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1. Bevezetés

2016. június 22-én a Törvényszék ítéletet hozott a T-118/13. számú 
Whirlpool Europe BV kontra Európai Bizottság ügyben,1 amely ítélet 
újabb részletes értelmezését adja az Európai Bizottság állami támogatá-
si határozata harmadik felek általi megtámadhatóságának. A Törvény-
szék ítéletében tett megállapításainak ismertetése a jövőben elősegítheti, 
hogy versenytársak sikerrel bizonyíthassák személyes érintettségüket, és 
keresetük ne kerüljön elutasításra a megengedhetőség hiánya miatt. 

2. A megtámadott bizottság határozat és előzményei

Franciaország 2007-ban bejelentette az Európai Bizottságnak (a további-
akban Bizottság), hogy a háztartási berendezések piacán tevékenykedő 
nehéz pénzügyi helyzetbe került FagorBrandt SA részére 31 millió euró 
szerkezetátalakítási támogatást kíván nyújtani. A Bizottság az Európai 

*  Állami támogatásokért felelős szakdiplomata, Magyarország Állandó Képviselete 
az Európai Unió mellett. A cikk a szerző saját véleményét tartalmazza. 

1  Ld. [ECLI:EU:T:2016:365].
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Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 108. cikk 
(2) bekezdése alapján megindított hivatalos vizsgálati eljárás lezárása-
ként 2008 októberében engedélyezte2 a támogatás nyújtását azzal a fel-
tétellel, hogy a kedvezményezett ötéves időtartamra leállítja a Vedette 
márkanév alatt forgalmazott háztartási berendezések forgalmazását. 

A FagorBrandt versenytárs Whirlpool a hivatalos vizsgálati eljárás-
ban is észrevételt tett, majd a Bizottság határozatának megsemmisítésé-
re irányuló keresetet terjesztett a Törvényszék elé. A Törvényszék 2012 
februárjában az Electrolux kontra Bizottság ítéletében3 megsemmisítet-
te a Bizottság határozatát, mivel megállapította, hogy a Bizottság nyil-
vánvaló mérlegelési hibát követett el a szerkezetátalakítási támogatást 
kompenzáló intézkedés és a támogatás versenyre gyakorolt hatásainak 
értékelése során.4 

A Törvényszék ítéletét követően a Bizottság új eljárásban a nyújtani 
kívánt szerkezetátalakítási támogatást – többek között – a Vedette 
márkanév alkalmazásának öt helyett nyolc évig történő mellőzésének 
feltételével a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősítette (a további-
akban: megtámadott határozat vagy második határozat).5 

A Whirlpool és a bírósági eljárásban őt támogató beavatkozó, a 
korábbi bizottsági határozatot szintén megtámadó Electrolux, arra való 
hivatkozással kérte a második határozatának felülvizsgálatát, hogy az 
nem teljesíti a szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó 2004-es bi-

2  A C 44/07 (korábbi N 460/07) állami támogatásról szóló, 2009/485/EK bizottsági 
határozat, HL 2009. L 160., 11. o.

3  A T-115/09. és T-116/09. számú, Electrolux AB és Whirlpool Europe BV kontra Eu-
rópai Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet [ECLI:EU:T:2012:76]. Az ítélet 
részletes elemzését ld. S  Péter: A törvényszék Smurfi t és Elektrolux–
ügyekben hozott ítéletei és értékelésük. Állami Támogatások Joga, 2012/4. 56.

4  A Bizottság fi gyelembe vette a Brandt Components leányvállalat átruházását, amire 
a szerkezetátalakítási időszakot megelőzően került sor, illetve nem vette fi gyelembe 
a kedvezményezettnek az olaszországi leányvállalatán keresztül, Olaszország által 
nyújtott támogatás és a szerkezetátalakítási támogatás együttes versenytorzító ha-
tását.

