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K. Lenaerts, az 
Európai Unió 

Bírósága 
elnökének 
előszava

A 2020. év Európában – mint ahogy a világ többi részén is – a Covid19-cel összefüggő világjárvány folytán 
sötét fejezetként fog megmaradni a XXI. század történelmében. E világjárvány, amely továbbra is súlyosan 
érinti a lakosságot, különösen a leginkább sérülékeny embereket, alaposan megrengette a mindennapi 
életvitelünket. Felforgatta a magán- és társadalmi életünk mintáit, de a munkakörnyezetünket és a munkában 
kialakított szokásainkat is.

Ebben az összefüggésben szeretném ismét kifejezni legőszintébb hálámat az Intézmény tagjai és személyi 
állománya által a világjárvány kezdete óta annak érdekében tanúsított példaértékű alkalmazkodóképességért 
és elhivatottságért, hogy biztosított legyen az igazságszolgáltatási fórumoknak a rendes körülményekhez 
lehető legközelebb álló működése, valamint az európai igazságszolgáltatás szolgálatában végzett tevékenység 
folytonossága. Külön szeretném megköszönni azt az előrelátást és kezdeményezőkészséget, amelyről a 
hivatalvezetőnk, A. Calot Escobar tett tanúbizonyságot. Azok a válságtervek, amelyeket a hivatalvezető az 
Intézmény kabinetjeivel és szervezeti egységeivel szorosan együttműködve dolgozott ki, teljes mértékben 
érvényre juttatták hatékonyságukat e váratlan helyzet kezelése szempontjából.

Így rekordidő alatt sikerült technikai megoldásokat kialakítani annak érdekében, hogy mindenki olyan feltételek 
mellett dolgozhasson, amelyek a lehető legjobban közelítenek a szokásos munkakörülményekhez, továbbá 
hogy a március közepe és május vége közötti néhány hetes kényszermegszakítást követően biztosított legyen 
a tárgyalások folytatása. Másfelől szigorú egészségügyi intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy 
garantálva legyen mindazok biztonsága, akiknek be kellett menniük az Intézmény épületeibe többek között 
abból a célból, hogy részt vegyenek a tárgyalásokon és a tanácskozásokon.

Az e válság során kialakított különböző megoldásoknak és intézkedéseknek gazdagítaniuk kell majd a jövőbeli 
munkaszervezésünk átgondolását. Eddig soha nem látott nagyságrendben került sor olyan technikai eszközök 
alkalmazására, mint a távmunka vagy a videokonferencia. Az ebből származó előnyöket továbbra is ki kell 
majd használni, még azt követően is, hogy visszatérnek a jobb idők.

A 2020. év során egy érzelmekkel terhelt eseményre is sor került, amikor is január 31-én éjfélkor az Egyesült 
Királyság ténylegesen kilépett az Európai Unióból. Több mint 47 év sorsközösség után és egy olyan átmeneti 
időszakot követően, amely 2020. december 31-én járt le, az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak 
három olyan megállapodás (egy kereskedelmi és együttműködési megállapodás, egy minősített adatok 

Előszó

Koen Lenaerts
az Európai Unió 

Bírósága elnökének előszava
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biztonságáról szóló megállapodás és egy nukleáris energiáról szóló megállapodás) alapján kell majd új 
alapokra helyezniük a kapcsolataikat, amelyek tárgyalása 2020. december 24-én zárult le, és amelyek  
2021. január 1-jén léptek hatályba.

Intézményi szempontból az Egyesült Királyság kilépése azzal a következménnyel járt, hogy a Bíróságról és 
a Törvényszékről távoztak a brit bírák, C. Vajda és I. S. Forrester. Másfelől E. Sharpston főtanácsnok utódja 
egy görög főtanácsnok, A. Rantos lett. A 2020. évet az is jellemezte, hogy távozott a Bíróságról az első cseh 
bíró, J. Malenovský, a helyébe pedig J. Passer, a Törvényszék korábbi bírája lépett, továbbá, hogy hivatalba 
lépett a lett bíró, I. Ziemele és a francia főtanácsnok, J. Richard de la Tour.

Maradva az intézményi szempontoknál, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 
módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően a Bíróság 2020. december 21-én olyan jelentést terjesztett az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság elé, amely áttekintést nyújt a Törvényszéket 
alkotó bírák száma megkettőzésének végrehajtásáról, valamint azokról a kísérő intézkedésekről, amelyeket 
ezen igazságszolgáltatási fórum az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerének reformja keretében 
fogadott el. E jelentés értékeli továbbá e reform első eredményeit, és javaslatot tesz egy sor olyan intézkedésre, 
amelyek a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának optimalizálására irányulnak, mindezt pedig arra 
törekedve, hogy folyamatosan javuljon az európai közszolgálat és igazságszolgáltatás minősége és gyorsasága.

Az egészségügyi válsághelyzet elkerülhetetlenül kihatott az elmúlt év statisztikáira. A két igazságszolgáltatási 
fórum elé érkezett ügyek száma (1582 ügy) alacsonyabb az előző év rekord számadatánál (1905 ügy),  
a visszaesés azonban kevésbé érzékelhető a 2018. év (1683 ügy) és a 2017. év (1656 ügy) számadataihoz 
viszonyítva. Ami különösen a Bíróságot illeti, a visszaesés elsősorban azért következett be, mert a világjárvány 
első hónapjai során lelassult a nemzeti bíróságok tevékenysége, következésképpen pedig csökkent az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek száma (556, szemben a 2019. évi 641-gyel), de betudható annak is, hogy 
jelentősen csökkent a Törvényszék határozatai elleni fellebbezések száma (131, szemben a 2019. évi 266-tal). 
A Bíróság és a Törvényszék által 2020-ban elbírált ügyek száma szintén csökkent (1540 ügy, szemben a 
2019. évi 1739 üggyel), amely csökkenés elsősorban azzal magyarázható, hogy az egészségügyi válsághelyzet 
megkövetelte számos tárgyalás elhalasztását, továbbá a határátlépéssel járó utazások azon korlátozásaival, 
amelyek át- meg átszőtték az elmúlt évet. A csökkenés ugyanakkor kevésbé érzékelhető a Bíróságon, amely 
2020-ban 792 ügyet bírált el, vagyis kevesebbet, mint a 2019. év rekord számadata (865 ügy), viszont többet, 
mint a 2018. év (760 ügy) és a 2017. év (699 ügy) számadatai. Másfelől a két igazságszolgáltatási fórum előtti 
ügyek elbírálásának átlagos időtartama nagyon közel maradt a megelőző években mért időtartamhoz, ami 
jelentős elégedettségre ad okot.

Azok az erőfeszítések tehát, amelyek az Intézményen belül minden szinten kifejtésre kerültek annak érdekében, 
hogy leküzdjük az e történelmi léptékű egészségügyi válsághelyzettel járó bizonytalanságokat, nagyon 
gyümölcsözőnek bizonyultak. Ezen az úton kell tovább haladni, gondoskodva az ügyek lehető legrövidebb 
időn belüli elbírálásáról, ezzel együtt fenntartva az igazságszolgáltatási határozatok minőségét. A Bíróság 
és a Törvényszék ugyanis a jogászvilág és a médiumok egyre növekvő figyelmének van kitéve, többek között 
az elbírált ügyek jelentősége és érzékenysége folytán. Gondolok itt különösen azokra az ügyekre, amelyek 
az alapvető szabadságokat és a jogállamiság lényegi elveit érintik.

Azt kívánva, hogy 2021-ben fokozatosan visszatérjünk a normalitáshoz, zárásképpen szeretnék hálás köszönetet 
mondani a munkatársaimnak, valamint az intézmény teljes személyi állományának azért a kiemelkedő 
munkáért, amelyet e korántsem hétköznapi év során végeztek.
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A   A Bíróság fejlődése és tevékenysége 2020‑ban

Koen Lenaerts elnök

Az alábbi első fejezet összefoglaló jelleggel mutatja be a Bíróság által a 2020. év során gyakorolt tevékenységeket. 
Az első rész (A) áttekinti az igazságszolgáltatási fórumot érintő, az elmúlt év során bekövetkezett változásokat, 
valamint e fórum igazságszolgáltatási tevékenységét. A második rész (B), mint minden évben, tárgykörönként 
ismerteti az ítélkezési gyakorlat lényegesebb fejlődési irányait. A harmadik és a negyedik rész áttekintést 
nyújt az elmúlt év főbb statisztikai tendenciáiról és a Bíróság által az egészségügyi válsághelyzet leküzdése 
érdekében tett intézkedésekről (C és D), míg az ötödik és egyben utolsó rész bemutatja, hogy ugyanezen év 
során hogyan alakult a Bíróság összetétele (E).

1.1. A 2020. évben három tag távozott a Bíróságról: Jiří Malenovský (2004-től 2020-ig a Bíróság bírája), 
Christopher Vajda (2012-től 2020-ig a Bíróság bírája), valamint Eleanor Sharpston (2006-tól 2020-ig a Bíróság 
főtanácsnoka).

Ugyanezen év során bíróként hivatalba lépett Ineta Ziemele (Lettország) és Jan Passer (Cseh Köztársaság), 
míg főtanácsnokként megkezdte tevékenységét Jean Richard de la Tour (Franciaország) és Athanasios Rantos 
(Görögország).

1.2. Az intézményi működést illetően a Bíróság 2020. december 21-én megküldte az Európai Parlamentnek, 
az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak azon két jelentés közül a másodikat, amelyek 
előterjesztésére a 2015/2422 rendelet1 3. cikke hívta fel őt az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére 
irányuló azon reform végrehajtásának nyomon követése keretében, amely a Törvényszéket alkotó bírák 
számának három egymást követő szakaszban történő megkettőzésére irányult.

Idézzük fel, hogy e jelentések közül az elsőt 2017. december 14-én nyújtották be a fent említett intézményeknek, 
és az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke alapján előzetes döntéshozatal céljából 
előterjesztett kérdésekkel kapcsolatos hatáskörmegosztást érintő esetleges változtatásokra vonatkozott. A 
Bíróság e jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy a jelen szakaszban nem indokolt a Törvényszékre 
ruházni azon hatáskör egy részét, amelyet a Bíróság az előzetes döntéshozatali ügyekben gyakorol. E 
következtetés többek között azon a megállapításon alapult, amely szerint a Bíróság elé terjesztett előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek gyorsan elbírálásra kerülnek, méghozzá a számukban tapasztalt jelentős 
növekedés és a tagállami bíróságokkal folytatott párbeszéd azon intenzitása ellenére is, amelyet e növekedés 
tükröz.

A második jelentés a 2020. szeptember 30-i állapotnak megfelelően beszámol a Törvényszéket alkotó bírák 
száma növelésének végrehajtásáról és az ezen igazságszolgáltatási fórum által a fent hivatkozott reform 
keretében elfogadott kísérő intézkedésekről. Figyelembe véve a reform végrehajtási időszakának viszonylagos 
rövidségét (az első további bírák 2016 áprilisában léptek hivatalba) és e végrehajtás lépcsőzetes jellegét (az 
utolsó további bírák közül heten 2019 szeptemberében léptek hivatalba, míg a harmadik szakaszba tartozó 
nyolcadik és egyben utolsó bírót még mindig nem nevezték ki, mint ahogy az első szakaszba tartozó 
tizenkettedik és egyben utolsó bírót sem), e jelentés óva int attól, hogy végleges következtetéseket vonjunk 
le e reform eredményeinek elemzéséből. E fenntartás még inkább indokolt, ha figyelembe vesszük a bírói 

1|  Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 2015/2422 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L 341., 14. o.).
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kar háromévenkénti megújítását, amelyre a Törvényszéken 2019 szeptemberében került sor (nyolc bíró 
távozásával), valamint azt, hogy az egészségügyi válsághelyzet 2020 márciusától kezdve milyen hatással volt 
ezen igazságszolgáltatási fórum működésére, különösen a tárgyalások megtartására, ebből következően 
pedig az elmúlt év során befejezett ügyek számára.

Az e második jelentés kidolgozása során végzett elemzés ugyanakkor rávilágított bizonyos kedvező tendenciákra, 
amelyeket a Törvényszék előtti eljárásokban részt vevő, az elemzés során megkérdezett személyek 
(meghatalmazottak és ügyvédek) is elismertek, vagyis az eljárások időtartamának jelentős csökkenésére, az 
ügyek alaposabb kivizsgálására és arra, hogy az ügyeket gyakrabban utalják kibővített ítélkező testületek 
elé.

Ahhoz, hogy a jogkereső közönség érdekében érvényesíteni lehessen a Törvényszék reformjából származó 
összes előnyt, a jelentés javaslatot tesz egy sor olyan intézkedésre, amelyek arra irányulnak, hogy igazítsák 
ki az ügyek kiosztásának módját (többek között azáltal, hogy a szellemi tulajdon és a közszolgálat területén 
már bevezetett modell szerint hozzanak létre szakosodott tanácsokat), tegyék általánossá az eljárások 
időtartamának csökkentését azokban az ügytípusokban, amelyekben e tendencia eddig még nem kellőképpen 
érzékelhető (mint például az állami támogatásokkal és a közszolgálattal kapcsolatos ügyek), alakítsák ki az 
eljárási szakaszok idejekorán történő, proaktív és gördülékeny lebonyolítását, amely biztosítja az egyes ügyek 
lehető leggyorsabb és leghatékonyabb feldolgozását, valamint alkalmazzák gyakrabban a kibővített ítélkező 
testületek és a nagytanács elé utalást, amelyek a Törvényszék ítélkezési gyakorlata koherenciájának, 
minőségének és tekintélyének letéteményesei.

E második jelentés arra a következtetésre jut, hogy a jelen állás szerint nem szükséges újradefiniálni az 
igazságszolgáltatási hatásköröknek a Bíróság és a Törvényszék közötti megosztását, továbbá hogy figyelembe 
véve többek között a Bíróság által 2020-ban elért kedvező eredményeket, inkább meg kell várni, hogy a 
Törvényszéket alkotó bírák számának növelése kifejtse az összes hatását, mielőtt adott esetben előterjesztésre 
kerülne az alapokmánynak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 281. cikke második bekezdése 
alapján történő módosítására irányuló olyan jogalkotási kérelem, amelyről a 2015/2422 rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének harmadik albekezdése rendelkezik.

2. Statisztikai szempontból – és az Éves Jelentés jelen fejezetének C részében kifejtett részletesebb magyarázatok 
sérelme nélkül – az elmúlt évre vonatkozó statisztikai adatok olvasata alapján több tendenciát is le lehet 
vezetni.

Az első tendencia az érkezett ügyek számának csökkenésére vonatkozik. Amíg 2019-ben 966 ügyet terjesztettek 
a Bíróság elé, addig 2020-ban 735-re esett vissza az új ügyek száma. E csökkenés természetesen az egészségügyi 
válsághelyzet bekövetkezésével magyarázható, amely az előzetes döntéshozatal iránti új kérelmek számának 
jelentős csökkenését eredményezte különösen a világjárvány első hulláma idején, de az is a hátterében áll, 
hogy lényegesen csökkent a fellebbezések száma, mivel 2020-ban csak 131 fellebbezést, ideiglenes intézkedés 
tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést, illetve beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni 
fellebbezést nyújtottak be a Bírósághoz, miközben ezekből 2019-ben több mint kétszer ennyi (266) érkezett. 
E fejlemények ellenére mégis ki kell emelni, hogy az előzetes döntéshozatali ügyek egyre növekvő részt 
foglalnak el a Bíróság előtti jogvitákon belül, mivel az elmúlt év során ezek az ügyek önmagukban több mint 
75%-át tették ki a Bíróság elé kerülő ügyeknek.

Jóllehet a Bíróság által 2020-ban befejezett ügyek száma (792 ügy) szintén alatta marad a Bíróság által 
2019-ben elbírált ügyeknek (865 ügy), mégis ki kell emelnünk, hogy e szám magasabb a 2017-ben és 2018-ban 
befejezett ügyek számánál (az előbbi esetben 699, az utóbbi esetben 760 ügy), ami arról tanúskodik, hogy 
az Intézmény összes tagja és teljes személyi állománya figyelemre méltó erőfeszítéseket tett annak érdekében, 
hogy az egészségügyi válsághelyzet által rendkívüli módon megbonyolított körülmények ellenére továbbra 
is biztosított legyen az Intézményre háruló feladat ellátása. Mint az kitűnik a jelen fejezet második részéből, 
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a Bíróság az elmúlt év során mindvégig továbbra is kijelölte az ítélkezési gyakorlat irányvonalát olyan jelentős 
és változatos területeken, mint a jogállamiság értékeinek, valamint az alapvető szabadságoknak és jogoknak 
a védelme, a menekültügyi és bevándorlási politika, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség, a belső piac, a szociálpolitika, a környezetvédelem vagy akár a fogyasztóvédelem.

Végül rá kell mutatni arra, hogy a fent említett körülmények ellenére az ügyek elbírálásának átlagos időtartama 
2020-ban nagyon közel maradt a 2019-ben elért kiváló szinthez (14,4 hónap), mivel valamennyi kategóriában 
összesítve 15,4 hónapot tesz ki. Így 2020-ban az ügyek elbírálásának átlagos időtartama a fellebbezések 
esetében 13,8 hónap, az előzetes döntéshozatali ügyek esetében 15,8 hónap, a közvetlen keresetek esetében 
pedig 19,2 hónap volt. Ami a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alá tartozó ügyeket illeti, ez az 
időtartam 3,9 hónap volt, míg a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács elé kerülő ügyek 
elbírálásának átlagos időtartama az elmúlt év során 3,2 hónap volt.
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B   A Bíróság ítélkezési gyakorlata 2020‑ban 

I. Alapvető jogok

2020-ban a Bíróság több alkalommal határozott az uniós jogrendben biztosított alapvető jogokról. Az e téren 
meghozott határozatok közül többet a jelentés e része ismertet1. Az e részben bemutatott határozatok fontos 
pontosításokat tesznek az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: Charta) rögzített bizonyos 
jogok és elvek terjedelmére vonatkozóan.

1. Vallásszabadság

A 2020. október 29-i Veselības ministrija ítélettel (C-243/19, EU:C:2020:872) a Bíróság egy olyan ügyben 
határozott, amelyben az alapeljárás felperesének fia esetében nyitott szívműtét elvégzése vált szükségessé. 
E műtét elérhető volt az ezen utóbbi biztosításának helye szerinti tagállamban, azaz, Lettországban, de az 
nem volt elvégezhető vérátömlesztés nélkül. Márpedig az alapeljárás felperese e kezelési módszert ellenezte, 
mivel Jehova tanúja, így azt kérte a Nacionālais veselības dieneststől (nemzeti egészségügyi szolgálat, 
Lettország), hogy állítson ki olyan engedélyt, amelynek alapján a fia a tervezett egészségügyi ellátást igénybe 
veheti Lengyelországban, ahol a műtét elvégezhető vérátömlesztés nélkül. A felperes, mivel a kérelmét 
elutasították, keresetet indított az egészségügyi szolgálat megtagadó határozatával szemben. E keresetet 
elutasította ez elsőfokú ítélet, amelyet a fellebbezési eljárásban helybenhagytak. Időközben az alapeljárás 
felperesének fián Lengyelországban elvégezték a vérátömlesztés nélküli szívműtétet.

Az Augstākā tiesa (Senāts) (a legfelsőbb bíróság szenátusa, Lettország), amely e felülvizsgálati eljárásban 
eljár, azt a kérdést veti fel, hogy a lett egészségügyi szolgálatok megtagadhatták-e az ezen ellátás finanszírozását 
lehetővé tévő nyomtatvány kiállítását kizárólag egészségügyi szempontok alapján, vagy e tekintetben kötelesek 
lettek volna figyelembe venni az alapeljárás felperesének vallási meggyőződését is. A kérdést előterjesztő 
bíróság a szóban forgóhoz hasonló előzetes engedélyezési rendszernek az uniós joggal való 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos kételyek alapján előzetes döntéshozatal céljából két kérdést terjesztett 
a Bíróság elé, amelyek arra vonatkoznak, hogy a Charta 21. cikkének a többek között a valláson alapuló 
mindenfajta hátrányos megkülönböztetést tiltó (1) bekezdésével összefüggésben hogyan kell értelmezni 

1|  Ezen ítéletek a következők: az V., „Az Unió peres eljárásai” című részben bemutatott 2020. március 26-i Miasto Łowicz és Prokurator 
Generalny ítélet (C-558/18. és C-563/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:234), valamint 2020. július 16-i Inclusion Alliance for Europe 
kontra Bizottság ítélet (C-378/16 P, EU:C:2020:575) és ADR Center kontra Bizottság ítélet (C-584/17 P, EU:C:2020:576); a VII., 
„Mozgásszabadság” című részben bemutatott 2020. június 18-i Bizottság kontra Magyarország (Az egyesületek átláthatósága) ítélet 
(C-78/18, EU:C:2020:476); a VIII., „Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás” című részben bemutatott 2020. július 16-i Addis 
ítélet (C-517/17, EU:C:2020:579), valamint 2020. május 14-i Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
ítélet (C-924/19 PPU és C-925/19 PPU, EU:C:2020:367); a XIV., „A jogszabályok közelítése” című részben bemutatott 2020. szeptember 
8-i Recorded Artists Actors Performers ítélet (C-265/19, EU:C:2020:677); a XVI., „Gazdaság- és monetáris politika” című részben 
bemutatott 2020. december 16-i Tanács és társai kontra K. Chrysostomides & Co. és társai ítélet (C-597/18. P., C-598/18. P., C-603/18. P. 
és C-604/18. P. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:1028); a XVII., „Szociálpolitika” című részben bemutatott 2020. április 23-i Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI ítélet (C-507/18, EU:C:2020:289); a XIX., „Környezetvédelem” című részben bemutatott 2020. június 25-i 
A és társai (Aalteri és nevelei szélerőművek) ítélet (C-24/19, EU:C:2020:503); a XX., „Nemzetközi megállapodások” című részben 
bemutatott 2020. április 2-i Ruska Federacija ítélet (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262); a XXII., „Európai közszolgálat” című részben 
bemutatott 2020. szeptember 8-i Bizottság és Tanács kontra Carreras Sequeros és társai ítélet (C-119/19. P. és C-126/19. P. sz. egyesített 
ügyek, EU:C:2020:676), valamint 2020. június 18-i Bizottság kontra RQ ítélet (C-831/18 P, EU:C:2020:481).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:872
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:579
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:367
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1028
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:289
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:676
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:481
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egyrészt a 883/2004 rendelet2 20. cikkének (2) bekezdését, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 
mellett az egészségügyi kezelés más tagállamban való igénybe vételéhez engedélyt kérő biztosított személy 
lakóhelye szerinti tagállam köteles megadni az engedélyt, és így átvállalni a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátást, valamint másrészt a 2011/24 irányelv3 8. cikkét, amely a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátások költségeinek megtérítését érintő előzetes engedélyezési rendszerekre vonatkozik.

A Bíróság először is megállapította, hogy a 883/2004 rendelet 20. cikkének a Charta 21. cikkének (1) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett (2) bekezdésével nem ellentétes, ha a biztosított lakóhelye szerinti tagállam 
megtagadja e biztosítottal szemben az e rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében előírt engedélyt abban az 
esetben, ha e tagállamban elérhető olyan kórházi kezelés, amelynek orvosi hatékonysága nem kétséges, de 
az alkalmazott kezelés módszere az említett személy vallási meggyőződésével nem egyeztethető össze.

E tekintetben a Bíróság többek között megállapította, hogy a 883/2004 rendeletben előírt előzetes engedély 
megadásának a megtagadása olyan eltérő bánásmódot valósít meg, amely közvetetten a valláson vagy a 
vallási meggyőződésen alapul. Az olyan betegek esetében ugyanis, akik vérátömlesztéssel járó egészségügyi 
beavatkozáson esnek át, az ennek megfelelő költségeket a lakóhely szerinti tagállam társadalombiztosítási 
rendszere fedezi, míg az olyan betegek esetében, akik vallási okokból úgy döntenek, hogy nem vesznek 
igénybe ilyen beavatkozást az említett tagállamban, hanem más tagállamban vetik alá magukat olyan 
kezelésnek, amely nem ellentétes a vallási meggyőződésükkel, az előbbi tagállam e költségeket nem fedezi.

Az ilyen eltérő bánásmód igazolt ugyanakkor abban az esetben, ha az objektív és észszerű kritériumon alapul, 
és a követett céllal arányos. A Bíróság megállapította, hogy a jelen ügyben ez fennáll. Először is rámutatott 
arra, hogy ha a más tagállamban nyújtott természetbeni ellátások magasabb költségeket eredményeznek, 
mint amelyek a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban nyújtott ellátásokhoz kapcsolódtak volna, a teljes 
visszatérítés kötelezettsége többletköltségeket okozhat ezen utóbbi tagállam számára. Ezt követően a Bíróság 
megállapította, hogy ha az illetékes intézmény köteles lenne figyelembe venni a biztosított vallási meggyőződését, 
az ilyen többletköltségek – figyelemmel azok előreláthatatlanságára és potenciális terjedelmére – kockázatot 
jelenthetnének a biztosítás helye szerinti tagállam egészségbiztosítási rendszere pénzügyi stabilitása 
tekintetében, amely az uniós jog által elismert jogszerű célnak minősül.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kizárólag orvosi szempontokra összpontosító előzetes 
engedélyezési rendszer hiányában a biztosítás helye szerinti tagállam olyan további pénzügyi tehernek lenne 
kitéve, amely nehezen előrelátható, és amely veszélyt jelenthet e tagállam egészségbiztosítási rendszerének 
pénzügyi stabilitására. Következésképpen az, ha nem veszik figyelembe az érintett vallási meggyőződését, 
olyan intézkedésnek tűnik, amelyet igazol a fent említett cél, és amely megfelel az arányosság követelményének.

A Bíróság másodszor megállapította, hogy a 2011/24 irányelv 8. cikkének a Charta 21. cikkének (1) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett (5) bekezdésével és (6) bekezdésének d) pontjával ellentétes, ha a beteg 
biztosításának helye szerinti tagállam megtagadja e beteggel szemben az ezen irányelv 8. cikkének 
(1) bekezdésében említett engedély megadását abban az esetben, ha e tagállamban elérhető olyan kórházi 
kezelés, amelynek orvosi hatékonysága nem kétséges, de az alkalmazott kezelés módszere e beteg vallási 
meggyőződésével nem egyeztethető össze. Ezen ellentétesség nem áll fenn, ha e megtagadást objektív 

2|  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).

