűken értelmezett fogyasztói jólét teszt alkalmazásának?

• Ha a fogyasztói jólét a megfelelő jogi standard, szükséges lenne azt újra
megvizsgálni.
• „It’s not about the money, money, money” - Jólét általános jelentése nem
csak az alacsony árakat foglalja magában.
• Chicago school (?)
• Versenypolitikai cél? – a szűk értelemben vett fogyasztói jólét csak egy
kellene, hogy legyen a sok közül

Julian Nowag

KONFLIKTUSOK ÉS
EGYENSÚLYTEREMTÉS

Támogató integráció (pajzs) – értelmezés a
fenntarthatósági rendelkezések
engedélyezésének céljával

Megelőző integráció (penge) - értelmezés a
fenntarthatóságot sértő rendelkezések
megakadályozásának céljával

Integráció első formája - alkalmazási kör

Integráció első formája – alkalmazási kör

Tárgya-e a fenntarthatósággal kapcsolatos
rendelkezés a versenyjognak?

Tárgya-e a versenyjognak a fenntarthatóságra
nézve hátrányos rendelkezés?

Integráció második formája – egyensúlyteremtés

Integráció második formája – egyensúlyteremtés

Túlsúlyban van-e a fenntarthatósággal
kapcsolatos haszon a versenyjogi jogsértéssel
szemben?

Túlsúlyban van-e a versenyjogra és
fenntarthatóságra gyakorolt kár a rendelkezés által
generált haszonnal szemben?

VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI
MEGÁLLAPODÁSOK
Simon Holmes – EUMSZ. 101 - lehetséges megközelítések
1. Néhány megállapodás nem valószínű, hogy bármilyen mértékben is
sértené a versenyt.

2. Fenntarthatósági megállapodások kívül esnek a 101(1) alkalmazási körén.
3. Kiegészítő megkötések / objektíve szükséges rendelkezések.
4. Néhány fenntarthatósági megállapodás a 101(3) cikk hatálya alá tartozik.
5. Standardizáció.

ERŐFÖLÉNNYEL VISSZAÉLÉS
Simon Holmes - EUMSZ. 102. – lehetséges megközelítések
• Kevésbé központi szerepet tölt be a versenyjog és a klímaváltozás közötti
konfliktusok terén.

• 102. cikk mint „penge” – olyan rendelkezések esetén, melyek
kifogásolhatóak fenntarthatóságii szempontból vagy károsak a környezetre
nézve.
• 102. cikk mint „pajzs” – magatartások, melyek visszaélésnek tekinthetőek,
nem azok, ha környezetvédelmi vagy fenntarthatósági szempontból
vizsgáljuk őket

ÖSSZEFONÓDÁSOK
Simon Holmes - Hogyan lehet és kell a fenntarthatósági és klímaváltozási
kérdéseket figyelembe venni az összefonódások vizsgálata során?

1. EUMR 2. cikk alatti érdemi vizsgálat
2. Hatékonyság vizsgálata (efficiencies)
3. Korrekciós intézkedések (remedies)
4. EUMR 21. cikk (4) bekezdés

5. Összefonódások nemzeti szintű felülvizsgálata

KONKLÚZIÓ

Simon Holmes
• Versenyjog szűken vett értelmezése nem megfelelő.
• Amire szükség van: a versenyjog és a közgazdaság alkalmazási módjának megváltoztatása.
• Verseny – nem önmagában egy cél, hanem egy eszköz bizonyos célok eléréséhez.
• Iránymutatások, amelyek tükrözik a jelen kor kihívásait és amelyek világosan tartalmazzák, hogy
mely esetekben várhatóak lépések a versenyhatóságok részéről fenntarthatósági intézkedések
esetén.
• Csoportmentességi rendeletek – fenntarthatósági rendelkezések esetére.
• Kisebb jogszabály módosítások.
• Legvégső esetben az alapító szerződések módosítása.
Anna Gerbrandy
• A versenyjognak alkalmazkodnia kell és a fenntarthatósági hiányt meg kell oldani.
Edith Loozen
• A jólét előmozdításához inkább szigorú, semmint flexibilis versenyjogi végrehajtás szükséges.
• Jólét: széles körben vett értelmezés nem lehetséges. Fogyasztói többlet – hatékony használat.
• Versenyjogi és nem versenyjogi célok egymással szembeállítása, kiegyensúlyozása nem lehetséges.
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