5  Az SA.23839 (C 44/2007) állami támogatásról szóló 2013/283/EU határozat, HL 
2013. L 166., 1.o.
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zottsági iránymutatás6 egyes feltételeit, valamint a Bizottság megsértette 
az indokolási kötelezettségét.

3. A kereset elfogadhatósága

A Bizottságot beavatkozóként támogató FagorBrandt és az eljárás későb-
bi szakaszában maga a Bizottság is kérte, hogy a Törvényszék a keresetet 
– mint elfogadhatatlant – utasítsa el, tekintettel arra, hogy a felperes nem 
rendelkezik kereshetőségi joggal. A Bizottság szerint az a tény, hogy 
egy vállalkozás az állami támogatási eljárás során kifejtette véleményét, 
befolyásolva annak tartalmát, nem jelenti azt, hogy mentesülne a ke-
reshetőségi jogának bizonyítása alól. A Bizottság határozatának meg-
támadására – mivel annak címzettje a támogatást nyújtó tagállam – a 
kedvezményezett versenytársa csak akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy 
a határozat őt „lényegesen érinti”. A joggyakorlat által megkövetelt „lé-
nyeges érintettség” bizonyításához nem elegendő a támogatás versenyre 
gyakorolt általános vagy bizonyos hatásainak bemutatása. A felperes-
nek azt kell bizonyítania, hogy a határozat őt a versenytársakhoz képest 
egyedi módon érintette.7 

A felperes szerint a megtámadott határozat egyedi helyzetét jelen-
tős mértékben érintette, amit több érvvel is alátámasztott. Egyrészt a 
megtámadott határozatban a Bizottság maga is megállapította, hogy a 
támogatás nélkül a FagorBrandt „kiszorulna a piacról”, ami „az euró-
pai versenytársak számára lehetővé tenné értékesítésük és termelésük 
jelentős mértékű felfuttatását”.8 Másrészt a Bizottság a megtámadott 
határozatban azt is kiemeli, hogy a szerkezetátalakítási támogatások 
automatikusan versenytorzulást okoznak, mivel lehetővé teszik, hogy a 
kedvezményezett ne szoruljon ki a piacról, és ezzel korlátozzák a ver-

6  A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításá-
hoz nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás, HL 2004. C 
244., 2. o.

7  Ld. a C287/12. P. számú, Ryanair kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet 
[EU:C:2013:395]. 

8  A megtámadott határozat (18) preambulumbekezdése. 
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senytársak fejlődését.9 A Bizottság tehát maga is megállapította, hogy 
a támogatás nélkül a kedvezményezett versenytársai a hűtőszekrények, 
fagyasztók és mosogatógépek piacán értékesítésüket és termelésüket fel-
futtathatták volna.10 A felperes szerint ezen megállapításokból arra lehet 
következtetni, hogy a támogatás az ő piaci helyzetét jelentős mértékben 
érintette, és így rendelkezik kereshetőségi joggal. A felperes továbbá arra 
is hivatkozott, hogy a korábbi bírósági eljárásban – az első bizottsági ha-
tározat megtámadása során – a Bizottság nem vitatta személyében való 
érintettségét, és a Törvényszék az azóta jogerőre emelkedett ítéletében 
sem kérdőjelezte meg a kereset elfogadhatóságát. A jelen ügy pedig pon-
tosan „ugyanazon igazgatási dosszién alapul”,11 mint a korábbi bizottsági 
határozat és az ő, illetve a Bizottság tartalmi érvei is azonosak.