3|  A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 2011. L 88., 45. o.).
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módon igazolja a biztosítás helye szerinti tagállamban az egészségügyi ellátási kapacitások vagy az orvosi 
szakértelem megőrzésére irányuló jogszerű cél, és az az említett cél eléréséhez megfelelő és szükséges 
eszközt képez, aminek teljesülését a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

E tekintetben a Bíróság először is megállapította, hogy a lett kormány nem hivatkozhat a társadalombiztosítási 
rendszer pénzügyi stabilitása védelmének a szükségességére vonatkozó célra annak érdekében, hogy igazolja 
a 2011/24 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében előírt engedély megadásának az alapügyet jellemző körülmények 
között való megtagadását. A 883/2004 rendelet által bevezetett visszatérítési rendszer ugyanis eltér a 2011/24 
irányelvben foglalt rendszertől, mivel az abban előírt visszatérítést egyrészt az egészségügyi ellátásnak a 
biztosítás helye szerinti tagállamban alkalmazott díjai alapján számítják ki, és másrészt az nem haladja meg 
az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségeit abban az esetben, ha a fogadó tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátások költségei alacsonyabbak a biztosítás helye szerinti tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátások költségeinél. E kettős korlátozás miatt a biztosítás helye szerinti tagállam egészségügyi rendszerére 
vonatkozóan nem merülhet fel a határokon átnyúló ellátások átvállalásával kapcsolatos többletköltségeknek 
a kockázata, és e tagállamot főszabály szerint határokon átnyúló egészségügyi ellátás esetén nem terheli 
további pénzügyi teher.

Ami továbbá az egészségügyi ellátási kapacitások vagy az orvosi szakértelem megőrzésére irányuló jogszerű 
célt illeti, a Bíróság megállapította, hogy a 2011/24 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében előírt előzetes 
engedély kiállításának az azon indok miatt való megtagadása, hogy nem teljesülnek az ugyanezen cikk (5) és 
(6) bekezdésében foglalt követelmények, olyan eltérő bánásmódnak minősül, amely közvetetten a valláson 
alapul. A Bíróság rámutatott arra, hogy annak értékeléséhez, hogy e bánásmódbeli eltérés a követett céllal 
arányos-e, a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a betegek vallási meggyőződésének 
a 2011/24 irányelv 8. cikke (5) és (6) bekezdésének végrehajtása során való figyelembevétele kockázattal 
járhat-e a kórházi kezeléseknek a biztosítás helye szerinti tagállamban való tervezésére nézve.

A 2020. december 17-i Centraal Israëlitisch Consistorie van België és társai ítéletben (C-336/19, EU:C:2020:1031) 
a nagytanácsban eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelynek tárgya a flamand régiónak (Belgium) 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvénynek az állatok levágására engedélyezett módszerek 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. július 7-i rendelete, amelynek az a hatása, hogy megtiltja az 
állatok előzetes kábítás nélküli levágását, ideértve a vallási szertartás által előírt vágásokat is. A vallási célú 
vágás keretében e rendelet előírja a visszafordítható kábítás alkalmazását, amely nem eredményezheti az 
állat halálát.

E jogszabályszöveget több zsidó és muzulmán szervezet is megtámadta, annak teljes vagy részbeni 
megsemmisítését kérve. Álláspontjuk szerint a rendelet azáltal, hogy nem teszi lehetővé a zsidó és iszlám 
vallású hívők számára, hogy azon vallási előírásoknak megfelelően levágott állatokból származó húst 
szerezzenek be, amelyekkel a visszafordítható kábítás módszere ellentétes, sérti az 1099/2009 rendeletet,4  
és ennélfogva akadályozza a hívőket a vallásuk gyakorlásában.

A Grondwettelijk Hof (alkotmánybíróság, Belgium) ebben az összefüggésben határozott úgy, hogy előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemmel fordul a Bírósághoz, főként azon kérdést illetően, hogy az uniós joggal 
ellentétes-e az olyan tagállami szabályozás, amely a vallási célú vágás keretében olyan kábítási eljárást ír elő, 
amely visszafordítható és nem alkalmas az állat halálának előidézésére.

4|  Az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 303., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1031
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E kérdés nyomán a Bíróságnak harmadik alkalommal5 kellett egymással egyensúlyba hoznia a Charta 
10. cikkében biztosított vallásszabadság, valamint az EUMSZ 13. cikkben foglalt és az 1099/2009 rendeletben 
pontosított állatjóllét követelményét.

A Bíróság először is megállapította, hogy az 1099/2009 rendeletben rögzített, az állatok leölését megelőző 
kábítás elve megfelel az e rendelet által követett, az állatok jóllétének védelmére irányuló fő célkitűzésnek. 
E tekintetben, bár a rendelet6 elismeri a vallási célú vágás gyakorlatát, amelynek keretében az állat előzetes 
kábítás nélkül leölhető, e vágási forma az Unióban csak eltérés címén engedélyezett, kizárólag a vallásszabadság 
tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. A tagállamok egyébként a vallási célú vágás területén 
elfogadhatnak olyan nemzeti szabályokat, amelyek célja az e rendeletben foglaltaknál nagyobb fokú védelem 
biztosítása az állatoknak a leölés időpontjában.7 Ily módon tehát a rendelet azt a tényt tükrözi, hogy az Unió 
és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket, 
miközben tiszteletben tartják a tagállamok – különösen vallási szertartásokra vonatkozó – rendelkezéseit és 
szokásait. Mindazonáltal a rendelet nem saját maga kívánja megteremteni a szükséges egyensúlyt az állatok 
jólléte és a vallásgyakorlás szabadsága között, hanem csupán azon egyensúly kereteit határozza meg, amelyet 
a tagállamoknak kell megteremteniük e két érték között.

Ebből következik, hogy az 1099/2009 rendelettel nem ellentétes, ha a tagállamok az állatok leölését megelőzően 
olyan kábítási kötelezettséget írnak elő, amely a vallási szertartások által előírt vágás keretében is alkalmazandó, 
feltéve azonban, hogy ezzel egyidejűleg tiszteletben tartják a Chartában biztosított alapvető jogokat.

Ami közelebbről azt a kérdést illeti, hogy a rendelet tiszteletben tartja-e ezeket az alapvető jogokat, a Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy a vallási célú vágás a vallás kifejezésre juttatásának a Charta 10. cikkének 
(1) bekezdésében biztosított szabadsága körébe tartozik. A rendelet tehát azáltal, hogy vallási célú vágás 
keretében – a zsidó és muzulmán vallású hívők vallási előírásaival ellentétesen – visszafordítható kábítást ír 
elő, korlátozza e hívők vallásuk kifejezésre juttatásához való jogának gyakorlását.

Annak értékelése érdekében, hogy egy ilyen korlátozás megengedhető-e, a Bíróság mindenekelőtt megállapította, 
hogy a vallás kifejezésre juttatásához való jog gyakorlásának korlátozását valóban törvény írja elő, amely 
törvény egyébként tiszteletben tartja a Charta 10. cikkének lényeges tartalmát, hiszen csupán az említett 
vágásból álló sajátos szertartás szerinti cselekmény egyik aspektusát korlátozza, de nem tiltja meg azt.

A Bíróság ezt követően megállapította, hogy e beavatkozás az Unió által elismert általános érdekű célkitűzést 
szolgál, nevezetesen az állatok jóllétének előmozdítását.

A korlátozás arányosságának vizsgálata keretében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a rendeletben 
foglalt intézkedések megfelelő egyensúlyt biztosítanak az állatjóllétnek tulajdonított jelentőség, valamint a 
zsidó és muzulmán vallású hívők vallásgyakorlási szabadsága között. E tekintetben a Bíróság először is 
megállapította, hogy a visszafordítható kábításra vonatkozó kötelezettség alkalmas az állatok jóllétének 
előmozdítására irányuló cél megvalósítására. Másodszor, a beavatkozás szükséges jellegét illetően a Bíróság 
hangsúlyozta, hogy az uniós jogalkotó az állatok leölés során való kímélete, másrészt a vallásgyakorlás 
szabadságának tiszteletben tartása közötti egyensúly megteremtése keretében széles mérlegelési mozgásteret 
kívánt biztosítani a tagállamok számára. Márpedig tudományos konszenzus alakult ki arról, hogy az előzetes 
kábítás az optimális eszköz az állat szenvedésének csökkentésére a leölés során. Harmadszor, e beavatkozás 

5|  A 2018. május 29-i Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen és társai ítéletet (C-426/16, EU:C:2018:335), 
valamint a 2019. február 26-i Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs ítéletet (C-497/17, EU:C:2019:137) követően.

6|  Az 1099/2009 rendelet 4. cikkének (4) bekezdése.

7|  Az 1099/2009 rendelet 26. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:335
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:137
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arányosságát illetően a Bíróság mindenekelőtt megjegyezte, hogy a flamand jogalkotó a tudományos 
kutatásokra támaszkodott, és a leölés legkorszerűbb engedélyezett módszerét kívánta előnyben részesíteni. 
Ezt követően megállapította, hogy e jogalkotó egy fejlődésben lévő társadalmi és normatív kontextusban 
járt el, amelyet az állatjóllét kérdéséhez kötődő, egyre növekvő tudatosság jellemez. Végül a Bíróság 
megállapította, hogy a rendelet nem tiltja és nem is akadályozza az olyan állatokból származó állati eredetű 
termékek forgalomba hozatalát, amelyeket a vallási szertartásnak megfelelően vágtak le, amennyiben e 
termékek valamely más tagállamból vagy valamely harmadik országból származnak.

Ennélfogva a Bíróság megállapította, hogy az EUMSZ 13. cikkel és a Charta 10. cikkének (1) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett 1099/2009 rendelettel nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely a 
vallási célú vágás keretében olyan kábítási eljárást ír elő, amely visszafordítható és nem alkalmas az állat 
halálának előidézésére.

Egyébként a Bíróság megerősítette az 1099/2009 rendeletnek8 az egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma, valamint a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűségnek a Charta9 által biztosított elveire tekintettel 
fennálló érvényességét. Ugyanis az a körülmény, hogy a rendelet felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy 
olyan intézkedéseket hozzanak, mint az állatoknak a vallási célú vágás során a leölést megelőző kötelező 
kábítása, de nem tartalmaz hasonló rendelkezést az állatok vadászati és halászati tevékenységek keretében, 
illetve kulturális vagy sportesemények során történő leölésére vonatkozóan, nem ellentétes ezekkel az 
elvekkel.

E tekintetben a Bíróság pontosította, hogy a kulturális és sportesemények legfeljebb elhanyagolható mértékű 
hús előállítását eredményezik, és az ilyen előállítás gazdaságilag jelentéktelen. Következésképpen, az ilyen 
esemény logikus módon nem tekinthető élelmiszer-előállítási tevékenységnek, ami igazolja, hogy azt eltérő 
módon kezeljék a vágás műveletétől. A Bíróság ugyanezt a következtetést vonta le a vadászattal és a 
hobbihorgászattal kapcsolatos tevékenységeket illetően is. E tevékenységekre ugyanis olyan összefüggésben 
kerül sor, amelyben a leölés körülményei nagyban eltérnek a haszonállatok leölésének a körülményeitől.

8|  Különösen a rendelet 26. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja, amely a tagállamok azon lehetőségére vonatkozik, hogy 
olyan nemzeti szabályokat fogadjanak el, amelyek célja, hogy a vallási célú vágások esetén nagyobb fokú védelmet biztosítsanak az 
állatok számára.

9|  A Charta 20., 21., illetve 22. cikke.
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2.  A hatékony jogorvoslathoz való jog és a pártatlan bírósághoz  
fordulás joga

E részben két határozatot kell kiemelni: a lengyelországi igazságszolgáltatási reformok hatásaival kapcsolatos 
ügyben, ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést,10 valamint a megkeresésre történő, adózással 
kapcsolatos információk cseréjére alkalmazandó eljárás keretében hozott ítéletet.11

A 2020. április 8-i Bizottság kontra Lengyelország végzésben (C-791/19 R, EU:C:2020:277) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság arra kötelezte a Lengyel Köztársaságot, hogy haladéktalanul függessze fel azon nemzeti 
rendelkezések alkalmazását, amelyek a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) fegyelmi tanácsa 
azon hatáskörének alapját képezik, hogy a bírákra vonatkozó fegyelmi ügyekben határozatot hozzon, és 
tartózkodjon a fegyelmi tanács előtt folyamatban lévő ügyek olyan ítélkező testület elé utalásától, amely 
nem felel meg a többek között az A. K. és társai ítéletben12 meghatározott függetlenségi követelményeknek. 
Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet az Európai Bizottság által 2019 októberében előterjesztett 
kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset keretében terjesztették elő, amely annak megállapítására 
irányult, hogy Lengyelország a legfelsőbb bíróság bíráira és a rendes bíróságok bíráira vonatkozó új fegyelmi 
rendszer elfogadásával nem teljesítette az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második albekezdésének13 és az 
EUMSZ 267. cikk második és harmadik bekezdésének14 együttesen értelmezett rendelkezéseiből eredő 
kötelezettségeit.

10|  E tekintetben a Bíróság két ítéletét kell egyébiránt kiemelni: a V.4. „Előzetes döntéshozatal” című részben bemutatott 2020. március 
26-i Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítéletet (C-558/18. és C-563/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:234), és a X. I., „Európai 
elfogatóparancs” című részben bemutatott 2020. december 17-i Openbaar Ministerie (A kibocsátó igazságügyi hatóság függetlensége) 
ítéletet (C-354/20 PPU. és C-412/20 PPU. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:1033).

11|  E részben is ki kell emelni a következő ítéleteket: a XXII.1., „A Közszolgálati Törvényszék bíráinak a kinevezési eljárása” című részben 
bemutatott 2020. március 26-i Simpson kontra Tanács és HG kontra Bizottság (felülvizsgálat) ítéletet (C-542/18. RX-II. és C-543/18. RX- II. sz. 
egyesített ügyek, EU:C:2020:232); a IV., „Uniós költségvetés és támogatások” című részben bemutatott 2020. július 9-i Cseh Köztársaság 
kontra Bizottság ítéletet (C-575/18 P, EU:C:2020:530), amelynek tárgya a tagállamok hatékony bírói jogvédelemhez való hozzáférésének 
feltételei olyan jogvita esetén, amely az uniós jog alapján az Unió saját forrásai tekintetében fennálló pénzügyi felelősségük terjedelmére 
vonatkozik; az V.3., „Megsemmisítés iránti kereset” című részben bemutatott 2020. július 16-i ADR Center kontra Bizottság ítéletet 
(C-584/17 P, EU:C:2020:576), amely a Törvényszék azon ítélkezési gyakorlatának a hatékony bírói jogvédelem elvével való 
összeegyeztethetőségéről határozott, amely szerint a felek közötti szerződéses viszonytól független, saját hatáskörben elfogadott 
végrehajtható határozat ellen benyújtott megsemmisítés iránti keresetet elbíráló uniós bíróságnak csak azokat a jogalapokat kell 
értékelnie, amelyek az ilyen jogi aktus jogszerűségét vitatják; a VIII.3., „Bevándorlási politika: vízumkérelmek” cím részben bemutatott 
2020. november 24-i Minister van Buitenlandse Zaken ítéletet (C-225/19. és C-226/19. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:951), amely a 
hatékony jogorvoslathoz való jogra tekintettel pontosítja a vízumkérelem elutasításáról szóló döntéssel szembeni jogorvoslat 
jellemzőit.

12|  A Bíróság 2019. november 19-i A. K. és társai (A legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélete (C-585/18, C-624/18 
és C-625/18, a továbbiakban: A. K. ítélet, EU:C:2019:982).

13|  E rendelkezés kimondja, hogy „[a] tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által szabályozott 
területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek”.

14|  E rendelkezés értelmében a Bíróság hatáskörrel rendelkezik az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések elbírálására. E cikk 
második és harmadik bekezdése szerint: „[h]a egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy 
ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti a Bíróságot, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést.

Ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel ilyen kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog 
értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles a Bírósághoz fordulni”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:277
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1033
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:951
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
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Ezen 2017-ben elfogadott új rendszer értelmében a legfelsőbb bíróságon belül létrehozott fegyelmi tanács 
rendelkezik hatáskörrel az e bíróság bíráival, illetve fellebbviteli szinten a rendes bíróságok bíráival kapcsolatos 
fegyelmi ügyek elbírálására. A Bizottság szerint15 az említett rendszer nem biztosítja a fegyelmi tanács 
függetlenségét és pártatlanságát, amely tanács kizárólag a Krajowa Rada Sądownictwa (nemzeti 
igazságszolgáltatási tanács, a továbbiakban: KRS) által kiválasztott bírákból áll, amelynek tizenöt tagját a 
lengyel parlament alsóháza választotta, míg a 2017. évi reformot megelőzően e tanács tagjait a bírák saját 
maguk közül választották. Az A. K. ítéletet16 követően a legfelsőbb bíróság munkajogi és társadalombiztosítási 
jogi tanácsa az ezen ítélet alapjául szolgáló ügyekben eljárva a 2019. december 5-i és a 2020. január 15-i 
ítéletben úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi tanács, tekintettel létrehozásának körülményeire, hatáskörének 
terjedelmére, összetételére, valamint a KRS-nek a létrehozásában játszott szerepére, nem tekinthető sem a 
lengyel jog, sem az uniós jog értelmében vett bíróságnak. Az említett fegyelmi tanács azonban továbbra is 
ellátta igazságszolgáltatási feladatait.

Először is, mielőtt érdemben megvizsgálta volna a Bizottság ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, a Bíróság 
elutasította a Lengyelország által felhozott elfogadhatatlansági kifogást. Így, különösen a szóban forgó 
ideiglenes intézkedések elrendelésére vonatkozó hatáskörét illetően emlékeztetett arra, hogy bár a tagállamok 
igazságszolgáltatási szervezetének kialakítása a tagállamok hatáskörébe tartozik, e hatáskör gyakorlása 
során az utóbbiak kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogból és különösen az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdéséből eredő kötelezettségeiket. A Bíróság ezt követően rámutatott, hogy ez a jogállamiság 
értékét konkretizáló rendelkezés a nemzeti bíróságokra és a Bíróságra bízza az uniós jog teljes körű 
alkalmazásának valamennyi tagállamban történő biztosítását, valamint a jogalanyok e jogból eredő bírói 
jogvédelmét. A Bíróság, miután emlékeztetett arra, hogy az ilyen védelem biztosítása érdekében az említett 
fórumok függetlenségének megőrzése alapvető fontosságú, hangsúlyozta, hogy ebből következően minden 
tagállamnak biztosítania kell, hogy az uniós jog hatálya alá tartozó területeken a nemzeti bíróságok jogorvoslati 
rendszerébe tartozó bírákra alkalmazandó fegyelmi rendszer tiszteletben tartsa a bírói függetlenség elvét. 
Ily módon biztosítani kell többek között azt, hogy az e bíróságok bírái ellen indított fegyelmi eljárások keretében 
hozott határozatokat olyan fórum vizsgálja felül, amely maga is megfelel a hatékony bírói jogvédelem 
garanciáinak, köztük a függetlenség garanciájának. E körülmények között a Bíróság megállapította, hogy – az 
uniós jog hatálya alá tartozó kérdésekről döntést hozó bírákra alkalmazandó fegyelmi rendszerre vonatkozó 
nemzeti rendelkezések uniós joggal való összeegyeztethetőségének vitatására irányuló kötelezettségszegés 
megállapítása iránti kereset keretében – hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az ilyen rendelkezések alkalmazásának 
felfüggesztésére irányuló ideiglenes intézkedéseket rendeljen el.

Másodszor, az ideiglenes intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálatát illetően a Bíróság emlékeztetett azokra 
a feltételekre, amelyek mellett az ideiglenes intézkedésről határozó bíró ideiglenes intézkedést rendelhet el. 
Így bizonyítani kell, hogy az ilyen ideiglenes intézkedés elrendelését a ténybeli és jogi alapok első látásra 
indokolják (fumus boni iuris), és az olyan értelemben sürgős, hogy azt a kérelmező érdekeiben bekövetkező 
súlyos és helyrehozhatatlan kár megakadályozásához kell elrendelni annak érdekében, hogy hatását már az 
alapkeresetről való döntés előtt kifejtse. Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró adott esetben a fennálló 
érdekeket is mérlegeli.

15|  Belgium, Dánia, Hollandia, Finnország és Svédország támogatásával.

16|  Ebben az ítéletben a Bíróság többek között megállapította, hogy az uniós joggal ellentétes az, hogy az e jog alkalmazására vonatkozó 
jogviták „olyan fórum kizárólagos hatáskörébe tartozhatnak, amely nem minősül […] független és pártatlan bíróságnak. Ennek az 
esete áll fenn, ha az érintett fórum létrehozását megalapozó objektív feltételek, e fórum jellemzői, valamint a tagjai kinevezésének 
módja jogos kétségeket ébreszthetnek a jogalanyokban ezen fórum külső tényezők, különösen a jogalkotó és végrehajtó hatalom 
közvetlen vagy közvetett hatásai általi befolyásolhatatlanságát, valamint az ütköző érdekek vonatkozásában való semlegességét 
illetően, következésképpen azok az említett fórum függetlensége vagy pártatlansága látszatának a hiányához vezethetnek, ami 
sértheti azt a bizalmat, amelyet egy demokratikus társadalomban az igazságszolgáltatásnak az említett jogalanyokban kell keltenie”.
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A fumus boni iuris fennállásával kapcsolatos feltételt illetően a Bíróság mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy e 
feltétel akkor teljesül, ha az ideiglenes intézkedéseket kérő fél által az érdemi kereset alátámasztására 
felhozott jogalapok közül legalább az egyik első látásra nem tűnik teljesen megalapozatlannak. A jelen ügyben 
a Bíróság, anélkül hogy a felek által a kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset keretében hivatkozott 
érvek megalapozottságáról határozott volna, megállapította, hogy a Bizottság által előadott ténybeli elemekre, 
valamint a többek között a Bizottság kontra Lengyelország (A legfelsőbb bíróság függetlensége) ítéletben17 és az 
A. K. ítéletben kifejtett értelmezési szempontokra tekintettel a fegyelmi tanács függetlensége és pártatlansága 
garanciájának hiányára vonatkozó, a kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset keretében hivatkozott 
érvek első látásra nem tűnnek teljesen megalapozatlannak.

A Bíróság megállapította, hogy a jelen ügyben teljesül a sürgősségre vonatkozó feltétel. A legfelsőbb bíróság 
és a rendes bíróságok bírái függetlenségének befolyásolására ugyanis pusztán annak kilátásba helyezése is 
alkalmas, hogy ki vannak téve egy olyan fegyelmi eljárás kockázatának, amely olyan fórum igénybevételéhez 
vezethet, amelynek függetlensége nem biztosított, és amely a saját függetlenségüket, és ebből következően 
jogalanyok uniós jogból eredő jogainak hatékony bírói védelmét is érintheti. A Bíróság ebből azt a következtetést 
vonta le, hogy azon vitatott nemzeti rendelkezések alkalmazása, amelyek a fent hivatkozott bírákra vonatkozó 
fegyelmi ügyekben való határozathozatalra hatáskört ruháznak egy olyan fórumra, amelynek függetlensége 
esetleg nem biztosítható, súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozhat az uniós jogrendben.

Végül a Bíróság mérlegelte a szóban forgó érdekeket. Annak megállapítása érdekében, hogy e mérlegelés a 
Bizottság által kért ideiglenes intézkedések elrendelése mellett foglal állást, a Bizottság többek között 
rámutatott arra, hogy ezen intézkedések elrendelése nem a fegyelmi tanács megszűnésével, hanem kizárólag 
tevékenységének a végleges ítélet kihirdetéséig való ideiglenes felfüggesztésével járna. Egyébiránt úgy ítélte 
meg, hogy mivel az említett intézkedések elrendelése magában foglalja, hogy a fegyelmi tanács előtt függőben 
lévő ügyek elbírálását a végleges ítélet kihirdetéséig fel kell függeszteni, az érintett jogalanyok esetében az 
ezen ügyek felfüggesztéséből eredő kár kisebb, mint az a kár, amely egy olyan fórum általi vizsgálatukból 
ered, amely esetében a függetlenség és pártatlanság hiánya első ránézésre nem zárható ki.

A 2020. október 6-i État luxembourgeois (Adózással kapcsolatos információk iránti kérelemmel szembeni 
jogorvoslati jog) ítéletben (C-245/19. és C-246/19. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:795) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság két olyan ügyben határozott, amelyben a directeur de l’administration des contributions directes 
du Luxembourg (a közvetlen adók hivatalának igazgatója, Luxemburg), miután helyt adott a spanyol adóhatóság 
által a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező, természetes személy F. C.-re vonatkozó vizsgálat keretében 
kibocsátott két, tagállamok közötti adózással kapcsolatos információcsere iránti megkeresésnek, 
információszolgáltatásra kötelező határozatot hozott a B társasággal, valamint az A bankkal szemben, 
felszólítva őket arra, hogy közöljenek információkat azon bankszámlákról és pénzügyi eszközökről, amelyeknek 
F. C. a jogosultja vagy kedvezményezettje lehet, valamint különböző olyan jogi, banki, pénzügyi és gazdasági 
ügyletekről, amelyeket F. C., vagy a javára vagy az érdekében eljáró harmadik személyek hajthattak végre.

A megkeresésre történő, adózással kapcsolatos információk cseréjére alkalmazandó eljárásra vonatkozó 
luxemburgi szabályozás értelmében az ilyen információszolgáltatásra kötelező határozatokkal szemben a 
tényállás megvalósulása idején nem lehetett jogorvoslattal élni. A B, C és D társaság, valamint F. C. mindazonáltal 
keresetet nyújtott be a tribunal administratif du Luxembourghoz (közigazgatási bíróság, Luxemburg) 
elsődlegesen e határozatok megváltoztatása, másodlagosan azok hatályon kívül helyezése iránt. A tribunal 
administratif (közigazgatási bíróság) megállapította hatáskörét e keresetek elbírálására, és kimondta, hogy 
a luxemburgi szabályozás nem egyeztethető össze a Charta 47. cikkével, amely hatékony jogorvoslathoz való 
jogot biztosít mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, ebből 

17|  A Bíróság 2019. június 24-i Bizottság kontra Lengyelország (A legfelsőbb bíróság függetlensége) ítélete (C-619/18, EU:C:2019:531).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:795
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:531
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következően e szabályozás alkalmazását mellőzni kell. Ami az ügy érdemét illeti, az említett bíróság részben 
hatályon kívül helyezte az információszolgáltatásra kötelező határozatokat, mivel úgy ítélte meg, hogy egyes 
kért információk előreláthatólag nem relevánsak.

Az État luxembourgeois (luxemburgi állam) fellebbezést nyújtott be ezen ítéletekkel szemben a Cour 
administrative-hoz (közigazgatási fellebbviteli bíróság, Luxemburg), amely úgy határozott, hogy többek között 
a Charta 47. cikkének értelmezésével kapcsolatban a Bírósághoz fordul. A kérdést előterjesztő bíróság arra 
kereste a választ, hogy ellentétes-e ezen cikkel az olyan nemzeti szabályozás, amely megfosztja az információk 
birtokában lévő személyt (mint a B társaság), az adóellenőrzéssel érintett adóalanyt (mint F. C.) és az ezen 
információk által érintett harmadik személyeket (mint a C és D társaság) attól a lehetőségtől, hogy közvetlen 
keresetet indítsanak valamely információközlésre kötelező határozattal szemben. Másfelől, a kérdést 
előterjesztő bíróság azon lehetőség terjedelme kapcsán várt választ, amelyet a 2011/16 irányelv18 a z 
információcsere tekintetében a tagállamok számára biztosít abban az esetben, ha ezen információk 
„előreláthatólag relevánsak” a nemzeti adójogi szabályozás kezelése és végrehajtása szempontjából.

A Bíróság ítéletében elsősorban kimondta, hogy a Charta 47. cikkével, összefüggésben értelmezve annak 7. 
és 8. cikkével (amelyek a magánélet tiszteletben tartásához, illetve a személyes adatok védelméhez való jogot 
biztosítják), valamint 52. cikke (1) bekezdésével (amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi egyes alapvető 
jogok gyakorlásának korlátozását):

–  ellentétes, ha a 2011/16/EU tanácsi irányelv által bevezetett, megkeresésre történő információcserére 
vonatkozó eljárást végrehajtó tagállami szabályozás kizárja, hogy az információk birtokában lévő személy 
keresetet indítson azon határozattal szemben, amellyel valamely tagállam illetékes hatósága e személyt 
ezen információk részére történő szolgáltatására kötelezi annak érdekében, hogy eleget tegyen valamely 
másik tagállam illetékes hatósága által kibocsátott információcsere iránti megkeresésnek, ugyanakkor

–  nem ellentétes, ha az ilyen szabályozás kizárja, hogy az ezen információkérés alapjául szolgáló vizsgálattal 
érintett adóalany, valamint a szóban forgó információkkal érintett harmadik személyek keresetet indítsanak 
az említett határozattal szemben.

A Bíróság, miután kimondta, hogy a Chartát alkalmazni kell, mivel az alapügyben szóban forgó nemzeti 
szabályozás az uniós jog végrehajtásának minősül, először is a hatékony jogorvoslathoz való jogot illetően 
megállapította, hogy a közhatalomnak valamely természetes vagy jogi személy magántevékenységébe történő 
önkényes vagy aránytalan beavatkozásával szembeni védelem az uniós jog általános elvének minősül, és 
azon jogi személy, aki információknak valamely adóhatósággal való közlésére kötelező határozat címzettje, 
hivatkozhat arra annak érdekében, hogy az ilyen határozatot bíróság előtt vitassa.

Mindamellett a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az e területre vonatkozó uniós szabályozás hiányában a 
nemzeti jogszabályok korlátozhatják e jog gyakorlását, amennyiben a Charta 52. cikkének (1) bekezdésében 
előírt feltételeket tiszteletben tartják. E rendelkezés többek között megköveteli a Charta által biztosított jogok 
és szabadságok lényeges tartalmának tiszteletben tartását.

A Bíróság e tekintetben pontosította, hogy a Charta 47. cikkében előírt hatékony jogorvoslathoz való jog 
lényeges tartalma egyéb tényezők mellett magában foglalja azt, hogy e jog jogosultja olyan bírósághoz 
fordulhasson, amely hatáskörrel rendelkezik az uniós jog által garantált jogok és szabadságok tiszteletben 
tartásának biztosítására, ennek érdekében pedig az előtte folyamatban lévő ügy szempontjából releváns 

18|  A 2014. december 9-i 2014/107/EU tanácsi irányelvvel (HL 2014. L 359., 1. o.) módosított, az adózás területén történő közigazgatási 
együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 
(HL 2011. L 64., 1. o.).
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valamennyi ténybeli és jogi körülmény vizsgálatára. Ezenfelül az ilyen bírósághoz fordulás érdekében e 
személy nem kötelezhető arra, hogy valamely szabályt vagy jogi kötelezettséget megsértsen, és az e 
jogsértéshez kapcsolódó szankciónak tegye ki magát. Márpedig a Bíróság megállapította, hogy a jelen ügyben 
alkalmazandó nemzeti szabályozás alapján az információközlésre kötelező határozat címzettjének csak akkor 
van lehetősége arra, hogy járulékos jelleggel vitassa e határozatot, ha nem tartja tiszteletben az említett 
határozatot, és ha emiatt később vele szemben szankciót szabnak ki, annak vitatására pedig az ilyen szankcióval 
szemben indított kereset keretében van lehetősége. Ennélfogva az ilyen nemzeti szabályozás nem tartja 
tiszteletben a Chartának az együttesen értelmezett 47. cikkét és 52. cikke (1) bekezdését.

Ami, másodszor, az információközlésre kötelező határozat alapjául szolgáló vizsgálattal érintett adóalany 
hatékony jogorvoslathoz való jogát illeti, a Bíróság megállapította, hogy az ilyen adóalany természetes 
személyként jogosultja a Charta 7. cikkében biztosított, a magánélet tiszteletben tartásához való jognak és 
a Charta 8. cikkében biztosított, személyes adatok védelméhez való jognak, és hogy a rá vonatkozó információk 
valamely hatósággal való közlése alkalmas lehet e jogok megsértésére, amely helyzet indokolja a hatékony 
jogorvoslathoz való jog érdekelt számára történő elismerését.

A Bíróság ugyanakkor hozzátette, hogy az e jog lényeges tartalmának tiszteletben tartására vonatkozó 
követelmény nem jelenti azt, hogy az adóalanynak olyan közvetlen jogorvoslat áll rendelkezésére, amely 
elsődlegesen egy adott intézkedés vitatására irányul, feltéve, hogy a különböző illetékes nemzeti bíróságok 
előtt létezik egy vagy több olyan jogorvoslati lehetőség, amely lehetővé teszi ezen intézkedésnek a járulékosan 
való hatékony bírósági felülvizsgálatát, anélkül hogy az adóalanynak ki kéne tennie magát annak, hogy vele 
szemben szankció kiszabására kerül sor. Az információközlésre kötelező határozattal szemben való közvetlen 
jogorvoslat hiányában ezen adóalanynak ily módon jogorvoslati joggal kell rendelkeznie a vizsgálat végén 
hozott helyesbítő vagy utólagos adómegállapításról szóló határozattal szemben, és ennek keretében 
lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy járulékosan vitassa az előbbi határozatot, valamint az e vizsgálatból 
származó bizonyítékok beszerzésének és felhasználásának körülményeit. Ennélfogva a Bíróság megállapította, 
hogy az olyan szabályozás, amely kizárja, hogy az ilyen adóalany közvetlen keresetet indítson valamely 
információközlésre kötelező határozattal szemben, nem sérti a hatékony jogorvoslathoz való jog lényeges 
tartalmát.

Másfelől a Bíróság megállapította, hogy az ilyen szabályozás az Unió által elismert azon általános érdekű 
célkitűzést szolgálja, amely az e területen illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés erősítésével 
a nemzetközi adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem elősegítésére irányul, és hogy az tiszteletben tartja 
az arányosság elvét.

Ami, harmadszor, a szóban forgó információkkal érintett harmadik személyek helyzetét illeti, a Bíróság 
hasonló módon megállapította, hogy azon hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlását, amellyel e harmadik 
személyeknek olyan információközlésre kötelező határozat esetén kell rendelkezniük, amely sértheti a 
magántevékenységi körükbe való önkényes vagy aránytalan közhatalmi beavatkozás elleni védelemhez való 
jogukat, korlátozható valamely olyan nemzeti szabályozással, amely kizárja az ilyen határozattal szembeni 
közvetlen keresetindítást, feltéve, hogy az említett harmadik személyeknek egyébként olyan jogorvoslat áll 
a rendelkezésükre, amelyek a felelősség megállapítása iránti keresethez hasonlóan lehetővé teszik az alapvető 
jogaik tényleges tiszteletben tartását.

Másodsorban, a Bíróság kimondta, hogy az olyan határozatot, amellyel valamely tagállam illetékes hatósága 
valamely, információk birtokában lévő személyt ezen információk részére történő szolgáltatására kötelezi 
annak érdekében, hogy eleget tegyen valamely információcsere iránti megkeresésnek, úgy kell tekinteni, 
mint amely a 2011/16 irányelv értelmében vett „előreláthatólag releváns” információkat tartalmaz, amennyiben 
e határozat megjelöli a szóban forgó információk birtokosának személyazonosságát, az információcsere 
iránti megkeresés alapjául szolgáló vizsgálattal érintett adóalany személyazonosságát és az e megkereséssel 
érintett időszakot, és mivel az olyan szerződésekre, számlákra és kifizetésekre vonatkozik, amelyeket ugyan 
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nem jelöltek meg pontosan, de olyan személyi, időbeli és tárgyi szempontokkal határolták körül, amelyek 
alapján kitűnik a vizsgálattal és az e vizsgálattal érintett adózóval fennálló kapcsolat. E szempontok kombinációja 
ugyanis elegendő annak megállapításához, hogy a kért információk nem tűnnek nyilvánvalóan úgy, hogy 
nélkülöznek minden előrelátható relevanciát, ily módon nem szükséges azok pontosabb körülhatárolása.

3.  A művészet és a tudomány szabadsága, az oktatáshoz való jog és a 
vállalkozás szabadsága

A 2020. október 6-i Bizottság kontra Magyarország (Felsőoktatás) ítéletben (C-66/18, EU:C:2020:792) a Bíróság 
nagytanácsa többek között megállapította, hogy Magyarország, mivel olyan rendelkezéseket fogadott el, 
amelyek az oklevelet adó képzési tevékenység külföldi felsőoktatási intézmények által Magyarországon való 
gyakorlását a Magyarország és az érintett intézmény székhelye szerinti harmadik állam kormánya közötti 
nemzetközi szerződés fennállására vonatkozó feltételhez, valamint azon feltételhez kötik, hogy ezen intézmények 
a székhelyük szerinti államban felsőoktatási képzést nyújtsanak, nem teljesítette a Chartának a tudományos 
élet szabadságára vonatkozó 13. cikkéből, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára vonatkozó 
14. cikkének (3) bekezdéséből és a vállalkozás szabadságára vonatkozó 16. cikkéből eredő kötelezettségeit.

E tekintetben a Bíróság mindenekelőtt kifejtette, hogy a vitatott rendelkezéseket illetően a Charta köti 
Magyarországot, mivel egyrészt az uniós jog szerves részét képező nemzetközi megállapodás – amilyen a 
szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS)19 – alapján Magyarországot terhelő 
kötelezettségek teljesítése, másrészt pedig az alapvető szabadságoknak az említett rendelkezések általi 
korlátozása – amelynek igazoltságát Magyarország állította – az uniós jognak a Charta 51. cikkének (1) bekezdés 
értelmében vett végrehajtásának körébe tartozik.

A Bíróság, miután egymást követően megvizsgálta a Charta említett rendelkezései által nyújtott garanciák 
terjedelmét, a felsőoktatási intézmények tevékenységének gyakorlását illetően hangsúlyozta, hogy a 
tudományos élet szabadságának nem kizárólag egyéni dimenziója van – amennyiben e szabadság a 
véleménynyilvánítás szabadságához, és konkrétabban a kutatás területén az információ terjesztésének, a 
kutatásnak és az így elért eredmények terjesztésének szabadságához kapcsolódik –, hanem intézményi és 
szervezeti dimenziót is magában foglal, amely ezen intézmények autonómiájában jut kifejeződésre. Márpedig 
a Bíróság megállapította, hogy a vitatott intézkedések alkalmasak arra, hogy veszélyeztessék az érintett 
külföldi felsőoktatási intézmények Magyarország területén folytatott tudományos tevékenységét, és hogy 
ennélfogva megfosszák az érintett egyetemeket a tudományos kutatásaik végzéséhez és oktatási tevékenységük 
gyakorlásához szükséges autonóm infrastruktúrától, így az említett intézkedések korlátozzák a tudományos 
életnek a Charta 13. cikkében védett szabadságát. Ezenfelül ezen intézmények alapítása a Charta 14. cikke 
(3) bekezdésének és 16. cikkének hatálya alá tartozik, és az imént hivatkozott indokokhoz hasonló okokból 
a vitatott intézkedések az e rendelkezésekben biztosított jogokba való beavatkozásnak minősülnek. Mivel e 
különböző beavatkozásokat a Charta 52. cikkének (1) bekezdésére tekintettel nem igazolták, a Bíróság 
megállapította, hogy Magyarország a Charta fent hivatkozott rendelkezéseit megsértette.

19|  Az ítélet ezen aspektusait a XX., „Nemzetközi megállapodások” című rész mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
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4. A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme területén a nagytanácsban eljáró Bíróság három, különösen fontos ítéletet 
hozott. Az első ítélet a személyes adatoknak az Európai Unióból az Egyesült Államokba történő továbbítására 
vonatkozik. Két másik ítélet tárgya ezenkívül az elektronikus hírközléssel kapcsolatos személyes adatok 
megőrzésére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozások, a nemzetbiztonság védelme, a súlyos 
bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem területén.

A 2020. július 16-i Facebook Ireland és Schrems ítéletben (C-311/18, EU:C:2020:559) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság arról a megfelelő védelmi szintről határozott, amelyet adatok harmadik országba irányuló továbbítása 
esetén kell biztosítani, valamint arról, hogy a felügyeleti hatóságokra milyen kötelezettség hárulnak a személyes 
adatok Európai Unióból az Egyesült Államokba történő továbbítása keretében. A Bíróság megvizsgálta 
továbbá, hogy az Európai Unió–Egyesült Államok adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelel-e a 
személyes adatok védelméhez és az alapvető jogok tiszteletben tartásához kapcsolódó követelményeknek.

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)20 úgy rendelkezik, hogy az ilyen adatok főszabály 
szerint csak akkor továbbíthatók valamely harmadik országba, ha az adott harmadik ország ezen adatok 
számára megfelelő védelmi szintet biztosít. E rendelet szerint az Európai Bizottság megállapíthatja, hogy a 
harmadik ország a belföldi joga vagy a nemzetközi kötelezettségei alapján megfelelő védelmi szintet biztosít.21 
Az ilyen megfelelőségi határozat hiányában az ilyen továbbítás csak akkor végezhető el, ha a személyes 
adatok Unióban letelepedett átadója megfelelő garanciákat ír elő, amelyek különösen a Bizottság által 
elfogadott általános adatvédelmi kikötéseken alapulhatnak, és ha az érintett személyek érvényesíthető 
jogokkal és hatékony jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek.22 Egyébiránt a GDPR pontosan meghatározza 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a megfelelőségi határozat vagy a megfelelő garanciák hiányában sor 
kerülhet az ilyen továbbításra.23

Maximillian Schrems, Ausztriában lakóhellyel rendelkező osztrák állampolgár 2008 óta a Facebook felhasználója. 
Az Unió területén lakó többi felhasználóhoz hasonlóan M. Schrems személyes adatait a Facebook Ireland 
részben vagy egészben a Facebook Inc. Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és azokat ott 
kezelik. M. Schrems panaszt nyújtott be az ír felügyeleti hatósághoz, amely lényegében arra irányul, hogy 
utóbbi tiltsa meg ezen adattovábbításokat. Arra hivatkozott, hogy az Egyesült Államok joga és gyakorlatai 
nem biztosítanak elégséges védelmet azzal szemben, hogy az ezen országba továbbított adatokhoz a hatóságok 
hozzáférjenek. Ezt a panaszt többek között azzal az indokkal utasították el, hogy a Bizottság a 2000/520 
határozatában24 (az úgynevezett „biztonságos kikötőről” szóló határozat) megállapította, hogy az Egyesült 

20|  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 314., 72. o.).

21|  A GDPR 45. cikke.

22|  A GDPR 46. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének c) pontja.

23|  A GDPR 49. cikke.

24|  A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott „biztonságos 
kikötő” adatvédelmi elvek által biztosított védelem megfelelőségéről és az ezzel kapcsolatos gyakran felvetődő kérdésekről szóló, 
2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozat (HL 2000. L 215., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 16. fejezet, 1. kötet, 119. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:559
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Államok megfelelő védelmi szintet biztosít. 2015. október 6-án hozott ítéletében a Bíróság, amely a  
High Court (felsőbíróság, Írország) által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett kérdés alapján járt el,  
e határozatot érvénytelennek nyilvánította (a továbbiakban: Schrems I ítélet).25

A Schrems I ítélet nyomán, és azt követően, hogy az ír bíróság ez alapján megsemmisítette az e panaszt 
elutasító határozatot, az ír felügyeleti hatóság felhívta M. Schremset, hogy fogalmazza újra a panaszát 
figyelemmel arra, hogy a Bíróság érvénytelennek nyilvánította a 2000/520 határozatot. Az újrafogalmazott 
panaszában M. Schrems fenntartotta, hogy az Egyesült Államok nem nyújt elégséges védelmet az ezen 
országba továbbított adatok számára. Kérte, hogy a jövőre nézve függesszék fel vagy tiltsák meg a személyes 
adatainak az Unióból az Egyesült Államokba történő továbbítását, amelyet a Facebook Ireland immár a 
2010/87 határozat26 mellékletében szereplő általános adatvédelmi kikötések alapján végez. Mivel az ír 
felügyeleti hatóság úgy vélte, hogy M. Schrems panaszának kezelése többek között a 2010/87 határozat 
érvényességétől függ, eljárást indított a High Court (felsőbíróság) előtt annak érdekében, hogy ez utóbbi 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtson be a Bírósághoz. Ezen eljárás megindítását követően a 
Bizottság elfogadta az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló 2016/1250 
határozatot27 (az úgynevezett „adatvédelmi pajzsról” szóló határozat).

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmében az előterjesztő bíróság a GDPR-nek a 2010/87 határozatban 
szereplő általános adatvédelmi kikötéseken alapuló személyesadat-továbbításra való alkalmazhatóságáról, 
az ilyen továbbítás keretében az e rendelet által megkövetelt védelmi szintről és az ebben az összefüggésben 
a felügyeleti hatóságokra háruló kötelezettségekről kérdezte a Bíróságot. Továbbá a High Court felvetette 
mind a 2010/87 határozat, mind pedig a 2016/1250 határozat érvényességének kérdését.

A Bíróság mindenekelőtt úgy ítélte meg, hogy az uniós jog és különösen a GDPR alkalmazandó a személyes 
adatoknak a valamely tagállamban letelepedett gazdasági szereplő által valamely harmadik országban 
letelepedett másik gazdasági szereplő részére kereskedelmi célból végzett továbbítására, még abban az 
esetben is, ha ezeket az adatokat e továbbítás során vagy azt követően az érintett harmadik ország hatóságai 
közbiztonsági, honvédelmi és nemzetbiztonsági célból kezelhetik. A Bíróság pontosította, hogy a valamely 
harmadik ország hatóságai általi adatkezelés e típusa nem zárhatja ki az ilyen továbbítást a rendelet hatálya 
alól.

Az ilyen továbbítás keretében megkövetelt védelmi szint tekintetében a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a GDPR 
rendelkezései által e célból előírt követelményeket, amelyek a megfelelő garanciákra, az érvényesíthető 
jogokra és a hatékony jogorvoslati lehetőségekre vonatkoznak, úgy kell értelmezni, hogy azon személyeknek, 
akiknek a személyes adatait az általános adatvédelmi kikötések alapján továbbítják harmadik országba, olyan 
védelmi szinttel kell rendelkezniük, amely lényegében azonos a Charta fényében értelmezett e rendelet által 
az Unióban biztosított védelmi szinttel. Ezzel összefüggésben a Bíróság kimondta, hogy e védelmi szint 
értékelésének figyelembe kell vennie mind az Unióban letelepedett adatkezelő és a továbbításnak az érintett 
harmadik országban letelepedett címzettje között létrejött szerződéses kikötéseket, mind pedig – e harmadik 
ország hatóságainak az így továbbított adatokhoz való esetleges hozzáférését illetően – az ezen ország 
jogrendszerének releváns elemeit.

25|  A Bíróság 2015. október 6-i Schrems ítélete (C-362/14, EU:C:2015:650).

26|  A 2016. december 16-i (EU) 2016/2297 bizottsági végrehajtási határozattal (HL 2016. L 344., 100. o.) módosított, a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására 
vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló, 2010. február 5-i 2010/87/EU bizottsági határozat (HL 2010. L 39., 5. o.).

27|  A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről 
szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1250 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2016. L 207., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2015:650
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Az ilyen továbbítással összefüggésben a felügyeleti hatóságokra háruló kötelezettségek kapcsán a Bíróság 
úgy ítélte meg, hogy e hatóságok – feltéve, hogy nem létezik a Bizottság által érvényesen elfogadott 
megfelelőségi határozat – többek között kötelesek felfüggeszteni vagy megtiltani a személyes adatok harmadik 
országba irányuló továbbítását, ha úgy vélik e továbbítás sajátos körülményeire tekintettel, hogy az általános 
adatvédelmi kikötéseket ebben az országban nem tartják be, vagy azokat ott nem lehet tiszteletben tartani, 
és hogy a továbbított adatok védelme, amelyet az uniós jog megkövetel, más eszközzel nem biztosítható, 
amennyiben az Unióban letelepedett adatkezelő maga nem függesztette fel vagy fejezte be az ilyen továbbítást.

A Bíróság ezt követően a 2010/87 határozat érvényességét vizsgálta. A Bíróság szerint e határozat érvényességét 
nem kérdőjelezi meg önmagában az, hogy az e határozatban szereplő általános adatvédelmi kikötések 
szerződéses jellegük miatt nem kötik azon harmadik ország hatóságait, amelybe az adatokat továbbíthatják. 
Ezzel szemben ez az érvényesség attól függ, hogy az említett határozat tartalmaz-e olyan hatékony 
mechanizmusokat, amelyek a gyakorlatban lehetővé teszik annak biztosítását, hogy az uniós jog által 
megkövetelt védelmi szintet tiszteletben tartsák, és hogy a személyes adatok ilyen kikötéseken alapuló 
továbbítását az e kikötések megsértése, illetve tiszteletben tartásuk lehetetlensége esetén felfüggesszék 
vagy megtiltsák. A Bíróság megállapította, hogy a 2010/87 határozat ilyen mechanizmusokat alakít ki.  
E tekintetben többek között azt hangsúlyozta, hogy e határozat bevezeti az adatkezelő és az adattovábbítás 
címzettje azon kötelezettségét, hogy előzetesen ellenőrizzék, hogy az érintett harmadik országban tiszteletben 
tartják-e ezen védelmi szintet, és e címzettet arra kötelezi, hogy tájékoztassa az adatkezelőt arról, ha esetleg 
nem képes eleget tenni az általános adatvédelmi kikötéseknek, ez utóbbi pedig köteles felfüggeszteni az 
adattovábbítást és/vagy az előbbivel kötött szerződéstől elállni.

A Bíróság végül a 2016/1250 határozat érvényességét vizsgálja azokra a követelményekre tekintettel, amelyek 
a GDPR-ből következnek, utóbbit a Chartának a magán- és családi élet tiszteletben tartására, a személyes 
adatok védelmére és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó rendelkezései fényében értelmezve. 
E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy e határozat a 2000/520 határozathoz hasonlóan a nemzetbiztonság, 
a közérdek és az Egyesült Államok jogszabályai tiszteletben tartása követelményeinek elsőbbségét fejezi ki, 
amely így lehetővé teszi a beavatkozást azon személyek alapvető jogaiba, akiknek az adatait az Unióból e 
harmadik országba továbbítják. A Bíróság szerint a személyes adatok védelmének korlátozásai, amelyek az 
Egyesült Államok azon belső szabályozásából erednek, amelyek az amerikai hatóságok által az Unióból e 
harmadik országba továbbított ilyen adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására vonatkoznak, és 
amely korlátozásokat a Bizottság a 2016/1250 határozatban értékelt, nem úgy lettek szabályozva, hogy 
megfeleljenek az uniós jogban az arányosság elve által megkövetelt követelményekkel lényegében azonos 
követelményeknek, amennyiben az e szabályozáson alapuló megfigyelési programok nem a feltétlenül 
szükséges mértékre korlátozódnak. Az e határozatban szereplő megállapítások alapján a Bíróság kimondta, 
hogy egyes megfigyelési programok esetében az említett szabályozásból semmilyen módon nem következik, 
hogy létezne az abban foglalt, e programok végrehajtására vonatkozó felhatalmazás korlátozása, sem pedig 
az, hogy fennállnának az esetlegesen érintett, nem amerikai személyek számára szóló garanciák. A Bíróság 
hozzáteszi, hogy bár ugyanez a szabályozás tartalmaz olyan követelményeket, amelyeket be kell tartaniuk 
az amerikai hatóságoknak az érintett megfigyelési programok végrehajtása során, nem biztosít az érintett 
személyek számára az amerikai hatóságokkal szemben a bíróságok előtt érvényesíthető jogokat.

A bírói jogvédelem létezése kapcsán a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ellentétben azzal, amit a Bizottság a 
2016/1250 határozatban megállapított, az e határozatban szereplő ombudsmani mechanizmus nem biztosít 
e személyek számára jogorvoslati lehetőséget olyan szerv előtt, amely az uniós jogban megkövetelt garanciákkal 
lényegében azonos garanciákat nyújtana, amelyek biztosíthatnák mind az e mechanizmus által előírt 
ombudsman függetlenségét, mind pedig az olyan normák meglétét, amelyek felhatalmazzák az említett 
ombudsmant arra, hogy az amerikai hírszerzési szervezetekkel szemben kötelező erejű határozatokat hozzon. 
Mindezen indokok alapján a Bíróság megállapította a 2016/1250 érvénytelenségét.
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A 2020. október 6-i Privacy International ítéletben (C-623/17, EU:C:2020:790) és La Quadrature du Net és 
társai ítéletben(C-511/18., C-512/18. és C-520/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:791) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság először is úgy ítélte meg, hogy a 2002/58 irányelv28 (a továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) alkalmazandó azokra a nemzeti szabályozásokra, amelyek arra kötelezik az elektronikus hírközlési 
szolgáltatókat, hogy a nemzetbiztonság védelme és a bűnözés elleni küzdelem céljából személyes adatokat 
kezeljenek, így például a hatóságoknak továbbítsák, vagy megőrizzék azokat. Ezenkívül a Bíróság a forgalmi 
és helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésének aránytalan jellegére vonatkozó, 
a Tele2 Sverige és Watson és társai ítéletből 29 eredő ítélkezési gyakorlatának megerősítése mellett további 
pontosítással szolgált többek között azon jogkörök terjedelmét illetően, amelyeket ezen irányelv a tagállamoknak 
az ilyen adatoknak a fent hivatkozott célokból történő megőrzésével kapcsolatban biztosít.