A felperes ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a piacon tevékenykedő töb-
bi vállalkozástól több ok miatt is megkülönböztethető helyzetben van. 
Egyrészt a francia piacon a második legnagyobb piaci részesedéssel 
rendelkezik, így a kedvezményezett piacról való kiszorulását követő-
en „szükségszerűen több hasznot húzott volna”,12 mint a versenytársai. 
Akár a FagorBrandt piaci részesedése 1%-ának megszerzésével is jelen-
tős részesedést szerzett volna, mivel ez az érték megfelel a támogatás 
összegének. Tekintettel arra, hogy a kedvezményezett nem szorult ki a 
piacról, a felperesnél jelentős elmaradt haszon mutatható ki, ami megala-
pozza a jelentős érintettségét. Mindezen érvek mellett a felperes arra is 
hivatkozott, hogy 2001–2002-ben, amikor a kedvezményezett ellen fi ze-
tésképtelenségi eljárás indult, az egyik potenciális vevője volt. „A Brand-
tot végülis a Fagor szerezte meg, mivel e vállalkozás vállalta, hogy két 
éven belül nem alakítja át szerkezetét a szóban forgó támogatás ellentéte-
lezéseként.”13 A felperes továbbá azt is hangsúlyozta, hogy aktívan részt 
vett a Bizottság vizsgálati eljárásában, és ez a tény is megkülönbözteti a 
többi piaci szereplőtől.

9  A megtámadott határozat (93) preambulumbekezdése. Szerkezetátalakítási támo-
gatásban kizárólag nehéz helyzetbe került vállalkozások részesülhetnek, amelyek 
önerőből képtelenek lennének a piacon maradni és tevékenységükkel fel kell hagy-
niuk. 

10  A megtámadott határozat (105) és (109) preambulumbekezdései.
11  Az ítélet 31. pontja.
12  Az ítélet 33. pontja.
13  Az ítélet 34. pontja.



65A személyes érintettség bizonyításának nehézségei

A Törvényszék ítélete ezt követően elsősorban az elfogadhatóság kér-
désére koncentrált. 

4. A Törvényszék ítélete

A Törvényszék az ítéletében elsőként azt emelte ki, hogy bár a Bizottság 
a kereshetőségi jog hiányát csak a viszontválasz szakaszában vetette fel, 
az uniós bíróságok ezt a kérdést hivatalból bármikor vizsgálhatják, és ezt 
a jogot a Bizottság késedelmes lépése nem korlátozza,14 ahogy a felpe-
res válaszainak fi gyelembe vételében sem akadályozza a Törvényszéket 
semmi.

A Törvényszék ezt követően – utalva az EUMSZ 263. cikkére – em-
lékeztetett arra, hogy az a természetes vagy jogi személy, amely nem 
címzettje egy uniós jogi aktusnak, két esetben rendelkezik kereshetőségi 
joggal. Egyrészt, ha a jogi aktus őt közvetlenül és személyében érinti, 
másrészt, ha a végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó, rendeleti jelle-
gű jogi aktus közvetlenül érinti. Mivel a vitatott határozat címzettje Fran-
ciaország és egy egyedi támogatásra vonatkozik, az általános hatályú jogi 
aktusokra a jogalkotási aktusok kivételével vonatkozó második lehetőség 
jelen esetben nem alkalmazható. Így a felperes csak akkor rendelkezik 
kereshetőségi joggal, ha a vitatott bizottsági határozat őt közvetlenül és 
személyében érinti. A személyében érintettség vagy a joggyakorlat által 
‘egyénítés’-nek nevezett helyzet viszont csak akkor áll fenn, ha a felpe-
res bizonyítja, hogy a Bizottság határozata „sajátos jellemzői vagy egy őt 
minden más személytől megkülönböztető ténybeli helyzet folytán vonat-
kozik rá, és a címzetthez hasonló módon egyéníti őt”.15

Ezt követően a Törvényszék rámutatott, hogy mivel az állami támo-
gatási eljárások a tagállam és a Bizottság mint az eljárásban részes fél 
között folynak, érintett felek észrevételeinek beszerzésére a Bizottság 
csak az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésében meghatározott hivatalos 

14  Ld. a T266/94. számú, Skibsværftsforeningen és társai kontra Bizottság ügyben 
hozott ítélet [EU:T:1996:153] 40. pontját.