Az utóbbi években a Bíróság több ítéletben határozott az elektronikus hírközléssel kapcsolatos személyes 
adatok megőrzéséről és az azokhoz való hozzáférésről.30 Az ebből eredő ítélkezési gyakorlat, különösen a 
Tele2 Sverige és Watson és társai ítélet, amelyben a Bíróság többek között megállapította, hogy a tagállamok 
nem írhatnak elő az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói számára a forgalmi és helymeghatározó 
adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, bizonyos államokban 
aggodalmakat váltott ki, mivel attól tartottak, hogy ezzel a nemzetbiztonság védelme és a bűnözés elleni 
küzdelem szempontjából általuk szükségesnek tartott eszköztől fosztották meg őket.

Ilyen előzmények után került sor arra, hogy az Investigatory Powers Tribunalhoz (nyomozati hatásköröket 
vizsgáló bíróság, Egyesült Királyság) (Privacy International, C-623/17), a Conseil d’État-hoz (államtanács, 
Franciaország) (La Quadrature du Net és társai, C-511/18. és C-512/18. sz. egyesített ügyek), valamint a Cour 
constitutionnelle-hez (alkotmánybíróság, Belgium) (Ordre des barreaux francophones et germanophone és 
társai, C-520/18) fordultak az egyes tagállamok által ezeken a területeken elfogadott, olyan szabályozások 
jogszerűségére vonatkozó jogvitákban, amelyek többek között a felhasználók forgalmi és helymeghatározó 
adatainak hatóság felé történő továbbítására, illetve általános és különbségtétel nélküli megőrzésére 
vonatkozó kötelezettséget írtak elő az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára.

Először is a Bíróság eloszlatta az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv alkalmazhatóságával kapcsolatos, 
az ezen ügyekben felmerült kétségeket. Több, a Bírósághoz írásbeli észrevételt benyújtó tagállam e tekintetben 
ugyanis eltérő álláspontot fejtett ki. Többek között arra hivatkoztak, hogy ez az irányelv nem alkalmazható 
a szóban forgó nemzeti szabályozásokra, mivel azok a nemzetbiztonság védelmét tűzték ki célul, amely 

28|  A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2009. L 337., 11. o.; helyesbítés: HL 2013. L 241., 
9. o.) módosított, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok 
kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.).

29|  A Bíróság 2016. december 21-i Tele2 Sverige és Watson és társai ítélete (C–203/15 és C–698/15, EU:C:2016:970).

30|  A 2014. április 8-i Digital Rights Ireland és társai ítéletben (C-293/12 és C-594/12, EU:C:2014:238) a Bíróság tehát azzal az indokkal 
nyilvánította érvénytelennek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő 
hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott [helyesen: kezelt] adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2006. március 15–i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL 2006. L 105., 54. o.; helyesbítés: 
HL 2009. L 50., 52. o.), hogy a forgalmi és helymeghatározó adatokra vonatkozóan ezen irányelvben előírt általános megőrzési 
kötelezettség által megvalósított, a Charta által elismert, a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez 
való jogba való beavatkozás nem korlátozódik a feltétlenül szükséges mértékre. Ezt követően a 2016. december 21-i Tele2 Sverige 
és Watson és társai ítéletben (C-203/15 és C-698/15, EU:C:2016:970) a Bíróság úgy értelmezte az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, mint amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy – többek között a nemzetbiztonság védelme 
érdekében – „jogszabályi intézkedéseket” fogadjanak el az irányelvben előírt egyes jogok és kötelezettségek hatályának korlátozására. 
Végül a 2018. október 2-i Ministerio Fiscal ítéletben (C-207/16, EU:C:2018:788) a Bíróság ugyanezen 15. cikk (1) bekezdését értelmezte 
egy olyan ügyben, amely az elektronikus hírközlési eszközök felhasználóinak személyazonosságára vonatkozó adatokhoz való hatósági 
hozzáférésre vonatkozott.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:790
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:791
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:970
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2014:238
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:970
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:788
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– amint ez többek között az EUSZ 4. cikk (2) bekezdésének harmadik mondatában is szerepel – kizárólag a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy az irányelv hatálya alá tartoznak 
az elektronikus hírközlési szolgáltatókat a forgalmi és helymeghatározó adatoknak e célból történő megőrzésére, 
illetve a nemzeti biztonsági és hírszerző hatóságok részére történő továbbítására kötelező nemzeti szabályozások.

Ezt követően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv31 nem teszi 
lehetővé, hogy az elektronikus közlések és az azokhoz kapcsolódó adatok titkosságának biztosítására 
vonatkozó elvi kötelezettségtől, valamint az ezen adatok tárolásának tilalmától való eltérés váljon főszabállyá. 
Ez azt jelenti, hogy az irányelv csak az uniós jog általános elveinek, köztük az arányosság elvének és a Charta 
által biztosított alapvető jogoknak32 a tiszteletben tartása mellett hatalmazza fel a tagállamokat arra, hogy 
többek között nemzetbiztonsági célokból olyan jogszabályi intézkedéseket fogadjanak el, amelyek az ezen 
irányelvben előírt jogok és kötelezettségek, különösen a forgalmi adatok titkosságának biztosítására irányuló 
kötelezettség hatályát korlátozzák.33

Ezzel összefüggésben a Bíróság a Privacy International ügyben egyrészt úgy ítélte meg, hogy a Chartával 
összefüggésben értelmezett elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatókat a nemzetbiztonság védelme érdekében a forgalmi 
és helymeghatározó adatoknak a biztonsági és hírszerző szolgálatok részére történő, általános és különbségtétel 
nélküli továbbítására kötelezi. Másrészt a két másik ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ugyanezen 
irányelvvel ellentétesek az olyan jogszabályi intézkedések, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatókat 
a forgalmi és a helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli, megelőző jelleggel történő 
megőrzésére kötelezik. Az ilyen adatok általános és különbségtétel nélküli továbbítására és megőrzésére 
vonatkozó kötelezettségek ugyanis különösen súlyos beavatkozást jelentenek a Charta által biztosított 
alapvető jogokba, függetlenül attól, hogy a személyes adataik révén érintett személyek magatartása 
összefüggésben áll-e a szóban forgó szabályozás által elérni kívánt céllal. A Bíróság hasonlóképpen úgy 
értelmezte az általános adatvédelmi rendelet 23. cikkének (1) bekezdését a Chartával összefüggésben, hogy 
azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nyilvános online hírközlési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést nyújtókat és a tárhelyszolgáltatókat többek között az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes 
adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére kötelezi.

A Bíróság ezzel szemben úgy vélte, hogy olyan helyzetekben, amikor az érintett tagállamnak olyan súlyos 
nemzetbiztonsági fenyegetéssel kell szembenéznie, amely valós és közvetlen, illetve előre látható, a Chartával 
összefüggésben értelmezett elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel nem ellentétes az elektronikus 
hírközlési szolgáltatóknak a forgalmi és helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére 
való kötelezése. Ebben az összefüggésben a Bíróság pontosította, hogy a feltétlenül szükséges időtartamra 
korlátozott kötelezést előíró határozatnak bíróság, illetve kötelező erejű határozatot hozó, független 
közigazgatási szerv általi, tényleges ellenőrzés tárgyát kell képeznie, amely annak vizsgálatára irányul, hogy 
e helyzetek valamelyike fennáll-e, valamint hogy tiszteletben tartják-e az előírandó feltételeket és garanciákat. 
Ugyanezen körülmények között az említett irányelvvel nem ellentétes az elektronikus hírközlési eszközök 
valamennyi felhasználójára vonatkozó, többek között forgalmi és helymeghatározó adatok automatizált 
elemzése sem.

31|  A 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) és (3) bekezdése.

32|  Különösen a Charta 7., 8. és 11. cikke, valamint 52. cikkének (1) bekezdése.

33|  A 2002/58 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése.



Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység32

A Bíróság hozzátette, hogy a Chartával összefüggésben értelmezett elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvvel nem ellentétesek az olyan jogszabályi intézkedések, amelyek lehetővé teszik a forgalmi és 
helymeghatározó adatoknak a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozott, olyan célzott megőrzését, 
amelyet objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes tényezők alapján, az érintett személyek kategóriái 
szerint vagy földrajzi kritérium segítségével határoznak meg. Ugyanígy nem ellentétesek ezzel az irányelvvel 
a csatlakozási forráshoz hozzárendelt IP-címek általános és különbségtétel nélküli megőrzését előíró ilyen 
intézkedések, amennyiben az adatmegőrzés időtartama a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik, sem 
pedig az elektronikus hírközlési eszközök felhasználóinak személyazonosságára vonatkozó adatok ilyen 
megőrzését előíró intézkedések, mivel a tagállamok ez utóbbi esetben nem kötelesek időben korlátozni az 
adatmegőrzést. Az említett irányelvvel továbbá nem ellentétes az olyan jogszabályi intézkedés, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatásnyújtók számára rendelkezésre álló adatok gyors megőrzését olyan helyzet felmerülése 
esetén, amelyben az említett adatokat súlyos bűncselekmények vagy a nemzetbiztonságot ért támadások 
felderítése érdekében az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályi határidőn túl is meg kell őrizni, amennyiben 
ezek a bűncselekmények vagy támadások már megállapítást nyertek vagy észszerűen feltételezhetők.

Ezenkívül a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Chartával összefüggésben értelmezett elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelvvel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az elektronikus hírközlési 
szolgáltatókat többek között a forgalmi és helymeghatározó adatok valós idejű gyűjtésére kötelezi, amennyiben 
az adatgyűjtés azokra a személyekre korlátozódik, akik tekintetében alapos okkal feltételezhető, hogy 
valamilyen módon terrorcselekményekben működnek közre, valamint bíróság, illetve kötelező erejű határozatot 
hozó, független közigazgatási szerv előzetes ellenőrzése alá tartozik, biztosítva, hogy a valós idejű adatgyűjtést 
csak a feltétlenül szükséges mértékben engedélyezik. Sürgős esetben az ellenőrzést rövid határidőn belül 
el kell végezni.

Végül a Bíróság az uniós joggal összeegyeztethetetlennek ítélt nemzeti szabályozás időbeli hatályának 
fenntartására irányuló kérdéssel foglalkozott. E tekintetben úgy ítélte meg, hogy a nemzeti bíróság nem 
alkalmazhat olyan nemzeti jogi rendelkezést, amely felhatalmazza őt arra, hogy korlátozza azon ítéletének 
időbeli hatályát, amelyben olyan nemzeti jogszabályt kell a nemzeti szabályozás alapján jogellenesnek 
nyilvánítania, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatókat a forgalmi és helymeghatározó adatok általános 
és különbségtétel nélküli, a Chartával összefüggésben értelmezett elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvvel összeegyeztethetetlennek nyilvánított megőrzésére kötelezi.

Annak érdekében, hogy a nemzeti bíróság számára hasznos válasszal tudjon szolgálni, a Bíróság emlékeztetett 
arra, hogy az uniós jog jelenlegi állapotában kizárólag a nemzeti jog hatálya alá tartozik az uniós joggal 
ellentétes adatmegőrzéssel szerzett bizonyítékoknak a súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított 
személyekkel szemben indított büntetőeljárás keretében való megengedhetősége és értékelése. Mindazonáltal 
a Bíróság pontosította, hogy a tényleges érvényesülés elvére tekintettel értelmezett elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv alapján a nemzeti büntetőbíróság köteles az ilyen büntetőeljárásban kizárni azokat a 
bizonyítékokat, amelyekhez a forgalmi és helymeghatározó adatoknak az uniós joggal összeegyeztethetetlen, 
általános és különbségtétel nélküli megőrzésével jutottak, ha a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 
személyek e bizonyítékokkal kapcsolatban nem tudnak érdemben állást foglalni.
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II. Uniós polgárság

A 2020. június 11-i TÜV Rheinland LGA Products és Allianz IARD ítéletben (C-581/18, EU:C:2020:453) a 
nagytanácsban eljáró Bíróság kimondta, hogy az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés 
általános tilalma34 nem alkalmazható a biztosítótársaság és az orvostechnikai eszközök gyártója között 
létrejött szerződésben foglalt olyan kikötésre, amely az ezen eszközökre vonatkozó felelősségbiztosítás 
fedezetének területi hatályát egyetlen tagállam területén bekövetkezett károkra korlátozza, mivel az ilyen 
helyzet az uniós jog jelenlegi állapotában nem tartozik e jog hatálya alá.

Egy Németországban lakóhellyel rendelkező német állampolgár 2006-ban e tagállamban a Franciaországban 
letelepedett Poly Implant Prothèses SA társaság (a továbbiakban: PIP) által gyártott mellimplantátumokat 
ültettetett be. A PIP 1997 óta bízta meg a TÜV Rheinland LGA Products GmbH-t (a továbbiakban: TÜV Rheinland) 
az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42 irányelvnek35 megfelelően azzal, hogy értékelje az általa gyártott 
mellimplantátumok tervezésére, gyártására és végellenőrzésére létrehozott minőségbiztosítási rendszert. 
A PIP-nél végzett több ellenőrzést követően a TÜV Rheinland jóváhagyta a minőségbiztosítási rendszert, és 
megújította az EK-megfelelőségi nyilatkozatokat, amelyek biztosítják, hogy ezen implantátumok megfelelnek 
az említett irányelv követelményeinek.

Egyébiránt a PIP az AGF IARD SA társasággal, amelynek az Allianz IARD SA (a továbbiakban: Allianz) a jogutódja, 
biztosítási szerződést kötött, amely fedezi az ezen implantátumok gyártása miatt fennálló polgári jogi 
felelősségét. E szerződés tartalmazott egy olyan kikötést, amely a biztosítási fedezet területi hatályát a 
Franciaország kontinentális területén, valamint a francia tengerentúli megyékben és területeken bekövetkezett 
károkra korlátozza.

2010 márciusában az Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (országos gyógyszer- és 
gyógyászatitermék-biztonsági hivatal, Franciaország) megállapította, hogy a PIP által gyártott mellimplantátumokat 
nem engedélyezett ipari szilikonnal töltötték meg. A PIP-et 2011-ben felszámolták. Ezenkívül 2012-ben a 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök szövetségi 
intézete, Németország) a PIP által gyártott implantátumok korai kiszakadásának veszélye és a használt szilikon 
gyulladáskeltő jellege miatt azt javasolta az érintett betegeknek, hogy azokat megelőző jelleggel távolíttassák 
el.

A szóban forgó beteg kártérítési keresetet indított az illetékes német bíróság előtt a részére hibás 
mellimplantátumokat beültető orvos, valamint a TÜV Rheinland és az Allianz egyetemleges felelősségének 
megállapítása iránt. Különösen arra hivatkozott, hogy a francia jog alapján közvetlen keresetindítási joggal 
rendelkezik az Allianzcal szemben, annak ellenére, hogy a biztosítási szerződés olyan kikötést tartalmaz, 
amely a biztosítási fedezetet a Franciaországban bekövetkezett károkra korlátozza, mivel e kikötés ellentétes 
az uniós joggal. Mivel keresetét első fokon elutasították, fellebbezést nyújtott be az Oberlandesgericht 
Frankfurt am Mainhoz (Frankfurt am Main-i regionális felsőbíróság, Németország), amely arra kereste a 
választ, hogy e kikötés összeegyeztethető-e az állampolgárság alapján történő bármely hátrányos 
megkülönböztetésnek az EUMSZ 18. cikk első bekezdésében előírt tilalmával, és ennek kapcsán több előzetes 
döntéshozatalra előterjesztett kérdéssel fordult a Bírósághoz.

34|  Az EUMSZ 18. cikk első bekezdésében szereplő rendelkezés.

35|  Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 169., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 
13. fejezet, 12. kötet, 82. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:453
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A Bíróság előzetesen megvizsgálta, hogy az EUMSZ 18. cikk első bekezdése alkalmazható-e a szóban forgó 
ügyben. E tekintetben emlékeztetett arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint e rendelkezés alkalmazása 
két együttes feltétel teljesülésétől függ: először is a hivatkozott hátrányos megkülönböztetés alapját képező 
helyzetnek az uniós jog hatálya alá kell tartoznia, másodszor pedig a Szerződések egyetlen olyan különös 
szabálya sem lehet alkalmazható az ilyen helyzetre, amely az állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés tilalmára irányul.

Annak vizsgálata érdekében, hogy az első feltétel a jelen ügyben teljesül e, a Bíróság először is azt vizsgálta, 
hogy az alapügyben szóban forgó helyzetet szabályozza-e az uniós jog. Rámutatott, hogy a másodlagos uniós 
jog (különösen a 93/42 és a 85/374 irányelv36) nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az orvostechnikai 
eszközök gyártója számára az ezen eszközökhöz kapcsolódó kockázatok fedezésére irányuló felelősségbiztosítás 
megkötésére vonatkozó kötelezettséget írna elő, vagy amely ilyen biztosítást szabályozna. A Bíróság 
megállapította, hogy az uniós jog jelenlegi állapotában az orvostechnikai eszközök gyártóinak az ezen 
eszközökhöz kapcsolódó károkra vonatkozó felelősségbiztosítását e jog nem szabályozza.

Másodszor a Bíróság megvizsgálta, hogy a szóban forgó helyzet az EUM-Szerződésben előírt alapvető 
szabadságok valamelyikének hatálya alá tartozik-e annak okán, hogy konkrét kapcsolat áll fenn e helyzet és 
az említett szabadságok valamelyike között, amely kapcsolat lehetővé teszi, hogy az említett helyzet az 
EUMSZ 18. cikk első bekezdése értelmében a Szerződések alkalmazási körébe tartozzon.

Először is az uniós polgárok szabad mozgása kapcsán a Bíróság rámutatott, hogy a szóban forgó beteg nem 
élt a szabad mozgáshoz való jogával, mivel a mellimplantátumoknak a lakóhelye szerinti tagállamban történő 
beültetésével okozott károk miatt kéri biztosítási kártérítés megfizetését, és ezért semmilyen konkrét kapcsolat 
nem áll fenn az alapügyben szóban forgó helyzet és az említett szabadság között. Ezt követően a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát illetően a Bíróság megjegyezte, hogy a szóban forgó helyzet e szabadsággal 
sem mutat konkrét kapcsolatot, mivel egyrészt a szóban forgó beteg a lakóhelye szerinti tagállamban részesült 
orvosi ellátásban, másrészt pedig a szóban forgó biztosítási szerződés ugyanabban a tagállamban, a jelen 
esetben Franciaországban letelepedett két társaság között jött létre. Végül az áruk szabad mozgása kapcsán 
a Bíróság megállapította, hogy az alapeljárás nem magára az áruk határokon átnyúló mozgására vonatkozik, 
mivel a szóban forgó mellimplantátumok határokon átnyúló mozgását egyébként semmilyen hátrányosan 
megkülönböztető korlátozás nem érintette, hanem az ilyen mozgás tárgyát képező áruk által okozott károkra. 
Következésképpen a szóban forgó helyzet az áruk szabad mozgásával sem mutatott konkrét kapcsolatot.

A Bíróság tehát azt a következtetést vonta le, hogy e helyzet az EUMSZ 18. cikk első bekezdése értelmében 
nem tartozik az uniós jog hatálya alá, így e rendelkezésnek a jelen ügyben történő alkalmazását ki kell zárni.

A 2020. december 17-i Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Ukrajnába történő kiadatás) ítéletben (C-398/19, 
EU:C:2020:1032) a nagytanácsban eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelynek tárgya uniós polgár 
harmadik állam részére történő kiadatása.

BY ukrán és román állampolgár, Ukrajnában született, és Ukrajnában élt mindaddig, amíg 2012-ben 
Németországba nem költözött. 2014-ben BY, román állampolgárok leszármazottjaként, román állampolgárságot 
is szerzett, Romániában azonban soha nem rendelkezett lakóhellyel.

2016 márciusában Ukrajna főügyészsége BY-nak büntetőeljárás lefolytatása céljából történő kiadatása iránti 
kérelmet terjesztett a német hatóságok elé. 2016 novemberében a Generalstaatsanwaltschaft Berlin (berlini 
főügyészség, Németország) értesítette a román igazságügyi minisztériumot a kiadatási kérelemről, és azzal 

36|  A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 
1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv (HL 1985. L 210., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 1. kötet, 257. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1032
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a kérdéssel fordult a minisztériumhoz, hogy a román hatóságoknak szándékukban áll-e a BY-nal szembeni 
büntetőeljárás átvétele. A minisztérium azt válaszolta, hogy egyrészt a román hatóságok csak az ukrán 
hatóságok kérelme alapján dönthetnek a büntetőeljárás átvételéről, másrészt pedig, hogy a nemzeti 
elfogatóparancs kibocsátása – mint az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltétele – az érintett személy 
bűnösségének megfelelő bizonyítását feltételezi. Ily módon arra kérte a német hatóságokat, hogy továbbítsák 
az ukrán hatóságok által közölt bizonyítékokat.

A német jog tiltja a német állampolgárok kiadatását, más tagállamok állampolgárainak kiadatását azonban 
nem. Ennélfogva a Kammergericht Berlin (berlini regionális felsőbíróság, Németország) úgy vélte, hogy  
BY Ukrajna részére történő kiadatása teljesíthető, azonban felvetette, hogy az ellentétes lehet a Bíróság által 
a Petruhhin ítéletben37 kimondott elvekkel, mivel a román igazságügyi hatóságok formálisan nem hoztak 
döntést az európai elfogatóparancs esetleges kibocsátásáról. A fent hivatkozott ítéletben ugyanis a Bíróság 
többek között kimondta, hogy amennyiben valamely tagállamhoz, amelyben egy másik tagállam állampolgára 
jogszerűen tartózkodik, egy harmadik állam kiadatási kérelmet intéz, e tagállamnak tájékoztatnia kell a kiadni 
kért személy állampolgársága szerinti tagállamot annak érdekében, hogy ez utóbbi tagállam hatóságai 
számára lehetőséget biztosítson a büntetőeljárás lefolytatása céljából történő átadását szolgáló európai 
elfogatóparancs kibocsátására.

Miután kétségei merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ezen ítéletnek milyen következményei vannak az előtte 
folyamatban lévő ügy kimenetele szempontjából, a német bíróság három kérdést terjesztett a Bíróság elé 
előzetes döntéshozatalra, az (állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmának elvére, illetve az uniós 
polgároknak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogára vonatkozó) 
EUMSZ 18. és EUMSZ 21. cikk, valamint a Petruhhin ítélet értelmezésére vonatkozóan.

A Bíróság először is azt vizsgálta, hogy az EUMSZ 18. és EUMSZ 21. cikk alkalmazandó-e az alapügyben érintett 
személyhez hasonló uniós polgár helyzetére. E tekintetben megjegyezte, hogy az ítélkezési gyakorlata szerint 
valamelyik tagállam állampolgára, aki uniós polgárként egy másik tagállamban tartózkodik, hivatkozhat az 
EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésére, és az EUMSZ 18. cikk értelmében a Szerződések alkalmazási körébe tartozik. 
E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy BY csak akkor szerezte meg valamely tagállam állampolgárságát, 
amikor már valamely másik tagállamban tartózkodott.

Másodszor, a Bíróság pontosította a Petruhhin ítéletben említett információcsere megvalósítása keretében 
a tagállamokat terhelő kötelezettségeket. E tekintetben megjegyezte, hogy a megkeresett tagállamnak 
lehetővé kell tennie a kiadni kért személy állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatóságai számára, 
hogy európai elfogatóparancs útján kérjék e személy átadását. Ennek érdekében tájékoztatnia kell e hatóságokat 
nemcsak a kiadatás iránti kérelemről, hanem a megkereső harmadik állam által e kiadatási kérelemmel 
összefüggésben közölt valamennyi jogi és ténybeli körülményről is. Jeleznie kell továbbá a kiadni kért személy 
helyzetének minden olyan változását, amely az európai elfogatóparancs vele szembeni esetleges kibocsátása 
szempontjából releváns lehet. Ezzel szemben az uniós jog értelmében e tagállamok egyike sem kötelezhető 
arra, hogy a megkereső harmadik államtól a büntetőeljárás ügyiratainak megküldését kérje annak érdekében, 
hogy az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam a büntetőeljárás átvételének lehetőségét 
megvizsgálhassa.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy amennyiben e tájékoztatási kötelezettséget tiszteletben tartották, a megkeresett 
tagállam hatóságai lefolytathatják a kiadatási eljárást, és adott esetben az érintett személyt kiadhatják, 
amennyiben az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam hatóságai nem bocsátottak ki európai 
elfogatóparancsot észszerű határidőn belül. A megkeresett tagállam feladata, hogy az említett hatóságok 

37|  A Bíróság 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítélete (C-182/15, EU:C:2016:630, különösen a 48. és 50. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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számára megjelölje ezt a határidőt, amelyet az ügy összes körülményét, különösen pedig azt figyelembe 
véve kell meghatározni, hogy az említett személy a kiadatási eljárás alapján őrizetben van-e, illetve hogy az 
ügy bonyolult-e.

Harmadszor, a Bíróság kimondta, hogy az EUMSZ 18. és EUMSZ 21. cikk nem értelmezhető akként, hogy a 
megkeresett tagállam köteles megtagadni egy másik tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgár 
kiadatását, és köteles maga lefolytatni vele szemben a harmadik államban elkövetett cselekmények miatti 
büntetőeljárást, amennyiben – mint az alapügyben – a megkeresett tagállam nemzeti joga lehetővé teszi 
számára, hogy valamely harmadik államban elkövetett bizonyos bűncselekmények miatt büntetőeljárást 
folytasson le az uniós polgárral szemben.

Ilyen esetben ugyanis a kiadatás megtagadására és a büntetőeljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettség 
azzal a következménnyel járna, hogy megfosztja a megkeresett tagállamot annak lehetőségétől, hogy maga 
döntsön arról, hogy a nemzeti jog alapján célszerű-e az említett polgárral szembeni büntetőeljárás megindítása, 
és meghaladná azokat a korlátokat, amelyeket az uniós jog előírhat az e tagállamot az eljárás célszerűsége 
kapcsán megillető mérlegelési jogkör gyakorlására vonatkozóan. Az alapeljárásban szereplőhöz hasonló 
ügyben az uniós jogban kérdés csupán azzal kapcsolatban merül fel, hogy a megkeresett tagállam ezen uniós 
polgárral szemben eljárhat-e a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát kevésbé korlátozó módon, 
a megkereső harmadik államnak történő kiadatása helyett az állampolgársága szerinti tagállamnak való 
átadását kilátásba helyezve.

III. Intézményi rendelkezések

Ebben a részben négy ítéletet kell kiemelni az Unió kiváltságai és mentességei, valamint a dokumentumokhoz 
való hozzáférés területén.38

1.  Az Unió kiváltságai és mentességei: az EKB irattárai 
sérthetetlenségének elve

A 2020. december 17-i Bizottság kontra Szlovénia (Az EKB irattárai) ítéletben (C-316/19, EU:C:2020:1030) a 
nagytanácsban eljáró Bíróság pontosította az Unió irattárainak a dokumentumok tagállami hatóságok általi 
egyoldalú lefoglalásával szembeni védelmére alkalmazandó feltételeket, és különösen azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik az EKB irattárai sérthetetlenségének elve megsértésének megállapítását.