15  Ez az ún. Plaumann-teszt, amit a Bíróság először a 25/62. számú, Plaumann kontra 
Bizottság ügyben [EU:C:1963:17] 223. o. állapított meg, és a megtámadhatóságra 
vonatkozó állandó joggyakorlat alapelvének tekintendő.
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vizsgálati eljárásban köteles.16 Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése sze-
rinti – tehát hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül hozott – bi-
zottsági határozatok esetében a kereshetőségi jog bizonyításához (az ob-
jektív nehézségek esetét kivéve) nem elegendő annak bemutatása, hogy 
a felperes részt vett az állami támogatási eljárásban, az EUMSZ 108. 
cikk (2) bekezdése szempontjából érintett félnek minősül, és a bizottsá-
gi határozatban elbírált támogatás piaci helyzetét lényegesen érinti.17 A 
kereshetőségi jog alátámasztásához tehát nem elegendő arra hivatkoz-
ni, hogy a kedvezményezett a felperes versenytársa, illetve a támogatás 
vagy a Bizottság határozata bizonyos hatást fejthet ki a piacon fennálló 
versenyviszonyokra.18 A felperesnek kell bemutatnia a versenyhelyzeté-
nek sajátosságát megalapozó elemeket, és a Plaumann-tesztben foglalt 
„minden más személytől megkülönböztető ténybeli helyzet”-et bizonyí-
tania azzal, hogy a támogatás versenyhelyzetére gyakorolt, más verseny-
társakhoz képest jelentős érintettségét ismerteti.19 

A Törvényszék azt is hangsúlyozta, hogy az elfogadhatóság feltétele-
it a kereset előterjesztésének időpontjában kell megítélni.20 Függetlenül 
attól, hogy a felperesnek a bizottsági viszontválaszra adott érveinek a 
kereset időpontjában való fennállását vizsgálta volna, a Törvényszék az 
alábbi indokok alapján nem találta megalapozottnak a felperes lényeges 
érintettségét. 

A felperes által beadott anyagok több mint tizenöt vállalkozást sorol-
tak fel a háztartási nagyképek francia és európai piacán. Ebből az infor-

16  A C319/07. P. számú, 3F kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [EU:C:2009:435] 30. 
pont. Az más kérdés, hogy a joggyakorlat a 108. cikk (3) bekezdése alapján hozott 
határozatok megtámadhatóságát akkor is lehetővé teszi, ha a felperes a bizonyítani 
tudja, hogy a Bizottság az intézkedés értékelése során objektív nehézségekbe ütkö-
zött és meg kellett volna indítania a hivatalos vizsgálati eljárást. Ez azonban inkább 
tekinthető eljárási, mint tartalmi szempontú megtámadási indoknak.

17  A C78/03. P. számú, Bizottság kontra Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 
ügyben hozott ítélet [EU:C:2005:761] 37. pont.

18  A 10/68. számú, Eridania és társai kontra Bizottság ítélet [EU:C:1969:66] 7. pont 
és a C487/06. P. számú, British Aggregates kontra Bizottság ítélet [EU:C:2008:757] 
47. pont.

19  Ld. az ítélet 47. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatot. 
20  A T219/09 és T326/09. számú, Albertini és társai és Donnelly kontra Parlement 

ügyekben hozott végzés [EU:T:2010:519] 39. pont és a T57/11. számú Castelnou 
Energía kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [EU:T:2014:1021] 34. pont.
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mációból nem lehet vélelmezni, hogy a FagorBrandt kiesésével a felperes 
automatikusan jelentősen növelte volna eladásait ezen a nem koncentrált 
piacon. A felperes érvei általános jellegűek voltak, a piacon jelen lévő 
összes szereplőre érvényesek és nem támasztják alá, hogy a Whirlpool a 
többi gazdasági szereplőhöz képest a FagorBrandt kiesésével jelentősen 
kedvezőbb helyzetbe került volna, és versenytársainál alkalmasabb lett 
volna a felszabaduló kereslet megszerzésére. Vagyis a felperes nem bi-
zonyította, hogy a támogatás lehetővé tette a kedvezményezettnek olyan 
piaci részesedések megőrzését, amik egyébként a felpereshez kerültek 
volna, amiből következően elmaradt haszon jelentkezett nála. A felperes 
a francia piacon – a kedvezményezett mögött – elfoglalt második helye 
önmagában szintén nem elegendő a jelentős érintettség feltételezéséhez. 