A szlovén hatóságok 2016. július 6-án házkutatást tartottak a Banka Slovenije (Szlovén Központi Bank) 
helyiségeiben, ahol papíralapú és elektronikus dokumentumokat foglaltak le. Az e hatóságok által lefoglalt 
dokumentumok között szerepelt az akkor hivatalban lévő elnök e-mail-fiókján keresztül folytatott teljes 

38|  Az uniós intézmények hatásköreivel kapcsolatos, két ítéletet kell még kiemelni ebben a részben: a XXII.1., „A Közszolgálati Törvényszék 
bíráinak a kinevezési eljárása” című részben bemutatott 2020. március 26-i Simpson kontra Tanács és HG kontra Bizottság (felülvizsgálat) 
ítéletet (C-542/18 RX-II. és C-543/18 RX-II. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:232), amelynek tárgya többek között a bírák függetlensége 
elvének, a törvényes bíróhoz való jognak a Közszolgálati Törvényszék valamely bírájának a kinevezési eljárása során bekövetkezett 
szabálytalansággal összefüggésben történő értelmezése, valamint az V.3., „Megsemmisítés iránti kereset” című részben bemutatott 
2020. július 16-i ADR Center kontra Bizottság ítéletet (C-584/17 P, EU:C:2020:576), amelynek tárgya többek között a Bizottság azon 
hatásköre, hogy szerződéses viszonyok keretében végrehajtható határozatot fogadjon el.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1030
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
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levelezés, az elnök irodai számítógépén és laptopján található, a 2012 és 2014 közötti időszakra vonatkozó 
összes elektronikus dokumentum, azok tartalmától függetlenül, valamint az ugyanezen időszakra vonatkozó, 
az elnök irodájában található dokumentumok. E cselekményekre a Szlovén Központi Bank egyes alkalmazottaival, 
köztük ugyanezen elnökkel szemben folytatott nyomozás keretében került sor, akikkel szemben egy szlovén 
bank 2013-ban végrehajtott szerkezetátalakítása keretében elkövetett hivatali visszaélés gyanúja merült fel. 
Noha a Szlovén Központi Bank arra hivatkozott, hogy ezen intézkedések sértik „az Európai Központi Bank 
(EKB) irattárai” sérthetetlenségének az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvből39 
fakadó elvét, amely megköveteli, hogy a nemzeti hatóságoknak az ezen irattárakhoz való bármiféle hozzáférése 
az EKB kifejezett hozzájárulásától függjön, a szlovén hatóságok az EKB bevonása nélkül folytatták e házkutatást 
és a dokumentumok lefoglalását.

Ebben az összefüggésben az EKB kifejtette a szlovén hatóságoknak, hogy az irattárai nem csupán az általa 
a feladatainak ellátása során kidolgozott dokumentumokat foglalják magukban, hanem a Központi Bankok 
Európai Rendszere (KBER) vagy az eurórendszer feladatainak ellátásához szükséges, az EKB és a nemzeti 
központi bankok közötti kommunikációt, valamint az e központi bankok által a KBER vagy az eurórendszer 
feladatainak ellátása céljából kidolgozott dokumentumokat is. Az EKB továbbá azt állította, hogy bizonyos 
feltételek mellett nem ellenzi a szlovén hatóságok által lefoglalt dokumentumok védettségének megszüntetését.

Tekintettel egyrészt arra, hogy a szóban forgó dokumentumok egyoldalú lefoglalása sérti az EKB irattárai 
sérthetetlenségének elvét,40 másrészt arra, hogy a szlovén hatóságok – ellentétben azzal, amit a lojális 
együttműködés elve megkövetel41 – nem folytattak konstruktív párbeszédet az ezen elv megsértéséből eredő 
jogellenes következmények orvoslása érdekében, az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása 
iránti keresetet indított Szlovéniával szemben a Bíróság előtt.

A Bíróság ítéletében helyt adott a Bizottság keresetének, és a felrótt kötelezettségszegéseket teljes egészében 
megállapította.

• Az „EKB irattárainak” fogalmáról

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy mivel az EKB uniós intézmény, az unió irattárai sérthetetlenségének elve 
alkalmazandó az irattáraira. E tekintetben a Bíróság pontosította, hogy az Unió irattárai magukban foglalják 
az EKB-hoz hasonló uniós intézmény irattárait, még akkor is, ha azokat az Unió épületein és helyiségein kívül 
helyezik el.42

A Bíróság rámutatott, hogy a KBER-t az EKB és a nemzeti központi bankok alkotják és az Unió monetáris 
politikáját az EKB és azon tagállamok nemzeti központi bankjai – ideértve a Szlovén Központi Bankot – irányítják, 
amelyek pénzneme az euró, és amelyek az eurórendszert alkotják.43 Az említett bankok elnökei, köztük a 
Szlovén Nemzeti Bank elnöke, az EKB Kormányzótanácsának tagjai,44 és részt vesznek a KBER feladatainak 
ellátásához szükséges határozatok elfogadásában. A KBER elsődleges célja az árstabilitás fenntartása. Ennek 
érdekében a KBER alapvető feladatai közé tartozik többek között az Unió monetáris politikájának meghatározása 

39|  Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv (HL 2016. C 202., 266. o.).

40|  EUMSZ 343. cikk; a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló (4). jegyzőkönyv 
(HL 2016. C 202., 230. o.), 39. cikk; a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv, 2. és 22. cikk.

41|  EUSZ 4. cikk, (3) bekezdés; a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv, 18. cikk.

42|  A kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke.

43|  EUMSZ 282. cikk, (1) bekezdés; a KBER-ről és az EKB-ról szóló jegyzőkönyv, 1. és 14.3. cikk.

44|  EUMSZ 283. cikk, (1) bekezdés; a KBER-ről és az EKB-ról szóló jegyzőkönyv, 10.1. cikk.
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és végrehajtása,45 ami az EKB és a nemzeti központi bankok közötti szoros együttműködést igényel.46  
A KBER e rendszerében a nemzeti központi bankok, valamint azok elnökei kevert státusszal rendelkeznek, 
mivel kétségkívül nemzeti hatóságnak minősülnek, azonban a KBER keretében járnak el, amelyet e nemzeti 
központi bankok és az EKB alkot.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy a KBER és az eurórendszer megfelelően működjön és feladataikat 
megfelelően lássák el, szoros együttműködésre, valamint az EKB és a nemzeti központi bankok közötti állandó 
információcserére van szükség, ami szükségszerűen magában foglalja, hogy a KBER és az eurórendszer 
feladatainak ellátásához kapcsolódó dokumentumok ne csupán az EKB, hanem a nemzeti központi bankok 
birtokában is legyenek.

E körülmények között a Bíróság megállapította, hogy az ilyen dokumentumok az „EKB irattárainak” fogalma 
alá tartoznak, még akkor is, ha azok a nemzeti központi bankok birtokában vannak, nem pedig magának az 
EKB-nak a birtokában.

•	 Az EKB irattárai sérthetetlensége elvének megsértéséről

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a jelen ügyben az EKB irattárai sérthetetlensége elvének megsértése csak 
akkor állapítható meg, ha egyrészt az Unió irattáraihoz tartozó dokumentumoknak a nemzeti hatóságok 
által egyoldalúan elhatározott lefoglalása ilyen jogsértésnek minősülhet, másrészt a lefoglalt dokumentumok 
között ténylegesen találhatók olyanok, amelyeket az EKB irattáraihoz tartozónak kell tekinteni.

A Bíróság elsősorban megállapította, hogy a „sérthetetlenség” fogalma a tagállamok mindenfajta egyoldalú 
beavatkozásával szembeni védelmet foglal magában. Ezt megerősíti az a tény is, hogy e fogalmat a bármiféle 
házkutatással, igénybevétellel, elkobzással és kisajátítással szembeni védelemként írják le. Ennélfogva a 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy az Unió irattáraihoz tartozó dokumentumok nemzeti hatóságok általi egyoldalú 
lefoglalása sérti az Unió ezen irattárainak sérthetetlenségére vonatkozó elvet.

A Bíróság másodsorban emlékeztetett arra, hogy a Bizottság feladata a kötelezettségszegés megállapítása 
iránti kereset keretében az állítólagos kötelezettségszegés fennállásának bizonyítása. A Bizottságnak kell 
ugyanis az e kötelezettségszegés fennállásának vizsgálatához szükséges bizonyítékokat a Bíróság előtt 
bemutatnia, anélkül hogy bármiféle vélelemre támaszkodhatna. A jelen ügyben a Bizottság elismerte, hogy 
nem álltak rendelkezésére pontos információk a szlovén hatóságok által lefoglalt, szóban forgó dokumentumok 
jellegét tekintve, olyannyira, hogy nem tudta megállapítani, hogy e dokumentumok egy részét az Unió 
irattáraihoz tartozónak kell-e tekinteni.

Mindazonáltal, tekintettel a szóban forgó lefoglalt dokumentumok nagy számára és azon feladatokra, 
amelyeket a Szlovén Központi Bankhoz hasonló nemzeti központi bank elnöke az EKB Kormányzótanácsában 
és ennek révén a KBER és az eurórendszer keretében ellátni hivatott, a Bíróság bizonyítottnak tekintette, 
hogy a szlovén hatóságok által lefoglalt dokumentumok között szükségszerűen találhatók az EKB irattáraihoz 
tartozó dokumentumok. A Bíróság továbbá megállapította, hogy a szlovén hatóságok az ilyen dokumentumok 
egyoldalú lefoglalásával megsértették az EKB irattárai sérthetetlenségének elvét.

Ebben az összefüggésben a Bíróság hangsúlyozta, hogy a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyvvel 
és az Unió irattárai sérthetetlenségének elvével főszabály szerint összeegyeztethetetlen a dokumentumoknak 
valamely tagállam hatóságai általi lefoglalása, amennyiben e dokumentumok az említett irattárakhoz tartoznak, 
és az érintett intézmények nem járultak hozzá az ilyen lefoglaláshoz. Mindazonáltal e hatóságnak lehetősége 

45|  Az EUMSZ 127. cikk (2) bekezdése.

46|  A KBER-ről és az EKB-ról szóló jegyzőkönyv, 9.2. cikk.
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van az érintett uniós intézményhez fordulni annak érdekében, hogy ezen intézmény – adott esetben bizonyos 
feltételek mellett – megszüntesse az érintett dokumentumok védelmét, és a hozzáférés megtagadása esetén 
az uniós bírósághoz fordulhat olyan engedélyező határozat meghozatala érdekében, amely arra kötelezi 
ezen intézményt, hogy hozzáférést biztosítson az irattáraihoz. Továbbá az Unió irattárainak védelmével 
egyáltalán nem összeegyeztethetetlen olyan dokumentumok nemzeti hatóságok általi, valamely tagállam 
központi bankjának helyiségeiben történő lefoglalása, amelyek nem tartoznak az Unió irattáraihoz.

•	 A lojális együttműködés kötelezettségének megsértéséről

Miután emlékeztetett a lojális együttműködés kötelezettségének terjedelmére vonatkozó állandó ítélkezési 
gyakorlatára, a Bíróság megállapította, hogy a szlovén hatóságok – mivel az indokolással ellátott véleményben 
előírt határidő lejártáig nem tették lehetővé az EKB számára, hogy a 2016. július 6-án lefoglalt dokumentumok 
közül azonosítsa a KBER és az eurórendszer feladatainak ellátásához kapcsolódó dokumentumokat, és nem 
küldték vissza e dokumentumokat a Szlovén Központi Banknak – nem tettek eleget az EKB-val való lojális 
együttműködésre vonatkozó kötelezettségüknek. Ezt a következtetést nem befolyásolja az a tény, hogy az 
államügyész felkérte az EKB-t arra, hogy javasoljon olyan szempontokat, amelyek lehetővé teszik a szlovén 
hatóságok által lefoglalt dokumentumok közül az EKB irattáraihoz tartozók azonosítását. A szlovén hatóságok 
ugyanis még e javaslat megérkezését követően sem hoztak intézkedéseket annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék az EKB számára a lefoglalt dokumentumok közül azok azonosítását, amelyek a KBER és az eurórendszer 
feladatainak ellátásához kapcsolódtak. Egyébiránt e hatóságok nem fogadták el az EKB arra irányuló kérését, 
hogy szolgáltassanak vissza a Szlovén Központi Banknak minden olyan dokumentumot, amelyet a szóban 
forgó nyomozás szempontjából nem tartanak relevánsnak.

Ebben az összefüggésben a Bíróság álláspontja szerint az a tény, hogy a szlovén hatóságok intézkedéseket 
hoztak az említett dokumentumok bizalmas jellege megőrzésének biztosítása érdekében, nem kérdőjelezi 
meg azt a következtetést, amely szerint e hatóságok a jelen ügyben nem tettek eleget az EKB-val való lojális 
együttműködésre vonatkozó kötelezettségüknek.

Következésképpen a dokumentumok vitatott lefoglalását követő időszakot illetően a Bíróság megállapította, 
hogy a szlovén hatóságok nem tettek eleget az EKB-val való lojális együttműködésre vonatkozó kötelezettségüknek.

2. Dokumentumokhoz való hozzáférés

2020-ban a Bíróságnak alkalma volt több fontos ítéletet hozni a dokumentumokhoz való hozzáférés területén, 
amelyek közül hármat kell kiemelni. Az első ítélet tárgya az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való 
hozzáférés megtagadása volt. A két másik ítélet a gyógyszerekre vonatkozó forgalombahozatali engedély 
iránti kérelemmel kapcsolatos dokumentációhoz való hozzáférésre vonatkozik.

A 2020. december 17-i De Masi és Varoufakis kontra EKB ítéletben (C-342/19 P, EU:C:2020:1035) a Bíróság 
egy olyan ügyben határozott, amelyben az EKB a 2017. október 16-i határozatában a fellebbezőkkel,  
Fabio De Masival és Yanis Varoufakisszal szemben megtagadta „A Központi Bankok Európai Rendszere és az 
Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 14.4. cikkének értelmezését érintő kérdésekre 
adott válaszok” című dokumentumhoz való hozzáférést. E dokumentum egy külső tanácsadó azon válaszát 
tartalmazta, amelyet az EKB tőle jogi konzultáció keretében kért az említett 14.4 cikk alapján a Kormányzótanácsot 
megillető hatáskörök vonatkozásában. Az EKB az említett dokumentumhoz való hozzáférést megtagadta 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1035
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egyrészt a 2004/258 határozat47 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésében előírt, a jogi 
tanácsadás védelmére vonatkozó kivétel, másrészt pedig az e határozat 4. cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében előírt, a belső használatra szánt dokumentumok védelmére vonatkozó kivétel alapján.

A Törvényszék a fellebbezők által az EKB e határozatával szemben indított keresetet megalapozatlanság 
miatt elutasította.48 A Törvényszék megállapította, hogy az EKB jogosan alapíthatta a szóban forgó 
dokumentumhoz való hozzáférés megtagadását a 2004/258 határozat 4. cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében előírt, a belső használatra szánt dokumentumok védelmére vonatkozó kivételre.

A Bíróság a fellebbezők által a Törvényszék ítéletével szemben benyújtott fellebbezés tárgyában eljárva 
helybenhagyta a Törvényszék elemzését, és elutasította a fellebbezést.

Először is a Bíróság megállapította, hogy a jelen ügyben a Törvényszék nem sértette meg indokolási 
kötelezettségét. E tekintetben rámutatott arra, hogy bár az 1049/2001 rendelet49 4. cikke (3) bekezdésének 
második albekezdése feltételezi annak bizonyítását, hogy a dokumentum hozzáférhetővé tétele súlyosan 
sérti az intézmény döntéshozatali eljárását, a 2004/258 határozat 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében 
előírt kivétel keretében nem szükséges ilyen bizonyítás. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Törvényszék 
nem volt köteles megvizsgálni, hogy az EKB adott-e magyarázatot a döntéshozatali eljárása súlyos sérelmének 
azon kockázatára vonatkozóan, amelyet a szóban forgó dokumentumhoz való hozzáférés okozhat. A Bíróság 
megállapította, hogy a dokumentumhoz való hozzáférésnek a 2004/258 határozat e rendelkezése alapján 
való megtagadása kizárólag annak bizonyítását feltételezi, hogy egyrészt e dokumentumot többek között az 
EKB-n belüli tárgyalások és előzetes egyeztetések keretében belső használatra szánták, és másrészt nem áll 
fenn az e dokumentum hozzáférhetővé tételét igazoló nyomós közérdek.

A Bíróság továbbá úgy vélte, hogy a Törvényszék nem értelmezte tévesen a 2004/258 határozat 4. cikke 
(2) bekezdése második francia bekezdésének és (3) bekezdése első albekezdésének hatályát. Először is e 
4. cikk (2) bekezdése második francia bekezdésének szövege nem tartalmaz olyan utalást, amely alapján az 
az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdése viszonylatában lex specialisnak minősülne. 
Másodszor, az említett határozat 4. cikkének szövegében semmi nem zárja ki, hogy a dokumentum ugyanazon 
része az abban említett több kivétel hatálya alá tartozhasson. Harmadszor, a 2004/258 határozat 4. cikke 
(3) bekezdésének első albekezdésében előírt kivétel alkalmazása szempontjából irreleváns, hogy a szóban 
forgó dokumentum e határozat 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében „jogi 
tanácsadásnak” is minősülhet, mivel az ezen előbbi rendelkezésben említett kivételre való hivatkozás 
lehetőségét az uniós jogalkotó nem tette függővé attól, hogy az érintett dokumentum ne minősüljön az 
utóbbi rendelkezés értelmében vett „jogi tanácsadásnak”.

Végezetül a Bíróság megerősítette a 2004/258 határozat 4. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a 
Törvényszék által alkalmazott értelmezését, hangsúlyozva, hogy e rendelkezés nem értelmezhető úgy, mint 
amely az abban foglalt védelmet kizárólag egy konkrét döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok 
tekintetében biztosítja. Ez a rendelkezés ugyanis kizárólag azt feltételezi, hogy valamely dokumentumot az 
EKB-n belüli tárgyalások és előzetes konzultációk részeként használjanak fel, és az tág értelemben az EKB 

47|  A 2011. május 9-i 2011/342/EU európai központi banki határozattal (EKB/2011/6, HL 2011. L 158., 37. o.) és a 2015. január 21-i 
(EU) 2015/529 európai központi banki határozattal (EKB/2015/1, HL 2015. L 84., 64. o.) módosított, az Európai Központi Bank 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004. március 4-i 2004/258/EK európai központi banki határozat  
(EKB/2004/3, HL 2004. L 80., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 5. kötet, 51. o.).

48|  A Törvényszék 2019. március 12-i De Masi és Varoufakis kontra EKB ítélete (T-798/17, EU:T:2019:154).

49|  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i  
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:154
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belső eljárásaival kapcsolatos dokumentumokra vonatkozik. A Bíróság ezenfelül megjegyezte, hogy e 
rendelkezés hatálya eltér az 1049/2001 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének hatályától. Egyrészt a védelmük 
tárgya nem azonos, és másrészt, bár az 1049/2001 rendelet fent említett rendelkezése a dokumentumhoz 
való hozzáférés megtagadását attól teszi függővé, hogy ez utóbbi olyan kérdésre vonatkozzon, amellyel 
kapcsolatban az intézmény még nem hozott határozatot, a 2004/258 határozat 4. cikke (3) bekezdésének 
első albekezdése nem tartalmaz ilyen kitételt, és konkrétan azt írja elő, hogy a dokumentumhoz való hozzáférés 
még a határozat meghozatalát követően is megtagadható.

A 2020. január 22-i PTC Therapeutics International kontra EMA ítéletben (C-175/18 P, EU:C:2020:23) és 
 MSD Animal Health Innovation és Intervet International kontra EMA ítéletben (C-178/18 P, EU:C:2020:24) a 
Bíróságnak első alkalommal kellett vizsgálnia a forgalombahozatali engedély iránti kérelmekkel összefüggésben 
benyújtott európai uniós dokumentumokhoz való hozzáférés kérdését. A Bíróság ez alkalommal elutasította 
az egyrészről a PTC Therapeutics International, másrészről pedig az MSD Animal Health Innovation és az 
Intervet International által a Törvényszék azon ítéleteivel50 szemben benyújtott fellebbezéseket, amelyek 
elutasították az azon határozatok51 megsemmisítése iránt benyújtott keresetüket, amely határozatokban az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hozzáférést biztosított a gyógyszerekre vonatkozó forgalombahozatali 
engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárás keretében benyújtott információkat tartalmazó 
dokumentumokhoz.

A két ügy az EMA azon határozatainak jogszerűségére vonatkozik, amelyekben az EMA az 1049/2001 rendelet52 

értelmében két gyógyszerre – egy emberi felhasználásra szánt gyógyszerre (C-175/18. P. sz. ügy) és egy 
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerre (C-178/18. P. sz. ügy) – vonatkozó forgalombahozatali 
engedély iránti kérelmeikkel összefüggésben a fellebbezők által benyújtott több dokumentumhoz, azaz 
toxikológiai kísérletekre vonatkozó jelentésekhez és egy klinikai kísérleti jelentéshez (a továbbiakban: vitatott 
jelentések) biztosít hozzáférést. A jelen ügyben az EMA – miután engedélyezte az említett gyógyszerek 
forgalomba hozatalát – úgy határozott, hogy néhány kitakarás mellett hozzáférést biztosít e jelentések 
tartalmához harmadik személyek számára. A fellebbezőktől eltérően – akik azzal érveltek, hogy e jelentésekre 
teljes egészében vonatkoznia kell a bizalmasság vélelmének – az EMA úgy vélte, hogy az említett jelentések, 
a már kitakart információk kivételével, nem bizalmas jellegűek.

Ily módon a Bíróság először is a bizalmasság általános vélelmének olyan uniós intézmény, szerv vagy hivatal 
általi alkalmazásával foglalkozott, amelyhez dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelemmel fordultak. 
A Bíróság megállapította, hogy az ilyen vélelem alkalmazása – amely lehetővé teszi az érintett intézmény, 
szerv vagy hivatal számára, hogy döntést hozzon arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok hozzáférhetővé 
tétele főszabály szerint veszélyezteti-e az 1049/2001 rendelet 4. cikkében előírt egy vagy több kivétellel védett 
érdeket – csupán egyszerű lehetőséget képez. Ezen intézménynek, szervnek vagy hivatalnak tehát mindenkor 
fennáll a lehetősége arra, hogy elvégezze a szóban forgó dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálatát, annak 
meghatározása céljából, hogy azok – teljes egészében vagy részben – az 1049/2001 rendelet 4. cikkében 
előírt egy vagy több kivétel általi védelmet élveznek-e. A Bíróság következésképpen elutasította a fellebbezők 
azon jogalapját, amely szerint a vitatott jelentésekre vonatkozott a bizalmasság általános vélelme, és 
megállapította, hogy az EMA szabadon elvégezhette e jelentések konkrét és egyedi vizsgálatát, amelynek 
eredményeként kitakarta azok bizonyos részeit.

50|  A Törvényszék 2018. február 5-i PTC Therapeutics International kontra EMA ítélete (T-718/15, EU:T:2018:66) és MSD Animal Health 
Innovation és Intervet international kontra EMA ítélete (T-729/15, EU:T:2018:67).

51|  Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2015. november 25-i EMA/722323/2015. és EMA/785809/2015. sz. határozata.

52|  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i  
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:23
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:24
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:66
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:67
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A Bíróság másodszor azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy az EMA-nak a vitatott jelentésekhez való hozzáférés 
biztosításáról szóló határozata veszélyeztette-e a fellebbezők kereskedelmi érdekeit, amely kivételt az 
1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése ír elő. A Bíróság ily módon mindenekelőtt 
pontosította, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikkében előírt kivételek valamelyikének az említett rendelet 
hatálya alá tartozó intézmény, szerv vagy hivatal általi alkalmazását kérő személynek – csakúgy, mint a 
dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadását előirányzó intézménynek, szervnek vagy hivatalnak – kell 
magyarázattal szolgálnia arra vonatkozóan, hogy az e dokumentumokhoz való hozzáférés miként 
veszélyeztethetné konkrétan és ténylegesen az e kivételek valamelyikével védett érdeket. A Bíróság ezután 
megállapította, hogy bizonyítottnak kell lennie annak, hogy fennáll az azon dokumentumban szereplő adatok 
visszaélésszerű felhasználásának kockázata, amelyhez a hozzáférést kérik. Az ilyen felhasználás általános 
kockázatára vonatkozó, nem alátámasztott egyszerű állítás következében tehát ezeket az adatokat nem lehet 
a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivétel hatálya alá tartozónak tekinteni, anélkül hogy az e 
kivétel alkalmazását kérő személy a szóban forgó intézmény, szerv vagy hivatal általi, e tekintetben történő 
határozathozatalt megelőzően bármilyen más módon pontosítaná az említett adatok azon jellegét, tárgyát 
és hatályát, amely alapján az uniós bíróság információhoz juthat arra vonatkozóan, hogy ezen adatok 
hozzáférhetővé tétele miként veszélyeztethetné konkrétan és észszerűen előrelátható módon az ezen 
adatokkal érintett személyek kereskedelmi érdekeit. A Bíróság végül – a Törvényszék érvelését helybenhagyva – 
megállapította, hogy a vitatott jelentések hozzáférhetővé tett szakaszai nem képeztek olyan adatokat, amelyek 
a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivétel hatálya alá tartozhatnak. A C-175/18. P. sz. ügy 
fellebbezője esetében a Bíróság megállapította, hogy a fellebbező egyrészről az EMA határozatának elfogadása 
előtt nem szolgált magyarázattal az EMA számára a szóban forgó adatok azon jellegét, tárgyát és hatályát 
illetően, amelyek alapján meg lehetett volna állapítani a vitatott jelentésekben szereplő adatok visszaélésszerű 
felhasználásának kockázatát, másrészről pedig nem azonosította az EMA előtt konkrétan és pontosan, hogy 
a vitatott jelentéseknek melyek azok a szakaszai, amelyek – hozzáférhetővé tételük esetén – veszélyeztethetnék 
kereskedelmi érdekeit. A C-178/18. P. sz. ügy fellebbezői esetében a Bíróság megállapította, hogy a Törvényszék 
előtt nem szolgáltak ilyen magyarázatokkal, és nem is azonosították konkrétan és pontosan a vitatott 
jelentéseknek azokat a szakaszait, amelyek – hozzáférhetővé tételük esetén – veszélyeztethetnék kereskedelmi 
érdekeiket.