A Törvényszék szerint a felperes nem nyújtott be bizonyítékot arra vo-
natkozóan, hogy amióta a kedvezményezett felhagyott a tevékenységével 
„jelentős piaci részesedést szerzett a francia piacon”, és azt sem támasz-
totta alá, hogy a többi versenytárshoz képest eltérően alakult a piaci hely-
zete. Az állandó ítélkezési gyakorlat alapján21 a Törvényszék elutasította 
a bizottsági eljárásban való részvétel és a kereshetőségi jog összekapcso-
lását, valamint ugyancsak irrelevánsnak tekintette a felperes 2013-as pi-
aci helyzetének jelentős befolyásolása szempontjából a tíz évvel korábbi 
fi zetésképtelenségi eljárásban való potenciális vevői részvételt.

Ami pedig a korábbi bírósági eljárás és a mostani közötti párhuzam, 
valamint a már jogerős első ítélet kérdését illeti, a Törvényszék szerint a 
korábbi eljárásban a kereshetőségi jog hiányát hivatalból nem vette fi gye-
lembe, azonban a kereshetőségi jog fennálltát minden esetben a kereset 
benyújtásának napján kell vizsgálni. Így a korábbi ítélet jogereje „nem 
vetíti előre” a felperes kereshetőségi jogát az új eljárásban.22 

A Törvényszék ezen érvek alapján a felperes keresetét mint elfogadha-
tatlan elutasította. 

5. Értékelés

A Törvényszék döntése jól illeszkedik a bizottsági határozatok megtá-
madhatóságára vonatkozó joggyakorlat által kijelölt keretbe, azon belül 

21  Ld. az ítélet 55. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
22  Az ítélet 58. pontja.
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is a személyében érintettség értelmezésének szigorú, szűk felfogását 
tükrözi. A Törvényszék által megfogalmazott elvárásokat részletesen 
áttekintve arra a következtetésre juthatunk, hogy az egyéni érintettség 
bizonyítása kifejezetten nehéz a versenytársak számára. Még a szerke-
zetátalakítási támogatással a piacon tartott vállalkozások versenytársai 
sem elégedhetnek meg általános jellegű érvek ismertetésével, hanem bi-
zonyítaniuk kell, hogy helyzetük a többi versenytárshoz képest is eltérő. 
Ez még nehezebb feladat lenne egy kutatás-fejlesztési vagy regionális 
beruházási támogatás esetén, melyek hatásai csak a jövőben jelentkez-
nek, illetve esetlegesek. Az is egyértelmű, hogy a keresetet benyújtó 
vállalkozás meglévő piaci részesedésének bemutatása és akár jelentős 
mértéke sem fog eredményre vezetni. Ebből következően minél pola-
rizáltabb a piac, a bizonyítás annál nehezebb, sok esetben talán már 
esélytelennek is tűnhet. Nagyobb számú piaci szereplő esetén ugyanis a 
’minden más személytől’ való megkülönböztetés akkor sem teljesül, ha a 
támogatásnak tényleg van hatása a versenytársakra. Hiszen kizárt, hogy 
csak egyikükre gyakorolna hatást a támogatás, vagy a hatás eltérő lenne, 
amiből következően azt a vállalkozást a határozat ’egyénítené’. A Bizott-
ság vagy a Bizottság mellett beavatkozó tagállamok számára viszont a 
kereshetőségi jog hiányára alapított kifogás a jövőben valószínűleg még 
gyakrabban szerepel majd a fellebbezésekkel szemben felhozott érvek 
között. Mint látható volt, mivel az uniós bíróságok bármikor vizsgálhat-
ják a kereshetőségi jog létét, még megismételt vagy azonos igazgatási 
dosszién alapuló eljárásokban is hatékony érv lehet, akkor is, ha a koráb-
bi eljárásban nem merült fel. 