Harmadszor, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a Törvényszék alkalmazhat hallgatólagos indokolást akkor, 
ha valamelyik fél olyan érvekre hivatkozik, amelyek nem kellően világosak és pontosak. Ebben az értelemben 
hangsúlyozta, hogy a fellebbezőkre hárul, hogy az EMA előtti igazgatási eljárás szakaszában magyarázattal 
szolgáljanak azon adatok jellegére, tárgyára és hatályára vonatkozóan, amelyek hozzáférhetővé tétele 
veszélyeztetné kereskedelmi érdekeiket, valamint hogy ilyen magyarázatok hiányában a Törvényszék 
helytállóan állapította meg – hallgatólagosan, de szükségszerűen –, hogy a fellebbezők által az EMA 
határozatainak elfogadását követően benyújtott tanúvallomások nem relevánsak az e határozatok jogszerűségére 
vonatkozó értékelés lefolytatása céljából. A Bíróság pontosította, hogy a valamely dokumentum hozzáférhetővé 
tételével kapcsolatos ilyen határozat jogszerűsége ugyanis kizárólag azon információk alapján értékelhető, 
amelyek e határozat elfogadásának időpontjában az EMA rendelkezésére állhattak.

Negyedszer, és utolsósorban, a Bíróság a dokumentumokhoz való hozzáférés joga alóli, az 1049/2001 rendelet 
4. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében53 előírt, a döntéshozatali eljárás védelmével kapcsolatos 
kivételt elemezte. A fellebbezők azt rótták fel a Törvényszéknek, hogy nem vette figyelembe azt a tényt, hogy 
a vitatott jelentéseknek az adatkizárólagosság időszakában való hozzáférhetővé tétele súlyosan veszélyeztetné 
a generikus gyógyszerekre vonatkozó forgalombahozatali engedély iránt az ezen időszakban esetlegesen 
benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárást. A Bíróság elutasította ezt az érvet és megállapította, 

53|  E rendelkezés értelmében meg kell tagadni harmadik személyek olyan dokumentumokhoz való hozzáférését, amelyek a hozzáférés 
iránti kérelmükre vonatkozó határozat elfogadásakor még folyamatban lévő döntéshozatali eljárás részét képezik.
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hogy e kérelmek az érintett gyógyszerekre vonatkozó forgalombahozatali engedéllyel kapcsolatostól eltérő 
döntéshozatali eljárásokra utalnak, amely – amint azt a Törvényszék már megállapította – a vitatott jelentésekhez 
való hozzáférés iránti kérelem időpontjában már lezárult.

IV. Uniós költségvetés és támogatások

A 2020. július 9-i Cseh Köztársaság kontra Bizottság ítéletben (C-575/18 P, EU:C:2020:530) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság határozott a tagállamok hatékony bírói jogvédelemhez való hozzáférésének feltételeiről olyan 
jogvita esetén, amely az uniós jog alapján az Unió saját forrásai tekintetében fennálló pénzügyi felelősségük 
terjedelmére vonatkozik.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2008. május 30-án a Laoszból származó tűzköves öngyújtók behozatalára 
vonatkozó ellenőrzésekre kiterjedő vizsgálat alapján jelentést fogadott el. E jelentés szerint, amely többek 
között 28, a Cseh Köztársaságba történő árubehozatal esetére vonatkozott, a tagállamoknak ellenőrzést 
kellett lefolytatniuk az érintett importőrök tekintetében, és meg kellett indítaniuk az utólagos vámmegállapításra 
irányuló közigazgatási eljárást. A cseh hatóságok intézkedéseket hoztak az utólagos vámmegállapítás és 
-beszedés érdekében, jelezve ugyanakkor, hogy ezen esetek némelyikében az Unió saját forrásainak beszedése 
nem volt lehetséges. 2015. január 20-i levelében az Európai Bizottság tájékoztatta e hatóságokat, hogy a 
Cseh Köztársaság nem mentesülhet azon kötelezettsége alól, hogy az Unió saját forrásait az 1150/2000 
rendelet54 alapján rendelkezésre bocsássa, és felhívta őket a szóban forgó összeg megfizetésére, pontosítva, 
hogy minden késedelem kamat fizetését vonja maga után.

Mivel a Cseh Köztársaság nem értett egyet a Bizottság e levélben kifejtett álláspontjával, keresetet indított 
a Törvényszék előtt ezen intézmény említett levélben állítólagosan szereplő határozatának megsemmisítése 
iránt. A Törvényszék végzésével55 helyt adott a Bizottság által felhozott elfogadhatatlansági kifogásnak, 
következésképpen elutasította a keresetet. Úgy ítélte meg ugyanis, hogy e kereset olyan aktus ellen irányul, 
amely nem képezheti megsemmisítés iránti kereset tárgyát, mivel nem vált ki kötelező joghatásokat. A Cseh 
Köztársaság fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz, lényegében arra hivatkozva, hogy a megsemmisítés iránti 
keresetének elfogadhatatlansága megfosztja őt a bírói jogvédelemtől, mivel nem rendelkezett olyan jogorvoslati 
lehetőséggel, amely lehetővé tenné számára a Bizottság álláspontjának hatékony bírósági felülvizsgálatát.

Először is a Bíróság megállapította, hogy az uniós jog jelenlegi állapotában az Unió saját forrásainak beszedésére, 
megállapítására és lekönyvelésére vonatkozó kötelezettség közvetlenül terheli a tagállamokat. Így a Bizottság 
nem rendelkezik olyan döntési jogkörrel, amely lehetővé tenné számára, hogy kötelezze ez utóbbiakat e 
források összegének megállapítására és rendelkezésére bocsátására. A Bíróság ebből azt a következtetést 
vonta le, hogy a vitatotthoz hasonló levéllel szembeni megsemmisítés iránti kereset megindítása valamely 
tagállam azon kötelezettsége megalapozottságának vizsgálata céljából, hogy ilyen összegeket bocsásson a 
Bizottság rendelkezésére, az Unió saját forrásai uniós jog által előírt rendszerének megsértését jelentené. 
Márpedig a Bíróságnak nem feladata, hogy módosítsa az uniós jogalkotó által e tekintetben hozott döntést.

54|  A 2004. november 16-i 2028/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL 2004. L 352., 1. o.), továbbá a 2009. január 26-i 105/2009/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel (HL 2009. L 36., 1. o.) módosított, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom 
határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 2000. L 130., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.). Lásd többek között: e rendelet 17. cikkének (2) bekezdése.

55|  A Törvényszék 2018. június 28–i Cseh Köztársaság kontra Bizottság végzése (T-147/15, nem tették közzé, EU:T:2018:395).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:395


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység44

Ezt követően a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az uniós jog jelenlegi állása szerint a Bizottság azon lehetősége, 
hogy kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset keretében a Bíróság elé terjessze a közte és a tagállam 
között ez utóbbi azon kötelezettségét illetően fennálló vitát, hogy az Unió saját forrásainak bizonyos összegét 
ezen intézmény rendelkezésére bocsássa, e források rendszerének szerves részét képezi. A Bíróság hozzátette, 
hogy ha valamely tagállam az említett források összegét az ekként való eljárására vonatkozó kötelezettsége 
tekintetében tett fenntartásokkal bocsátja rendelkezésre, a jóhiszemű együttműködés elvének megfelelően 
a Bizottság feladata, hogy a tagállamot terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében konstruktív 
párbeszédet folytasson ez utóbbival. E párbeszéd sikertelensége esetén ezen intézménynek lehetősége van 
kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indítani az említett tagállammal szemben. Az uniós saját 
források fenntartásokkal való rendelkezésre bocsátása ugyanis igazolná a kötelezettségszegés megállapítását 
abban az esetben, ha az érintett tagállam ténylegesen köteles lenne az ilyen rendelkezésre bocsátásra.

Mindazonáltal, tekintettel arra a diszkrecionális jogkörre, amellyel a Bizottság a kötelezettségszegés megállapítása 
iránti kereset benyújtása tekintetében rendelkezik, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy e kereset 
nem nyújt semmilyen garanciát az érintett tagállam számára arra, hogy bíróság bírálja el az ezen intézménnyel 
az Unió saját forrásainak rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban fennálló vitáját. Hozzátette azonban, 
hogy ha valamely tagállam az Unió saját forrásainak összegét a Bizottság rendelkezésére bocsátotta, 
ugyanakkor fenntartásokat fogalmazott meg ezen intézmény álláspontjának megalapozottságával szemben, 
és a párbeszéden alapuló eljárás nem tette lehetővé az említett intézmény és e tagállam közötti vita megoldását, 
ez utóbbi kártérítést kérhet az Unió jogalap nélküli gazdagodása miatt, és adott esetben e célból keresetet 
nyújthat be a Törvényszékhez.

E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Unió jogalap nélküli gazdagodására alapított, az 
EUMSZ 268. cikk és az EUMSZ 340. cikk második bekezdése alapján indított kereset az alperes érvényes 
jogalap nélküli gazdagodásának, valamint a felperes vagyona említett gazdagodáshoz kapcsolódó csökkenésének 
bizonyítását követeli meg. Az ilyen kereset vizsgálatának keretében a Törvényszék feladata többek között 
annak értékelése, hogy a felperes tagállam vagyonának az Unió saját forrásainak bizonyos, e tagállam által 
vitatott összegének a Bizottság rendelkezésére bocsátásához kapcsolódó csökkenését, valamint ezen 
intézmény ezzel összefüggő gazdagodását igazolják-e az említett tagállamot az uniós jog alapján terhelő, az 
Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek, vagy ellenkezőleg, nem igazolják azt. Következésképpen 
a Bíróság, mivel úgy ítélte meg, hogy a tagállamot nem fosztják meg a hatékony bírói jogvédelemtől abban 
az esetben, ha a Bizottsággal nem ért egyet az unió saját forrásaival összefüggésben fennálló kötelezettségeit 
illetően, a fellebbezést teljes egészében elutasította.

A 2020. október 1-jei Úrad špeciálnej prokuratúry ítéletben (C-603/19, EU:C:2020:774) a Bíróság egy olyan 
ügyben határozott, amelyben az Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
(a Szlovák Köztársaság legfőbb ügyészsége mellett működő szakosított ügyészi hivatal) büntetőeljárást 
indított két természetes személy ellen (a továbbiakban: vádlottak) olyan cselekmények miatt, amelyek a 
részben az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásokat érintő csalásnak minősülhetnek.  
A bűncselekményt a szlovák közigazgatás által többek között a munkahelyek fogyatékossággal élő személyek 
részére történő létrehozásának támogatása iránti kérelmek benyújtására kiírt két pályázati eljárás keretében 
követték el.

A vádlottak több gazdasági társaságot alapítottak, amelyekben tagokként és ügyvezetőkként jártak el;  
e társaságok 654 588,34 euró összegű támogatást vettek igénybe, ebből 279 272,18 eurót az uniós költségvetésből. 
E támogatások folyósítását követően a vádlottak egy harmadik személyre ruházták át az érintett társaságokban 
fennálló részesedésüket, majd az említett társaságok valamennyi tevékenységüket megszüntették.  
A büntetőeljárás vádlottakkal szembeni megindításának időpontjában a társasági vagyon már nem volt 
fellelhető az említett – a cégnyilvántartásból hivatalból törölt – társaságok helyiségeiben. A támogatások 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:774
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folyósításának időszakában az érintett gazdasági társaságok foglalkoztattak fogyatékossággal élő személyeket, 
azok munkavégzési tevékenysége azonban látszólagos volt, és nem függött össze a támogatási kérelmekben 
bemutatott célkitűzésekkel.

A vádlottak – mint e társaságok tagjai és ügyvezetői – ellen büntetőeljárás indult a kérdést előterjesztő 
bíróság, a Špecializovaný trestný súd (szakosított büntetőbíróság, Szlovákia) előtt. Az úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny (a központi munkaügyi, szociális és családügyi hivatal kirendeltségei) – amelyek az eljárásban 
magánfélként vesznek részt – a nyomozás során a ténylegesen folyósított támogatás összegének megfelelő 
kártérítést követeltek a vádlottaktól.

A kérdést előterjesztő bíróság ugyanakkor úgy vélte, hogy a Najvyšší súd Slovenskej republiky (a Szlovák 
Köztársaság legfelsőbb bírósága) ítélkezési gyakorlatára tekintettel, amelyet az Unió pénzügyi érdekeinek 
megsértésével és a támogatási csalással kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó büntetőeljárásokban 
is alkalmaztak, a nemzeti rendelkezések nem teszik lehetővé az állam számára, hogy az őt ért kár megtérítése 
érdekében büntetőeljárás keretében lépjen fel. A kérdést előterjesztő bíróság szerint ezen ítélkezési gyakorlat 
alapügyben történő alkalmazása azzal a hatással járhat, hogy megakadályozza az államot a csalások által 
okozott károk megtérítéséhez való jogának érvényesítésében. A szlovák jog alapján szintén rendelkezésre 
álló közigazgatási eljárás ugyanis kizárólag a szóban forgó támogatás kedvezményezettjével szemben tenné 
lehetővé a jogalap nélkül kifizetett támogatás visszafizetésének követelését. Mivel a jelen ügyben olyan 
gazdasági társaságokról van szó, amelyek már nem rendelkeznek semmilyen vagyonnal, és amelyeket töröltek 
a cégnyilvántartásból, az ilyen eljárás nem tenné lehetővé a jogalap nélkül kifizetett támogatások visszafizettetését.

Ilyen előzmények után került sor arra, hogy a kérdést előterjesztő bíróság előzetes döntéshozatal céljából 
több, többek között az EUMSZ 325. cikkre vonatkozó kérdést terjesztett a Bíróság elé, amely cikknek az 
(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenységek elleni küzdelem 
érdekében a tagállamoknak elrettentő hatású, hathatós és azon intézkedésekkel egyenértékű intézkedéseket 
kell elfogadniuk, mint amelyeket nemzeti szinten tesznek az érintett tagállam érdekeit sértő csalás leküzdésére. 
A kérdést előterjesztő bíróság konkrétan arra kereste a választ, hogy összeegyeztethetők-e e kötelezettségekkel 
az olyan nemzeti büntetőeljárási szabályok, amelyek az alapügyhöz hasonló ügyben nem teszik lehetővé az 
állam kártérítéshez való jogának büntetőeljárás keretében való elismerését.

A Bíróság az ítéletében kimondta, hogy az EUMSZ 325. cikkel nem ellentétesek a nemzeti ítélkezési gyakorlat 
által értelmezett olyan nemzeti jogi rendelkezések, amelyek értelmében az állam a büntetőeljárás keretében 
nem követelheti az eljárás alá vont személynek az uniós költségvetésből származó pénzeszközök jogellenes 
felhasználását eredményező csalárd magatartásával az államnak okozott kár megtérítését, és amelyek 
értelmében az állam ezen eljárás keretében nem rendelkezik semmilyen más olyan keresetindítási lehetőséggel, 
amelynek révén érvényesíthetné az eljárás alá vont személlyel szembeni jogát, amennyiben a nemzeti 
szabályozás az uniós költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulások visszafizettetését lehetővé 
tévő hatékony eljárásokat biztosít, amely eljárások fennállásának vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 
feladata.

E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy jóllehet a tagállamoknak olyan hatékony intézkedéseket 
kell hozniuk, amelyek lehetővé teszik a részben az uniós költségvetésből finanszírozott támogatás 
kedvezményezettje számára jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetését, az EUMSZ 325. cikk az 
intézkedések hatékonyságára vonatkozó követelményen kívül semmilyen más megkötést nem tartalmaz az 
ezen eredmény elérését biztosító eljárást illetően. Következésképpen a közigazgatási jog, a polgári jog, illetve 
a büntetőjog egymástól elkülönült, különböző célokat szolgáló és sajátos jogorvoslati lehetőségeinek egymás 
melletti fennállása önmagában nem veszélyezteti az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelem 
hatékonyságát, amennyiben a nemzeti szabályozás egésze lehetővé teszi az uniós költségvetésből jogalap 
nélkül kifizetett hozzájárulások visszafizettetését.
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A Bíróság e tekintetben megállapította, hogy jóllehet a büntetőjogi szankciók elengedhetetlenek lehetnek 
ahhoz, hogy a súlyos csalás bizonyos eseteivel szemben a tagállamok hatékony és visszatartó erejű 
intézkedésekkel vegyék fel a küzdelmet, e szankcióknak nem céljuk a jogalap nélkül kifizetett összeg 
visszafizettetésének lehetővé tétele. A nemzeti jogrendben rendelkezésre álló, az Unió pénzügyi érdekeinek 
megsértésével okozott kár megtérítését biztosító hatékony lehetőség fennállása, függetlenül attól, hogy e 
lehetőség gyakorlására büntetőeljárás, közigazgatási eljárás vagy polgári eljárás keretében kerül-e sor, 
elegendő a hatékonyság EUMSZ 325. cikkben támasztott követelményének teljesítéséhez, amennyiben e 
lehetőség révén sor kerülhet a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulások visszafizettetésére, a büntetőjogi 
szankciók útján pedig felvehető a küzdelem a súlyos csalások eseteivel szemben. A Bíróság rámutatott arra, 
hogy a jelen ügyben ez az eset áll fenn, amennyiben az államnak az alkalmazandó nemzeti jog szerint 
lehetősége van arra, hogy egyrészt közigazgatási eljárást indítson, amelyben a kedvezményezett jogi személytől 
követelheti a jogalap nélkül kifizetett hozzájárulások visszafizetését, másrészt pedig polgári eljárást indítson, 
amely nem csupán a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulások kedvezményezettjének minősülő jogi személy 
polgári jogi felelősségének megállapítására irányul, hanem egyúttal arra is, hogy a bűnösséget megállapító 
ítéletet követően a természetes személy elítélttel szemben érvényesítsék az elszenvedett károk megtérítését, 
amely lehetőségek fennállásának vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

Végezetül ebben a részben is ki kell emelni a következő ítéleteket: 2020. július 16-i Inclusion Alliance for 
Europe kontra Bizottság ítélet (C-378/16 P, EU:C:2020:575) és ADR Center kontra Bizottság ítélet (C-584/17 P, 
EU:C:2020:576), amelyek tárgya a Bizottság által kötött különböző támogatási szerződések keretében az 
általa kifizetett pénzügyi támogatások visszatéríttetése.56

56|  Ezeket az ítéleteket az V.3., „Megsemmisítés iránti kereset” című rész mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
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V. Az Unió peres eljárásai

Ebben a részben kilenc ítéletet kell kiemelni. Az első ítélet az uniós igazságszolgáltatási fórumok előtti jogi 
képviseletre vonatkozó eljárási szabályokra vonatkozik. A második ítélet tárgya valamely irányelv átültetése 
tekintetében megvalósított kötelezettségszegés megállapítása. Ehhez társul négy, fellebbezés alapján, 
megsemmisítés tárgyában hozott ítélet. Végezetül ebben a részben három, előzetes döntéshozatalra utalás 
alapján hozott ítéletet kell kiemelni, amelyekben a Bíróság egyrészt ezen utalásoknak az elfogadhatóságát 
a „bíróság” EUMSZ 267. cikk értelmében vett fogalmára, illetve a jogvita és az értelmezni kért uniós jogi 
rendelkezések közötti kapcsolat követelményére tekintettel vizsgálta, másrészt az uniós jogra hivatkozó 
német jogi rendelkezés tekintetében fennálló hatásköréről határozott.57

1. Az uniós igazságszolgáltatási fórumok előtti jogi képviselet

A 2020. február 4-i Uniwersytet Wrocławski és Lengyelország kontra REA ítéletben (C-515/17. P. és C-561/17. P. sz. 
egyesített ügyek, EU:C:2020:73) a nagytanácsban eljáró Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék azon 
végzését,58 amely – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – azon az alapon utasította el a wrocławi egyetem 
által a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) határozataival szemben indított keresetet, hogy az ezen egyetemet 
képviselő jogtanácsos esetében nem teljesül az Európai Unió Bíróságának alapokmányában (a továbbiakban: 
alapokmány) megkövetelt függetlenségi feltétel.59

A REA egy kutatási program keretében támogatási megállapodást kötött a wrocławi egyetemmel. Kiderült 
azonban, hogy ez az egyetem nem tartja tiszteletben e megállapodás rendelkezéseit, ily módon a REA 
felmondta azt, és három terhelési értesítést bocsátott ki, amelyeknek az említett egyetem eleget tett.

A wrocławi egyetem később keresetet indított a Törvényszék előtt, amelyben többek között a REA támogatási 
megállapodás felmondására vonatkozó, valamint az egyetemet a kifizetett támogatások egy részének 
visszafizetésére kötelező határozatainak a megsemmisítését kérte. Mivel az egyetemet képviselő jogtanácsost 
oktatási szerződés kötötte az egyetemhez, a Törvényszék ezt a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant 
utasította el.

A wrocławi egyetem (C-515/17. P. sz. ügy) és a Lengyel Köztársaság (C-561/17. P. sz. ügy) által benyújtott 
fellebbezés tárgyában eljáró Bíróság emlékeztetett arra, hogy az alapokmány 19. cikke az uniós bíróságok 
előtt indított közvetlen keresetekkel összefüggésben az e cikk első két bekezdésében nem említett felek 
képviseletét illetően két eltérő és kumulatív feltételt foglal magában. Az első feltétel60 azt a kötelezettséget 

57|  E részben is ki kell emelni a XXII.1., „A Közszolgálati Törvényszék bíráinak a kinevezési eljárása” című részben bemutatott, felülvizsgálati 
eljárásban hozott 2020. március 26-i Simpsonkontra Tanács és HG kontra Bizottság (felülvizsgálat) ítéletet (C-542/18. RX-II. és 
C-543/18. RX-II. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:232), valamint az I.2. „A hatékony jogorvoslathoz való jog és a pártatlan bírósághoz 
fordulás joga” című részben bemutatott, a lengyelországi igazságszolgáltatási reformokkal kapcsolatban indított ideiglenes intézkedés 
iránti eljárásban hozott, 2020. április 8-i Bizottság kontra Lengyelország végzést (C-791/19 R, EU:C:2020:277).

58|  A Törvényszék 2017. június 13-i Uniwersytet Wrocławski kontra REA végzése (T-137/16, nem tették közzé, EU:T:2017:407).

59|  Az alapokmány 19. cikke.

60|  Az alapokmány 19. cikkének harmadik bekezdésében kimondott feltétel.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:73
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:277
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:407
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írja elő az ilyen felek számára, hogy őket az uniós bíróságok előtt „ügyvéd” képviselje. A második feltétel61 
azt írja elő, hogy az ilyen felet csak olyan ügyvéd képviselheti, aki valamely tagállam bírósága előtt vagy az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államának bírósága előtt jogosult eljárni.

Annak megállapítását követően, hogy a wrocławi egyetem jogtanácsosa esetében teljesült a második feltétel, 
a Bíróság azt vizsgálta, hogy a jelen ügyben teljesül-e az első feltétel.

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy – a tagállamok nemzeti jogára való visszautalás hiányában – az 
„ügyvédnek” az alapokmány 19. cikkében szereplő fogalmát önálló módon és egységesen, nemcsak e 
rendelkezés szövegét, hanem annak kontextusát és célját is figyelembe véve kell értelmezni. E tekintetben 
hangsúlyozta, hogy – e cikk szövege értelmében – az említett cikk első két bekezdésében nem említett „fél” 
nem jogosult arra, hogy saját maga járjon el valamely uniós bíróság előtt, hanem harmadik személy, még 
pontosabban ügyvéd szolgáltatásait kell igénybe vennie, ellentétben az első két bekezdésben említett felekkel, 
akiket adott esetben meghatalmazott is képviselhet. A Bíróság pontosította, hogy az alapokmány 19. cikkében 
említett ügyvédi képviselet célja mindenekelőtt a megbízó érdekeinek teljesen függetlenül, valamint a törvény 
és a szakmai és etikai szabályok tiszteletben tartása melletti lehető legjobb megóvása és védelme. A Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy az alapokmány e cikkének konkrét kontextusában az ügyvéd függetlenségének 
fogalmát nemcsak negatív módon, azaz a munkaviszony hiányával, hanem pozitív módon, azaz a szakmai 
etikai szabályokra való hivatkozással is meghatározták. Ebben a kontextusban az ügyvédre háruló függetlenségi 
kötelezettséget nem úgy kell érteni, hogy az ügyvédnek semmiféle kapcsolata nem állhat fenn az ügyfelével, 
hanem hogy olyan kapcsolatok nem állhatnak fenn, amelyek nyilvánvalóan veszélyeztetik az ügyvéd azon 
képességét, hogy ügyfelének érdekeit a legjobban szolgálva lássa el ügyfelének védelmét.

A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy nem elegendően független az általa képviselt jogi személytől 
az az ügyvéd, aki ennél a jogi személynél olyan jelentős adminisztratív és pénzügyi hatáskörökkel rendelkezik, 
amelyek ezt a funkciót felsővezetői szintre helyezik, ami ily módon veszélyeztetheti független harmadik 
személyi minőségét, az az ügyvéd, aki az általa képviselt jogi személynél felsővezetői pozíciókat foglal el, vagy 
az az ügyvéd, aki részvényekkel rendelkezik az általa képviselt társaságban, amely társaság igazgatótanácsának 
elnöke.

Nem hasonlítható azonban ezekhez a helyzetekhez az a helyzet, amelyben a jogtanácsos nemcsak hogy nem 
alárendeltségi viszony keretében látta el a wrocławi egyetem érdekeinek védelmét, hanem ráadásul ehhez 
az egyetemhez mindössze oktatási tevékenységekre irányuló szerződés kötötte. A Bíróság szerint egy ilyen 
kapcsolat ugyanis nem elegendő ahhoz, hogy úgy lehessen vélni, hogy ez a jogtanácsos olyan helyzetben 
volt, amely nyilvánvalóan veszélyeztette azt a képességét, hogy teljesen függetlenül tudja ellátni ügyfele 
érdekeinek lehető legjobb védelmét.

A Bíróság következésképpen úgy vélte, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, 
hogy már a wrocławi egyetem és az egyetemet képviselő jogtanácsos közötti, oktatási tevékenységekre 
irányuló polgári jogi szerződés puszta fennállása is befolyásolhatta e jogtanácsos függetlenségét, mivel 
felmerült a veszélye annak, hogy az említett jogtanácsos szakmai véleményét – legalábbis részben – befolyásolja 
a szakmai környezete. A Bíróság ennélfogva hatályon kívül helyezte a megtámadott végzést, az ügyet pedig 
visszautalta a Törvényszék elé.

61|  Az alapokmány 19. cikkének negyedik bekezdésében kimondott feltétel.
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2. Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset

A 2020. július 16-i Bizottság kontra Románia (A pénzmosás elleni küzdelem) ítéletben (C-549/18, EU:C:2020:563) 
és Bizottság kontra Írország (A pénzmosás elleni küzdelem) ítéletben (C-550/18, EU:C:2020:564) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság helyt adott a Bizottság által az e két tagállammal szemben indított kötelezettségszegés 
megállapítása iránti kereseteknek. Elsősorban azt állapította meg, hogy az indokolással ellátott véleményben 
előírt határideje lejártakor Románia és Írország nem fogadta el a 2015/849 irányelvet62 átültető nemzeti 
intézkedéseket, és a Bizottságnak sem jelentett be ilyen intézkedéseket, tehát nem teljesítette az ezen 
irányelvből eredő kötelezettségeit. Másodsorban úgy ítélte meg, hogy a valamely irányelvet átültető 
intézkedések bejelentésére vonatkozó tagállami kötelezettségről szóló EUMSZ 260. cikk (3) bekezdés 
alkalmazandó ezen ügyekben63.

A 2015/849 irányelv célja, hogy megelőzze az európai uniós pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználását. A tagállamoknak legkésőbb 2017. június 26-ig kellett 
nemzeti jogukba átültetniük ezt az irányelvet és tájékoztatniuk a Bizottságot az ennek érdekében elfogadott 
intézkedésekről.

2018. augusztus 27-én a Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránt két keresetet terjesztett a Bíróság 
elé, mivel úgy ítélte meg, hogy egyrészt Románia, másrészt Írország nem ültette át teljes mértékben az 
indokolással ellátott véleményben számára előírt határidőn belül a 2015/849 irányelvet, és a megfelelő 
nemzeti átültető intézkedéseket sem jelentette be. Ezenkívül az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése64 alapján a 
Bizottság Románia és Írország arra való kötelezését kérte, hogy egyrészt az ezen irányelvet átültető intézkedések 
bejelentésére irányuló kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt az ítélet kihirdetésének napjától 
kezdődően napi kényszerítő bírságot, másrészt átalányösszeget fizessen. Ezt követően a Bizottság arról 
tájékoztatta a Bíróságot, hogy részben eláll a keresetétől: már nem kéri napi kényszerítő bírság kiszabását, 
mivel e kérelem okafogyottá vált azt követően, hogy a 2015/849 irányelvet teljeskörűen átültették a román 
és az ír jogba.

Románia és Írország vitatta az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésében előírt szankciórendszer velük szembeni 
alkalmazását. E két tagállam azt is állította, hogy a Bizottság által az átalányösszeg kiszabására tett indítvány 
nem csupán indokolatlan, hanem az ügy tényállására és az ilyen típusú pénzügyi szankciók céljára tekintettel 
aránytalan is. Felrótták a Bizottságnak, hogy nem fűzött minden egyes esetben részletes indokolást azon 
döntéséhez, hogy a jelen ügyekben ilyen szankció kiszabását kérje.

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésében szereplő, az átültetésre elfogadott 
intézkedések bejelentésére vonatkozó kötelezettség a tagállamok azon kötelezettségét jelöli, hogy kellően 
egyértelmű és pontos információkat nyújtsanak az irányelvet átültető intézkedéseket illetően. A jelen ügyekben 
az e kötelezettségnek való megfelelés azzal járt, hogy az érintett tagállamok kötelesek az érintett irányelv 
valamennyi rendelkezése tekintetében megjelölni az adott rendelkezést átültető nemzeti rendelkezést vagy 

62|  A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanács irányelv (HL 2015. L 141., 
73. o.).

63|  A Bíróság az EUM-Szerződés e rendelkezését először a 2019. július 8-i Bizottság kontra Belgium (Az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése  – 
Szélessávú hálózat) ítéletben (C-543/17, EU:C:2019:573) alkalmazta.

64|  Az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése lehetővé teszi a Bíróság számára, hogy az uniós „irányelv átültetésére elfogadott intézkedése[k] 
[Bizottság számára történő] bejelentésére vonatkozó kötelezettség” megsértése esetén pénzügyi szankciót (átalányösszeget vagy 
napi kényszerítő bírságot) szabjon ki az érintett tagállamra.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:563
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:564
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:573
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rendelkezéseket. A Bíróság miután megállapította, hogy a Bizottság bizonyította azt, hogy Románia és Írország 
az indokolással ellátott véleményben előírt határidőn belül nem jelentett be a 2015/849 irányelvet átültető 
egyetlen intézkedést sem, először is kimondta, hogy az így megállapított kötelezettségszegés e rendelkezés 
hatálya alá tartozik.

Másodszor, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a Bizottságnak nem kell esetről esetre megindokolnia azt a 
döntését, hogy az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján pénzügyi szankciót indítványoz. E rendelkezés 
alkalmazásának feltételei ugyanis nem lehetnek korlátozóbbak azon feltételeknél, amelyek az EUMSZ 258. cikk 
alkalmazását határozzák meg, mivel az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése csupán járulékos részletszabályát 
képezi annak a kötelezettségszegési eljárásnak, amelynek a megindításának lehetőségét illetően a Bizottság 
olyan diszkrecionális jogkörrel rendelkezik, amely felett a Bíróság nem gyakorolhat felülvizsgálatot.  
Az indokolás e hiánya nem érinti a szóban forgó tagállamot megillető eljárási garanciákat, mivel a Bíróságot, 
ha ilyen szankciót szab ki, indokolási kötelezettség terheli.

A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy a Bizottság továbbra is köteles indokolni a kért pénzügyi szankció 
jellegét és összegét, e tekintetben figyelembe véve az általa elfogadott iránymutatásokat, mivel az EUMSZ 260. cikk 
(3) bekezdése alapján megindított eljárás keretében a Bíróság csupán korlátozott mérlegelési jogkörrel 
rendelkezik. Ha ugyanis a Bíróság megállapítja a kötelezettségszegést, a Bizottság indítványai kötik a Bíróságot 
az általa kiszabható pénzügyi szankció jellege, valamint az általa alkalmazható szankció legmagasabb összege 
tekintetében.

Harmadsorban, a szóban forgó ügyekben az átalányösszeg kiszabását illetően a Bíróság emlékeztetett arra, 
hogy az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésében szereplő mechanizmus bevezetésének nem csupán az volt a célja, 
hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszüntessék a kötelezettségszegést, 
amely ilyen intézkedés hiányában folytatódna, hanem egyszersmind az is, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa 
az abban az esetben alkalmazandó pénzügyi szankciók kiszabására irányuló eljárást, amikor a tagállamok 
megsértik a jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelv átültetésére irányuló nemzeti intézkedés 
bejelentésére vonatkozó kötelezettséget. Tehát úgy ítélte meg, hogy a Bizottság olyan keresetét, amely mint 
a jelen ügyekben átalányösszeg kiszabását kéri, nem lehet aránytalanként elutasítani önmagában azon az 
alapon, hogy e keresetnek olyan kötelezettségszegés képezi a tárgyát, amely tartósan fennállt ugyan, viszont 
megszűnt arra az időpontra, amikor a Bíróság a tényállást vizsgálta, amennyiben az átalányösszeg kiszabása 
annak értékelésén alapul, hogy az érintett tagállamot terhelő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása 
milyen következményekkel jár a magán- és közérdekek szempontjából, különösen, ha a kötelezettségszegés 
hosszú időn keresztül fennállt.

Negyedsorban, azon átalányösszeg kiszámítását illetően, amelynek kiszabása a jelen ügyekben megfelelő, 
a Bíróság emlékeztetett arra, hogy amikor a Bíróság e tárgykörben a Bizottság indítványai által kijelölt keretek 
között a mérlegelési jogkörét gyakorolja, az ő feladata akként meghatározni azt az átalányösszeget, amelynek 
megfizetésére valamely tagállamot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése értelmében kötelezni lehet, hogy az 
egyrészt megfeleljen a körülményeknek, másrészt pedig arányos legyen az elkövetett jogsértéssel. Az e 
tekintetben jelentős tényezők között szerepelnek különösen olyan szempontok, mint a megállapított 
kötelezettségszegés súlya, továbbá e kötelezettségszegés fennállásának időtartama, valamint a szóban forgó 
tagállam fizetési képessége.

Mindenekelőtt, a jogsértés súlyát illetően a Bíróság azt állapította meg, hogy jóllehet az eljárás során Románia 
és Írország megszüntette a felrótt kötelezettségszegést, ez nem változtat azon, hogy e kötelezettségszegés 
az indokolással ellátott véleményekben előírt határidő lejártakor fennállt, vagyis az uniós jog hatékony 
érvényesülése nem volt mindenkor biztosítva.
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Ezt követően, a jogsértés időtartamának értékelését illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy úgy kell 
tekinteni, hogy arra a tényállás Bíróság általi mérlegelésének időpontjában, azaz az eljárás befejezésének 
időpontjában kerül sor. Ami azon időszak kezdetét illeti, amelyet az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján 
kiszabandó átalányösszeg meghatározása érdekében figyelembe kell venni, a kötelezettségszegés időtartamának 
értékelése szempontjából nem azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor lejár az indokolással ellátott 
véleményben előírt határidő (ezt a kiszabandó napi kényszerítő bírság meghatározásához használják), hanem 
a szóban forgó irányelv átültetésére előírt határidő lejártának időpontját. E rendelkezésnek ugyanis az a 
célja, hogy ösztönözze a tagállamokat az irányelveknek az uniós jogalkotó által előírt határidőkön belüli 
átültetésére, továbbá, hogy biztosítsa az uniós jogszabályok teljes körű érvényesülését. Bármely más megoldás 
egyébként azt jelentené, hogy kétségbe vonnák az irányelvek azon rendelkezéseinek hatékony érvényesülését, 
amelyek meghatározzák azt az időpontot, amikor az ezen irányelveket átültető intézkedéseknek hatályba 
kell lépniük, és további átültetési határidőt biztosítanának, amelynek időtartama ráadásul attól függően 
változna, hogy a Bizottság milyen gyorsan indítja meg a pert megelőző eljárást, anélkül azonban, hogy e 
határidőt a szóban forgó kötelezettségszegés időtartamának értékelése során figyelembe lehetne venni.  
A Bíróság tehát azt állapította meg, hogy Románia és Írország kötelezettségszegése valamivel több mint két 
éven keresztül fennállt.

Végezetül, a szóban forgó tagállam fizetési képességét illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy e tagállam 
bruttó hazai termékének (GDP) közelmúltbeli, a tényállás Bíróság általi vizsgálata időpontjában ismert 
alakulását kell figyelembe venni.

Figyelembe véve a szóban forgó ügyek összes körülményét, valamint tekintettel az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése 
által a Bíróság részére biztosított mérlegelési jogkörre, a Bíróság kötelezi Romániát, hogy fizessen a Bizottságnak 
3 millió euró átalányösszeget, Írországot pedig arra, hogy fizessen a Bizottságnak 2 millió euró átalányösszeget.

3. Megsemmisítés iránti kereset

A megsemmisítés iránti keresetek területén három ítéletet kell kiemelni. Az első ítéletben a Bíróság pontosította 
az uniós bíróság által az Európai Unió Műholdközpontja által hozott, valamely alkalmazottjának szerződését 
megszüntető határozatok jogszerűsége vonatkozásában gyakorolt felülvizsgálat terjedelmét. A második ítélet 
tárgya az uniós bíróság hatásköre a több támogatási szerződés keretében jogalap nélkül kifizetett összegek 
visszafizettetését elrendelő bizottsági határozat jogszerűségének felülvizsgálatára. A harmadik ítélet pedig 
a Bizottság azon hatáskörére vonatkozik, hogy szerződéses viszonyok keretében végrehajtható határozatot 
fogadjon el, valamint azokra a feltételekre, amelyek mellett egy ilyen határozat megsemmisítés iránti kereset 
keretében jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezheti65.

65|  Ezenkívül ki kell emelni a 2020. július 9-i Cseh Köztársaság kontra Bizottság ítéletet (C-575/18 P, EU:C:2020:530), amelynek tárgya az 
EUMSZ 263. cikk értelmében vett „megtámadható jogi aktusok” fogalmának értelmezése. Ez az ítélet a IV. „Uniós költségvetés és 
támogatások” részben kerül bemutatásra.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
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A 2020. június 25-i Satcen kontra KF ítéletben (C-14/19 P, EU:C:2020:492) a Bíróság fellebbezés alapján 
helybenhagyta a Törvényszék azon ítéletét,66 amely egyrészt megsemmisítette az Európai Unió Műholdközpontja 
(Satcen)67 igazgatójának két, KF szerződéses alkalmazott felfüggesztését elrendelő, illetve hivatalvesztését 
kimondó határozatát, valamint a Satcen fellebbezési tanácsának ugyanezen jogvitában hozott határozatát 
(a továbbiakban együtt: vitatott határozatok), másrészt pedig arra kötelezte a Satcent, hogy a KF-et ért nem 
vagyoni kár megtérítése címén fizessen 10 000 euró kártérítést.

A Satcen KF-et 2009. augusztus 1-jétől alkalmazta az igazgatási osztály vezetőjeként. Amikor ezen osztályon 
belül az emberi kapcsolatok vonatkozásában visszásságokat tártak fel, egy KF magatartásával kapcsolatos 
panaszt követően igazgatási vizsgálatot indítottak vele szemben. E vizsgálat végén a Satcen igazgatóhelyettese 
megállapította, hogy a KF-nek felrótt tények megerősítést nyertek, és lelki zaklatásnak minősülnek. 
Következésképpen a Satcen igazgatója úgy határozott, hogy fegyelmi eljárást indít KF-fel szemben, és 
felfüggeszti a tisztségéből. Ezen eljárás végén a Satcen igazgatója fegyelmi okból kimondta KF hivatalvesztését. 
A KF által e határozattal szemben a Satcen igazgatójához benyújtott igazgatási panaszt, valamint a Satcen 
fellebbezési tanácsához benyújtott fellebbezést elutasították, amely utóbbi testület által hozott, mindkét 
félre nézve kötelező határozatok ellen fellebbezésnek helye nincs.68

KF keresetet indított a Törvényszék előtt többek között a vitatott határozatok megsemmisítése, és a Satcen 
arra való kötelezése iránt, hogy fizesse meg KF elmaradt illetményét, valamint az őt ért nem vagyoni kár 
megtérítése címén 500 000 eurót. Keresetének alátámasztása érdekében többek között a megfelelő ügyintézés 
elvének, a pártatlanság elvének és a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének megsértésére alapított 
jogalapokra hivatkozott. Ezenkívül KF az EUMSZ 277. cikk alapján jogellenességi kifogást terjesztett elő a 
Satcen személyzeti szabályzata 28. cikkének (6) bekezdése vonatkozásában azzal az indokkal, hogy e 
rendelkezés a fellebbezési tanácsot teszi meg a Satcen igazgatója által hozott határozatok jogszerűségének 
vizsgálatára hatáskörrel rendelkező egyetlen fórumnak, és ezáltal e határozatokat mindenféle bírósági 
felülvizsgálat alól kivonja. Mivel a Törvényszék helyt adott a jogellenességi kifogásnak, és részben helyt adott 
a keresetnek, a Satcen fellebbezést nyújtott be a megtámadott ítélettel szemben. Fellebbezésének alátámasztása 
érdekében a Satcen négy, a Törvényszéknek az első fokon benyújtott kereset elbírálására vonatkozó 
hatáskörének hiányára, e kereset elfogadhatatlanságára, a tények elferdítésére, illetve a megfelelő ügyintézés 
elvének és a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének megsértésére alapított jogalapra hivatkozott.

Elsősorban, a Törvényszéknek az első fokon benyújtott kereset elbírálására vonatkozó hatáskörének hiányára 
és a kereset elfogadhatatlanságára alapított jogalapokat vizsgálva a Bíróság először is kimondta, hogy az 
EUMSZ 263. cikk ötödik bekezdése nem teszi lehetővé, hogy az Unió valamely intézménye olyan különös 
feltételeket és részletes szabályokat állapítson meg, amelyek az uniós jog értelmezésével vagy alkalmazásával 
járó jogvitákat kivonják mind a tagállami bíróságok, mind az uniós bíróság hatásköréből. Márpedig ez a hatása 
annak a rendelkezésnek, amely a fellebbezés lehetősége nélkül kizárólagos hatáskört biztosít a fellebbezési 
tanácsnak a Satcen személyzeti szabályzatának alkalmazására és értelmezésére, amely szabályzatot egy,  

66|  A Törvényszék 2018. október 25–i KF kontra Satcen ítélete (T-286/15, EU:T:2018:718).

67|  A Nyugat-európai Unió (NYEU) miniszteri tanácsa 1991. június 27-én elfogadta a műholdas adatok felhasználási központjának 
létrehozásáról szóló határozatot. 2000. november 10-én az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy európai uniós ügynökség 
formájában műholdközpontot hoz létre, amely magában foglalja a NYEU keretében felállított műholdközpont releváns elemeit.  
E műholdközpontot az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló, 2001. július 20-i 2001/555/KKBP tanácsi együttes 
fellépéssel (HL 2001. L 200., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 187. o.) hozták létre. Ezt követően a Tanács elfogadta 
a Satcenről és az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555 együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. június 26-i 2014/401/KKBP határozatot (HL 2014. L 188., 73. o.), amely ettől kezdve a Satcenre alkalmazandó jogi keretet alkotja.

68|  Az Európai Unió Műholdközpontjának személyzeti szabályzatáról szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/747/KKBP tanácsi határozat 
(HL 2009. L 276., 1. o.; a továbbiakban: a Satcen személyzeti szabályzata) 28. cikkének (6) bekezdése értelmében. E testület összetételét, 
működését és egyedi eljárásait a 2009/747 határozat X. melléklete határozza meg.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:492
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:718


 B   A Bíróság ítélkezési gyakorlata 2020-ban 53

a Tanács által elfogadott határozat tartalmaz, és amely ennélfogva uniós jogi rendelkezéseket tartalmaz. 
Következésképpen e hatásköröknek az említett tanácsra történő kizárólagos átruházása ellentétes a Bíróság 
azon ítélkezési gyakorlatával,69 amely szerint az EUSZ 19. cikk a nemzeti bíróságokra és a Bíróságra ruházza 
azt a feladatot, hogy biztosítsák az uniós jog teljes körű alkalmazását.

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a vitatott határozatok teljesítik az ahhoz szükséges feltételeket, 
hogy az EUMSZ 263. cikk értelmében vett megtámadható jogi aktusoknak minősüljenek. E határozatok 
ugyanis véglegesen meghatározzák a Satcen álláspontját, és olyan kötelező joghatások kiváltására irányulnak, 
amelyek érintik KF érdekeit – aki e határozatok címzettje, és akinek e határozatok sérelmet okoznak – azáltal, 
hogy jelentősen módosítják a jogi helyzetét. Egyébiránt a Bíróság rámutatott arra, hogy a KF és a Satcen 
között fennálló munkaviszony, amelyre az EUMSZ 270. cikk nem volt alkalmazható, nem tette lehetővé annak 
megállapítását, hogy a jogvitában a Satcen nem az EUMSZ 263. cikk első bekezdése értelmében vett harmadik 
személlyel állt szemben. E munkaviszony tehát nem zárta ki e jogvitát e rendelkezés hatálya alól.

Harmadszor, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a bírósági rendszer koherenciájának megőrzése főszabály 
szerint megköveteli, hogy az uniós bíróság lemondjon az EUMSZ 263. cikkben ráruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, amennyiben a felperes jogi helyzete olyan szerződéses jogviszonyok keretébe illeszkedik, 
amelyek az EUMSZ 272. vagy EUMSZ 274. cikkben előírt hatáskörökbe tartoznak. Olyan összefüggésben 
azonban, amelyben a Satcen által elfogadott határozatok ki vannak zárva a nemzeti bíróságok és az uniós 
bíróság által az EUMSZ 272. vagy EUMSZ 274. cikk alapján végzett bármilyen bírósági felülvizsgálat alól, az 
uniós bíróság ilyen lemondását nem indokolja a bírósági rendszer koherenciájának megőrzésére irányuló 
cél. E körülmények között a hatékony bírósági felülvizsgálat fennállásának biztosítása érdekében az uniós 
bíróság feladata az EUMSZ 263. cikkben ráruházott hatáskörök gyakorlása.

Negyedszer, a Bíróság hangsúlyozta, hogy noha az, hogy a Satcen eredetileg a Nyugat-európai Unióhoz, egy 
nemzetközi kormányközi szervezethez tartozott, a múltban azzal járt, hogy a Satcen személyi állományának 
helyzetét nem lehetett az Európai Közösség alkalmazottai helyzetének megfeleltetni, a Lisszaboni Szerződés 
2009. december 1-jei hatálybalépése óta ez már nem így van, mivel ezen időponttól kezdődően a Satcen és 
a személyi állománya közötti jogvitákat az Unió alkalmazottai és a munkáltatójuk közötti jogvitákhoz hasonló 
helyzet jellemzi. Ugyanígy a Szerződések közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezéseivel70 

kapcsolatban az uniós bíróság hatáskörétől való eltérés nem zárja ki az uniós bíróság azon hatáskörét, hogy 
megvizsgálja a vitatott határozatokhoz hasonló személyzeti igazgatási aktusok jogszerűségét.

Másodsorban, a megfelelő ügyintézés elvének és a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének 
megsértésére alapított jogalapot vizsgálva a Bíróság megállapította, hogy mind a meghallgatáshoz való jogot 
magában foglaló megfelelő ügyintézés elvéből, mind pedig a Satcen személyzeti szabályzatából71 kitűnik, 
hogy a Satcen igazgatóhelyettese, mielőtt a belső vizsgálat végén következtetéseket vont volna le, és 
mindenesetre a Satcen igazgatója, mielőtt KF-fel szemben fegyelmi eljárást indított volna, köteles volt KF 
meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartani. E célból utóbbiaknak közölniük kellett az érintettel az őt 
érintő tényeket, és észszerű határidőt kellett volna biztosítaniuk számára észrevételei megtételére. Legalább 
a felhasznált nyilatkozatok összefoglalóját közölni kell, amelyet a kihallgatott tanúk bizalmas adatkezeléséhez 
fűződő esetleges jogos érdekeit tiszteletben tartva kell elkészíteni.

69|  2019. április 30-i 1/17 (EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás) vélemény (EU:C:2019:341, 111. pont);  
2019. november 19-i A. K. és társai (A legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélet (C-585/18, C-624/18 és C-625/18, 
EU:C:2019:982, 167. pont).

70|  Az EUSZ 24. cikk (1) bekezdése második albekezdésének utolsó mondata és az EUMSZ 275. cikk első bekezdése.

71|  A Satcen személyzeti szabályzata IX. melléklete 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikke.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:341
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
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A 2020. július 16-i Inclusion Alliance for Europe kontra Bizottság ítéletben (C-378/16 P, EU:C:2020:575) a 
Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék végzését,72 amellyel a Törvényszék elutasította az Inclusion 
Alliance for Europe GEIE román társaság (a továbbiakban: IAE) azon keresetét, amely az IAE-vel kötött három 
támogatási szerződés végrehajtása keretében az IAE-nek fizetett pénzügyi támogatás egy részének 
visszatéríttetéséről szóló bizottsági határozat73 megsemmisítésére irányult.

A Bizottság 2007 és 2008 során három, többek között kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekkel, valamint versenyképességgel és innovációval kapcsolatos program keretében három 
támogatási szerződést kötött az egészségügyi és társadalmi integrációs ágazatban működő IAE társasággal. 
E szerződések alapján az IAE a Bizottságtól a szóban forgó projektek végrehajtásához nyújtott finanszírozásban 
részesült. Annak a szóban forgó projektek pénzgazdálkodásával kapcsolatos nehézségeket feltáró ellenőrzés 
eredményei alapján történő megállapítását követően, hogy az IAE nem tartotta tiszteletben a szerződési 
feltételeket, a Bizottság megindította a jogalap nélkül kifizetett összegek visszatéríttetésére irányuló eljárást. 
Mivel az IAE nem térítette vissza ezen összegeket, a Bizottság 2013. július 17-én az EUMSZ 299. cikk értelmében 
vett végrehajtható határozatot fogadott el. Miután a Törvényszék elutasította az említett határozattal szemben 
előterjesztett keresetet, az IAE benyújtotta a jelen fellebbezést a Bírósághoz. Az IAE többek között azt 
kifogásolta, hogy a Törvényszék tévesen minősítette keresetét annak kimondásával, hogy az tévesen alapult 
az EUMSZ 263. cikken, és hogy azt az EUMSZ 272. cikk alapján kellett volna benyújtani, mivel az általa felhozott 
jogalapok a szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztásán vagy a szóban forgó szerződésekre 
alkalmazandó jog megsértésén alapultak.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett az uniós bíróság azon hatáskörének korlátaira, hogy valamely 
megsemmisítés iránti keresetet az EUMSZ 263. cikk alapján bíráljon el. Ebben a tekintetben hangsúlyozta, 
hogy az uniós bíróságnak nincs hatásköre e kereset elbírálására, ha a felperes jogi helyzete teljes egészében 
szerződéses viszonyok keretébe illeszkedik. Ha ugyanis e bíróság ilyen kereset tárgyában állapítaná meg a 
hatáskörét, az egyrészt azzal a veszéllyel járna, hogy tartalmilag kiüresíti az uniós bíróságok hatáskörének 
választottbírósági kikötés alapján történő kikötését lehetővé tevő EUMSZ 272. cikket, másrészt – azokban az 
esetekben, ha a szerződés nem tartalmaz hasonló kikötést – azzal, hogy e bíróságok hatásköre túlterjeszkedik 
az EUMSZ 274. cikk által kijelölt korlátokon, amely rendelkezés a nemzeti bíróságok általános szabályok 
szerinti hatáskörébe utalja azon jogviták elbírálását, amelyekben az Unió az egyik fél. Következésképpen a 
Bíróság megállapította, hogy a valamely személy és az egyik uniós intézmény közötti szerződés esetén az 
EUMSZ 263. cikk alapján csak akkor lehet az uniós bíróságnál keresetet előterjeszteni, ha a megtámadott 
aktus olyan kötelező joghatások kiváltására irányul, amelyek kívül esnek a felek közötti szerződéses viszonyon, 
és amelyek a szerződő intézményre – mint közigazgatási hatóságra – ruházott közhatalmi jogkörök gyakorlásával 
járnak. Azt is kifejtette, hogy a Bizottság nem fogadhat el végrehajtható határozatot olyan szerződéses 
viszonyok keretében, amelyek nem tartalmaznak választottbírósági kikötést az uniós bíróság javára, és 
amelyek ennélfogva a tagállami bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Ezt követően a Bíróság felidézte a Törvényszék azon ítélkezési gyakorlatát, amely szerint a felperes kizárólag 
az EUMSZ 272. cikk alapján benyújtott kereset keretében hivatkozhat a szerződéses kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztására vagy az érintett szerződésre alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések megsértésére, ami 
kizárja e felperes azon lehetőségét, hogy ilyen jogalapra az EUMSZ 263. cikk alapján indított kereset keretében 
hivatkozzon. Következésképpen, a felek közötti szerződéses viszonytól független hatáskörben elfogadott 
végrehajtható határozat ellen benyújtott megsemmisítés iránti keresetet elbíráló uniós bíróság elfogadhatatlannak 
nyilvánít minden, a fent említett szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztására vagy a nemzeti 

72|  A Törvényszék 2016. április 21-i Inclusion Alliance for Europe kontra Bizottság végzése (T-539/13, nem tették közzé, EU:T:2016:235).