A bíróságok által a Plaumann-teszt alapján elvárt magas bizonyítási 
teher tehát erősen korlátozza harmadik felek amúgy sem széles jogér-
vényesítési lehetőségeit, ami az állami támogatási panaszok tartalmi és 
formai keretek közé terelésével már 2013-ban23 jelentősen szűkült. Az 
ítélet abból a szempontból is követi a Törvényszék korábbi joggyakor-
latát,24 hogy különösen megnehezíti a versenyre gyakorolt hatások be-

23  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról (kodifi kált szöveg) szóló 2015/1589/EU 
rendelet 24. és 33. cikkeit, HL L 248, 24. 09. 2015., 9. o.

24  Ld. a T-601/11. számú, Dansk Automat Brancheforening kontra Európai Bizott-
ság ügyben hozott ítéletet [ECLI:EU:T:2014:839] és a T-615/11. számú, Royal 
Scandinavian Casino Århus I/S kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletet 
[ECLI:EU:T:2014:838]. Az ítéletek összefoglalását ld. S  Péter: A dán on-
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mutatásának elvárásával a személyes érintettség bizonyítását abban az 
esetben, ha a tagállam betartja az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében 
foglalt felfüggesztő feltételt, és a támogatást a Bizottság határozatáig 
nem fi zeti ki, mivel harmadik feleknek a határozat közzétételétől szá-
mított két hónapjuk van arra, hogy az uniós bíróság előtt megtámadják. 
A hatások bekövetkeztéhez és felméréséhez ennél valószínűleg több idő 
szükséges, a kereshetőségi jog létét az uniós bíróságok viszont a kere-
set benyújtásának időpontjára nézve vizsgálják. A bizottsági határozatot 
megtámadni szándékozó versenytársak így könnyen lehetetlen helyzetbe 
találják magukat, amikor a kereshetőségi jogukat kell bizonyítaniuk. Az 
ítélet a fenti megállapítások mellett, az eddigi joggyakorlatot követve azt 
is megerősíti, hogy az állami támogatási eljárásban való részvétel nem 
alapozza meg a kereshetőségi jogot. 

A harmadik felek fellépésének ilyen módon való korlátozása az uni-
ós jog demokratikus defi citjét is erősítheti, mivel nem enged érdemi 
lehetőséget egy bizonyítottan versenytorzító támogatás hatásait elfogadó 
bizottsági határozat érdemi bírósági kontrolljára. Ezáltal a Bizottság és 
a tagállam mint az állami támogatási eljárásokban részes felek gyakor-
latilag monopolizálják a bírói felülvizsgálat lehetőségét, és ha egyikük 
érdekeit sem sérti a Bizottság – adott esetben nem minden aspektus meg-
felelően elemzett vagy értékelt – döntése, a piaci szereplőknek nem lesz 
lehetősége érdemben azt kifogásolni. 

A bírói felülvizsgálat kizárása közvetetten pedig a versenytorzulás ál-
tal okozott károkért való helytállás lehetőségét is kizárja, hiszen nem 
lesz potenciálisan jogellenes (és megsemmisített) bízottsági döntés vagy 
tagállami támogatásnyújtási aktus, ami a versenytársak számára a támo-
gatás által okozott károk mellett a kártérítési kereset alapját képezhetné.

line szerencsejáték-szolgáltatók kedvezőbb adókulcsára vonatkozó bírósági eljárás. 
Állami Támogatások Joga, 2015/3.  47.