73|  2013. július 17-i C(2013) 4693 final bizottsági határozat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2016:235
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jogi rendelkezések megsértésére alapított jogalapot, kivéve, ha lehetőség van az ilyen jogalapok átminősítésére. 
Márpedig a Bíróság szerint a Törvényszék ezen ítélkezési gyakorlata nem képes garantálni, hogy az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikkében említett hatékony bírói jogvédelem felperesnek 
történő biztosítása érdekében a jogvita szempontjából releváns valamennyi ténybeli és jogi kérdést 
megvizsgálják. Ily módon, e védelem biztosítása érdekében a végrehajtható határozatra vonatkozó jogvita 
keretében benyújtott megsemmisítés iránti keresetet elbíráló uniós bíróságnak mind az említett határozatot 
az uniós intézmény közhatalmi jogköreinek gyakorlása miatt vitató jogalapokat, mind pedig az említett 
határozat elfogadásának alapjául szolgáló szerződéses kötelezettségeket megkérdőjelező jogalapokat meg 
kell vizsgálnia.

A Bíróság ezenkívül kiemelte, hogy ha a felek szerződésükben választottbírósági kikötés útján úgy döntenek, 
hogy az e szerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálására vonatkozó hatáskört az uniós bíróságra ruházzák, 
az említett bíróság az e szerződésben kikötött alkalmazandó jogtól függetlenül hatáskörrel rendelkezik a 
Charta és az uniós jog általános elvei megsértésének értékelésére.

Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy 
ítélte meg, hogy az EUMSZ 263. cikk alapján indított kereset keretében az uniós bíróságnak a megtámadott 
jogi aktus jogszerűségét kizárólag az uniós jog alapján kell értékelnie, és hogy az érintett szerződés kikötései 
teljesítésének elmulasztására vagy az e szerződésre alkalmazandó jog megsértésére csak az EUMSZ 272. cikk 
alapján indított kereset keretében lehet hivatkozni. A Bíróság tehát hatályon kívül helyezte a Törvényszék 
végzését, és visszautalta az ügyet a Törvényszék elé.

A 2020. július 16-i ADR Center kontra Bizottság ítéletben (C-584/17 P, EU:C:2020:576) a Bíróság elutasította 
az ADR Center SpA olasz társaság (a továbbiakban: ADR) által a Törvényszék azon ítélete74 ellen benyújtott 
fellebbezést, amellyel az utóbbi elutasította azon keresetét, amely egyrészt a három támogatási szerződés 
végrehajtása keretében az ADR-nek fizetett pénzügyi támogatás egy részének visszatéríttetéséről szóló 
bizottsági határozat75 megsemmisítésére, másrészt az említett intézmény arra való kötelezésére irányult, 
hogy fizesse meg a részére az említett támogatási szerződések alapján neki járó fennmaradó összeget, 
valamint fizessen kártérítést.

Ezen ügyben az ADR a jogviták peren kívüli rendezése terén szolgáltatásokat nyújtó társaság. 2008-ban a 
Bizottság a „Polgári jogi jogérvényesülés” program keretében három – az uniós bíróság javára választottbírósági 
kikötéseket – tartalmazó támogatási szerződést kötött konzorciumokkal, amelyek koordinációját az ADR 
vállalta. A Bizottság által elvégzett ellenőrzéseket követően ez utóbbi megindította a jogalap nélkül kifizetett 
összegek visszatéríttetésére irányuló eljárást. Mivel az ADR nem térítette vissza ezen összegeket, a Bizottság 
2014. június 27-én az EUMSZ 299. cikk értelmében vett végrehajtható határozatot fogadott el. Miután a 
Törvényszék elutasította az említett határozattal szemben benyújtott keresetet, az ADR fellebbezést nyújtott 
be a Bírósághoz. Az ADR többek között azt kifogásolta, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot egyrészt 
az uniós pénzügyi támogatásokra vonatkozó elv, másrészt pedig az EUMSZ 299. cikk első bekezdésének,  
a Charta 47. cikkének, valamint a költségvetési rendelet76 79. cikkének értelmezése során.

Ebben az összefüggésben a Bíróság először is a Bizottság azon hatáskörét vizsgálta, hogy szerződéses 
viszonyok keretében végrehajtható határozatot fogadjon el. E tekintetben, miután hangsúlyozta, hogy az 
EUMSZ 299. cikk első bekezdése az uniós intézmények vagyoni kötelezettséget megállapító valamennyi jogi 

74|  A Törvényszék 2017. július 20-i ADR Center kontra Bizottság ítélete (T-644/14, EU:T:2017:533).

75|  2014. június 27-i C(2014) 4485 final bizottsági határozat.

76|  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:533
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aktusára alkalmazandó, a Bíróság pontosította, hogy e rendelkezés önmagában nem képez elegendő jogalapot 
végrehajtható aktusok elfogadásához. Egyébiránt a Bíróság megállapította, hogy a költségvetési rendelet 
79. cikkének (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtható határozatban hivatalosan 
megállapítsa a tagállamoktól eltérő személyeket terhelő valamely követelés fennállását, és hogy e rendelkezés 
az uniós költségvetés hatálya alá tartozó valamennyi ügyletre alkalmazandó. A Bíróság tehát megerősítette 
a Törvényszék azon megállapítását, amely szerint sem az EUMSZ 299. cikk, sem a költségvetési rendelet 
79. cikkének (2) bekezdése nem tesz különbséget aszerint, hogy a végrehajtható határozatban hivatalosan 
megállapított követelés szerződéses vagy szerződésen kívüli eredetű-e. Következésképpen a Bíróság kimondta, 
hogy e rendelkezések hatáskört biztosítanak a Bizottságnak arra, hogy végrehajtható határozatot fogadjon 
el annak ellenére, hogy szerződéses jellegű vagyoni kötelezettségről van szó.

Ezt követően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a felperes és az egyik uniós intézmény közötti szerződés 
esetén az EUMSZ 263. cikk alapján csak akkor lehet az uniós bíróságnál keresetet előterjeszteni, ha a 
megtámadott aktus olyan kötelező joghatások kiváltására irányul, amelyek kívül esnek a felek közötti 
szerződéses viszonyon, és amelyek a szerződő intézményre ruházott közhatalmi jogkörök gyakorlásával 
járnak. Így a Törvényszék érvelésének megerősítése mellett a Bíróság megállapította, hogy az EUMSZ 299. cikk 
értelmében vett végrehajtható aktusnak minősülő, visszatéríttetésre vonatkozó bizottsági határozat ilyen 
jogkörök gyakorlását feltételezi, és hogy az ilyen határozat kötelező joghatásai nem az ezen intézmény által 
kötött támogatási szerződésekből, hanem a költségvetési rendelet 79. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 
értelmezett EUMSZ 299. cikk rendelkezéseiből következnek. Ezenfelül a Bíróság megállapította, hogy 
amennyiben a Bizottság az említett közhatalmi jogkörök gyakorlásával olyan jogi aktusokat fogad el, amelyek 
joghatásai a szerződéses viszonyok keretén kívül esnek, például egy végrehajtható határozatot, ezen aktusok 
az uniós bíróság hatáskörébe tartoznak, és az EUMSZ 263. cikk alapján indított megsemmisítés iránti keresettel 
megtámadhatók. A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy a Bizottság arra vonatkozó hatáskörének, hogy 
a szerződéses viszonyok keretében végrehajtható határozatokat fogadjon el, azokra a szerződésekre kell 
korlátozódnia, amelyek választottbírósági kikötést tartalmaznak az uniós bíróság javára, annak elkerülése 
érdekében, hogy korlátozzák a nemzeti bíróságok hatáskörét, és ne tegyék lehetővé a Bizottság számára, 
hogy megkerülje az e bíróságok és az uniós bíróság közötti hatáskörmegosztást.

Végül a Bíróság – az ugyanazon a napon kihirdetett Inclusion Alliance for Europe kontra Bizottság ítélethez 
hasonlóan – a Törvényszék azon ítélkezési gyakorlatának a Charta 47. cikkében kimondott hatékony bírói 
jogvédelem elvével való összeegyeztethetőségéről határozott, amely szerint a felek közötti szerződéses 
viszonytól független, saját hatáskörben elfogadott végrehajtható határozat ellen benyújtott megsemmisítés 
iránti keresetet elbíráló uniós bíróságnak csak azokat a jogalapokat kell értékelnie, amelyek az ilyen jogi aktus 
jogszerűségét vitatják, és elfogadhatatlannak kell nyilvánítania minden, az érintett szerződés kikötései 
teljesítésének elmulasztására vagy az e szerződésre alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések megsértésére 
alapított jogalapot. E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy még abban az esetben is, ha az uniós bíróság 
az említett szerződésre vonatkozó jogalap vizsgálata érdekében az elé terjesztett megsemmisítés iránti 
keresetet mind az EUMSZ 263. cikk, mind pedig az EUMSZ 272. cikk alapján benyújtott keresetté minősítené 
át, az ilyen átminősítés nem lenne alkalmas a hatékony bírói jogvédelem biztosítására. Következésképpen a 
Bíróság megállapította, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak kimondásával, hogy az 
EUMSZ 263. cikk alapján indított kereset keretében az uniós bíróságnak a megtámadott jogi aktus jogszerűségét 
kizárólag az uniós jog alapján kell értékelnie, míg az EUMSZ 272. cikk alapján indított kereset keretében a 
felperes érvényesen csak az érintett szerződés kikötései teljesítésének elmulasztására vagy az e szerződésre 
alkalmazandó jog megsértésére hivatkozhat. Pontosította azonban, hogy tekintettel arra, hogy a Törvényszék 
elvégezte a jogvita elbírálása szempontjából releváns valamennyi ténybeli és jogi kérdés teljes körű elemzését, 
e téves jogalkalmazás nem volt hatással a megtámadott ítélet rendelkező részére. Ezen okból a Bíróság az 
ADR-nek a hatékony bírói jogvédelem elvének megsértésére alapított érvelését végül hatástalannak minősítette.
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4. Előzetes döntéshozatal

A 2020. január 21-i Banco de Santander ítéletben (C-274/14, EU:C:2020:17) a nagytanácsban eljáró Bíróság 
elfogadhatatlannak nyilvánította a Tribunal Económico-Administrativo Central (központi adóügyi közigazgatási 
bíróság, Spanyolország; a továbbiakban: a kérdést előterjesztő szerv) előzetes döntéshozatal iránti kérelmét 
amiatt, hogy ez a szerv nem felel meg az ahhoz szükséges, függetlenségre vonatkozó feltételnek, hogy az 
EUMSZ 267. cikk értelmében vett „bíróságnak” minősüljön.

A kérdést előterjesztő szerv által a Bíróság elé terjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem lényegében 
a Bizottság által a külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott 
adózási amortizációra vonatkozó spanyol program keretében nyújtott állami támogatások tárgyában 
elfogadott, egymást követő határozatok77 értelmezésére és érvényességére vonatkozott. A Bírósághoz ezt 
a kérelmet a Banco de Santander és az Inspección Financiera (pénzügyi felügyeleti hatóság, Spanyolország) 
között egy német jog szerinti holdingtársaság teljes társasági részesedéseinek e bank általi megszerzéséből 
származó pénzügyi goodwill levonása tárgyában folyamatban lévő eljárásban terjesztették elő. A vonatkozó 
nemzeti szabályozás szerint a kérdést előterjesztő szerv hatáskörébe tartozik az egyes központi adóhatóságok, 
így a jelen ügyben érintett adóhatóság által hozott határozatokkal szembeni panaszok elbírálása, illetve 
fellebbviteli testületként a többi – behatárolt illetékességgel bíró – Tribunal Económico-Administrativo  
(adóügyi közigazgatási bíróság) által elfogadott egyes határozatok felülvizsgálata. A kérdést előterjesztő 
szerv különtanácsa foglalkozik a jogegységi rendkívüli jogorvoslatokkal, amelyeket szükség szerint a gazdasági 
és pénzügyi minisztérium adózásért felelős főigazgatója terjeszthet elő.

A Bíróság megállapította, hogy elöljáróban a legutóbbi ítélkezési gyakorlata78 fényében meg kell vizsgálni, 
hogy a kérdést előterjesztő szerv az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „bíróságnak” minősül-e.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy ez a minősítés többek között azt jelenti, hogy a kérdést 
előterjesztő szerv megfelel a függetlenségre vonatkozó kritériumnak. Az uniós jog alkalmazásáért felelős 
nemzeti bíróságok függetlensége ugyanis különösen alapvető azon igazságügyi együttműködési rendszer 
megfelelő működése szempontjából, amelyet az EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes döntéshozatali mechanizmus 
megtestesít, amennyiben e mechanizmust csak olyan, az uniós jog alkalmazásáért felelős fórum hozhatja 
működésbe, amely többek között ezen, függetlenségre vonatkozó feltételt teljesíti.

Először is a Bíróság hangsúlyozta, hogy a „függetlenség” fogalmának külső aspektusa azt követeli meg, hogy 
az érintett szerv teljesen autonóm módon gyakorolja feladatkörét anélkül, hogy bármilyen hierarchikus 
kapcsolatban lenne, vagy bárkinek alá lenne rendelve, és anélkül, hogy bárhonnan utasításokat kapna, ami 
különösen azt jelenti, hogy olyan garanciákat nyújtó, kifejezett jogszabályi rendelkezések útján kell meghatározni 
a szerv tagjai elmozdításának eseteit, amelyek megfelelnek a bírák függetlenségének szerves részét képező 
elmozdíthatatlanság elvének. Márpedig a Bíróság megállapította, hogy a kérdést előterjesztő szerv tagjai a 

77|  A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról 
C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) szóló, 2009. október 28-i 2011/5/EK bizottsági határozat (HL 2011. L7., 48. o.); a külföldi vállalkozásban 
való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról C 45/07 (ex NN 51/07, 
ex CP 9/07) szóló, 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.); a külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés 
esetén az üzleti vagy cégértékre alkalmazott adózási amortizációra vonatkozó program keretében Spanyolország által végrehajtott 
SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) számú állami támogatásról szóló, 2014. október 15-i (EU) 2015/314 bizottsági határozat 
(HL 2015. L 56., 38. o.).

78|  A Bíróság az értékelésében különösen a 2017. február 16-i Margarit Panicello ítéletre (C-503/15, EU:C:2017:126), a 2018. február 27-i 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses ítéletre (C-64/16, EU:C:2018:117) és a 2019. június 24-i Bizottság kontra Lengyelország 
(A legfelsőbb bíróság függetlensége) ítéletre (C-619/18, EU:C:2019:531) hivatkozott.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:126
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:117
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:531
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gazdasági és pénzügyi miniszter javaslatára a miniszterek tanácsa által királyi rendelettel visszahívhatók, 
anélkül hogy e visszahívás lehetőségét külön jogszabály rögzítené, így e szerv tagjaira csupán a közigazgatási 
jog általános szabályai szerinti garanciák vonatkoznak.

Másodszor, a „függetlenség” belső aspektusát illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy ez a „pártatlanság” 
fogalmához kapcsolódik, amely megköveteli az objektivitást, valamint azt, hogy a jogvita megoldása során 
a jogszabály szigorú alkalmazásán kívül semmilyen más érdek ne érvényesüljön. Ennek megfelelően a 
„függetlenség” fogalma azt jelenti, hogy az érintett fórum ahhoz a hatósághoz képest, amely a jogorvoslattal 
megtámadott határozatot hozta, „harmadik személynek” minősül. Márpedig a kérdést előterjesztő szerv 
különtanácsa elé terjeszthető, e szerv határozataival szembeni rendkívüli jogorvoslat jellemzői alapján nem 
tekinthető úgy, hogy ez a szerv az ütköző érdekek szempontjából „harmadik személynek” minősülne.  
A Bíróság megjegyezte többek között, hogy kizárólag a gazdasági és pénzügyi minisztérium adózásért felelős 
főigazgatójának feladata, hogy ilyen rendkívüli jogorvoslatot kezdeményezzen, aki maga is részt vesz az e 
keresetet megvizsgáló tanácsban, akárcsak azon adóhatóság főigazgatója vagy a hatóság azon osztályának 
igazgatója, amely alá a rendkívüli jogorvoslat tárgyát képező határozatot kibocsátó szerv tartozik.

A Bíróság hozzátette, hogy az, hogy a kérdést előterjesztő szerv nem minősül az EUMSZ 267. cikk értelmében 
vett „bíróságnak”, nem mentesíti őt annak kötelezettsége alól, hogy a határozathozatal során az uniós jog 
alkalmazását biztosítsa, a közvetlen hatályú uniós jogi rendelkezésekkel ellentétesnek tűnő nemzeti 
rendelkezések alkalmazását szükség szerint mellőzve. Egyébiránt a kérdést előterjesztő szerv határozataival 
szembeni bírósági jogorvoslati lehetőségek fennállása biztosítja az előzetes döntéshozatali mechanizmus 
hatékonyságát, mivel a nemzeti bíróságoknak lehetőségük van arra, illetve adott esetben kötelesek arra, 
hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszenek a Bíróság elé, amennyiben az uniós jog értelmezésére 
vagy érvényességére vonatkozó döntésre van szükség az ítéletük meghozatalához.

A 2020. március 26-i Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítéletben (C-558/18. és C-563/18. sz. egyesített 
ügyek, EU:C:2020:234) a nagytanácsban eljáró Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a Sąd Okręgowy w 
Łodzi (łódźi regionális bíróság, Lengyelország) és a Sąd Okręgowy w Warszawie (varsói regionális bíróság, 
Lengyelország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket. A kérdést előterjesztő bíróságok 
e két kérelmükkel lényegében azt a kérdést tették fel a Bíróságnak, hogy a bírák fegyelmi felelősségi rendszerére 
vonatkozó új lengyel szabályozás összeegyeztethető-e a jogalanyoknak az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében foglalt hatékony bírói jogvédelemhez való jogával.

Az első ügy (C-558/18) Łowicz lengyel város és az Államkincstár között, közpénzből nyújtott támogatások 
kifizetése iránti kérelem tárgyában folyamatban lévő jogvitával kapcsolatos. A kérdést előterjesztő bíróság 
valószínűnek tartotta, hogy az általa az adott ügyben meghozandó határozat az Államkincstárra nézve 
kedvezőtlen lesz. A második ügy (C-563/18) pedig három személy ellen 2002-ben és 2003-ban elkövetett 
bűncselekmények miatt indult büntetőeljárással volt kapcsolatos, amelyben a kérdést előterjesztő bíróságnak 
a vádlottak büntetésének rendkívüli enyhítését kellett elrendelnie amiatt, hogy elismerték a velük szemben 
felhozott vádakat és együttműködtek a büntető hatóságokkal. A két előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
azt az aggodalmat fogalmazta meg, hogy az adott ügyekben eljáró egyesbírókkal szemben fegyelmi eljárás 
indulhat abban az esetben, ha ilyen határozatot hoznak. A kérdést előterjesztő bíróságok ismertették, hogy 
a közelmúltban Lengyelországban olyan jogalkotási reformokra került sor, amelyek következtében kétségessé 
vált a fegyelmi eljárások bírákkal szembeni objektivitása és pártatlansága, és amelyek sértik a lengyel 
bíróságok függetlenségét. A kérdést előterjesztő bíróságok határozottan úgy ítélték meg, hogy az igazságügyi 
miniszter számára a rendes bíróságok bíráival szemben alkalmazandó fegyelmi eljárásokban ettől kezdve 
biztosított jelentős befolyáshoz nem kapcsolódnak megfelelő garanciák. E bíróságok szerint az így szabályozott 
fegyelmi eljárások lehetőséget biztosítanak a jogalkotói és a végrehajtói hatalom számára arra, hogy félreállítsák 
a rájuk nézve kedvezőtlen határozatokat hozó bírákat, és ezzel befolyásolják a bírák által meghozandó bírósági 
határozatokat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
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A Bíróság először megerősítette, hogy hatáskörrel rendelkezik az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének értelmezésére, majd a két előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatóságáról 
nyilatkozott. E tekintetben mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 267. cikkben foglaltak szerint 
az előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek „szükségesnek” kell lennie a kérdést előterjesztő bíróság „ítélete 
meghozatalához”. A Bíróság továbbá tisztázta, hogy az ítélkezési gyakorlata által értelmezett e rendelkezés 
alapján az előzetes döntéshozatali eljárás egyik előfeltétele a nemzeti bíróság előtt ténylegesen folyamatban 
lévő jogvita, amelynek keretében a nemzeti bíróságnak figyelembe kell vennie az előzetes döntéshozatali 
eljárásban hozott ítéletet. A Bíróság hangsúlyozta az előzetes döntéshozatalra utalás keretében ellátott azon 
feladatának sajátosságait, hogy segítséget nyújt a kérdést előterjesztő bíróságnak az előtte folyamatban 
lévő konkrét jogvita elbírálásában, majd ismertette, hogy a jogvitának és az értelmezni kért uniós jogi 
rendelkezéseknek kapcsolódniuk kell egymáshoz. Ez a kapcsolódás azt jelenti, hogy az értelmezésnek a 
kérdést előterjesztő bíróság által meghozandó határozat szempontjából objektíve szükségesnek kell lennie.

A jelen ügyben a Bíróság először is megállapította, hogy az alapeljárások egyáltalán nem kapcsolódnak az 
uniós joghoz, konkrétan az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséhez, amelyre az előzetes 
döntéshozatalra előterjesztett kérdések irányulnak. Kimondta, hogy a kérdést előterjesztő bíróságoknak 
nem kell alkalmazniuk az uniós jogot ahhoz, hogy az említett jogvitákat érdemben elbírálják. Másodszor 
emlékeztetett rá, hogy korábban valóban ítélt már elfogadhatónak olyan uniós jogi eljárási rendelkezések 
értelmezésére vonatkozó kérdéseket, amelyeket az érintett kérdést előterjesztő bíróságnak az ítélete 
meghozatalához alkalmaznia kellett,79 de arra is rámutatott, hogy a két jelen ügyben előterjesztett kérdések 
nem ilyenekre irányulnak. Harmadszor, a Bíróság szerint úgy tűnik, hogy az említett kérdésekre adandó 
válasz sem biztosíthatná a kérdést előterjesztő bíróságok számára az uniós jog olyan értelmezését, amely 
alapján nemzeti jogi eljárási kérdésekről dönthetnének azelőtt, hogy adott esetben érdemi döntést hozhatnának 
az előttük folyamatban lévő jogvitákról.80 Következésképpen a Bíróság kimondta, hogy az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozatokból nem állapítható meg, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdések tárgyát képező uniós jogi rendelkezés és az alapeljárások között olyan kapcsolat állna fenn, amely 
miatt a kért értelmezés szükséges lenne ahhoz, hogy a kérdést előterjesztő bíróságok az ilyen értelmezésből 
levonható tanulságok alapján ítéleteiket meghozhassák. Ennélfogva úgy ítélte meg, hogy az előterjesztett 
kérdések általános jellegűek, és ezért az előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket elfogadhatatlannak kell 
nyilvánítani.

Végül a Bíróság emlékeztetett arra, hogy nem engedhető meg, hogy nemzeti rendelkezések alapján a nemzeti 
bírákkal szemben fegyelmi eljárást indíthassanak amiatt, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel 
fordultak a Bírósághoz.81 A fegyelmi intézkedések ilyen kilátásba helyezése ugyanis sértheti az érintett 
nemzeti bírák azon lehetőségének tényleges gyakorlását, hogy kérdést intézzenek a Bírósághoz, valamint a 
Szerződések által az uniós jog alkalmazásával összefüggésben rájuk ruházott bírói feladatok tényleges 
gyakorlását. A Bíróság e tekintetben kifejtette, hogy a bírói függetlenség lényeges biztosítékát jelenti továbbá 
e bírák számára az, hogy ne kelljen ilyen fegyelmi eljárásokkal, illetve szankciókkal számolniuk.

A 2020. december 10-i J & S Service ítélet (C-620/19, EU:C:2020:1011) egy olyan ügyre vonatkozott, amelyben 
D.-H. T., a J & S Service, német jog szerinti társaság vagyonfelügyelőjeként eljárva e társaságra vonatkozó 
adózási adatokat kért az adóhatóságtól megtámadási keresetek fizetésképtelenségi eljárás keretében való 

79|  A Bíróság 2011. február 17-i Weryński ítélete (C-283/09, EU:C:2011:85).

80|  A Bíróság 2019. november 19-i A. K. és társai (A legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélete (C-585/18., C-624/18. 
és C-625/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2019:982).

81|  A Bíróság elnökének 2018. október 1-jei Miasto Łowicz és Prokurator Generalny végzése (C-558/18. és C-563/18. sz. egyesített ügyek, 
nem tették közzé, EU:C:2018:923).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1011
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2011:85
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:923
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benyújtása lehetőségének vizsgálata céljából. Miután az adóhatóság e kérelmet elutasította, D.-H. T. az 
illetékes Verwaltungsgerichthez (közigazgatási bíróság, Németország) fordult, amely a keresetének lényegében 
helyt adott. A Land Nordrhein Westfalen (Észak Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány, Németország) elsőfokú 
ítélettel szemben benyújtott fellebbezését az illetékes Oberverwaltungsgericht (közigazgatási felsőbíróság, 
Németország) elutasította, és megállapította többek között azt, hogy az Észak Rajna-Vesztfália szövetségi 
tartomány információszabadságról szóló törvénye alapján gyakorolt információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogot az adózásra vonatkozó különös szabályok nem akadályozzák. Következésképpen, jóllehet a 
kért információk az adótitok körébe tartoztak, D.-H. T.-nek vagyonfelügyelői minőségében jogában állt, hogy 
a J & S Service-től megkérjen minden olyan információt, amely kapcsolódik a fizetésképtelenségi eljáráshoz.

Az illetékes Oberverwaltungsgericht (közigazgatási felsőbíróság) ítéletével szemben előterjesztett felülvizsgálati 
kérelem tárgyában eljáró Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási bíróság, Németország) 
megjegyezte, hogy az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)82 ebben az ügyben nem 
alkalmazható közvetlenül, mert az alapügy nem a valamely természetes személyre vonatkozó személyes 
adatokat, és nem is az érintett személynek biztosított hozzáférési jogot érinti. A kérdést előterjesztő bíróság 
szerint e hozzáférési jog olyan jog, amely a személyes adatok kezelésével érintett személyhez kapcsolódik, 
és nem tartozik a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyon körébe, ekként kívül esik a kezelési és rendelkezési 
jogkörök vagyonfelügyelő részére történő átruházásán. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság 
emlékeztetett arra, hogy az uniós jog egységes értelmezése biztosításának érdekében a Bíróság már 
megállapította saját hatáskörét az e jog rendelkezéseire vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 
elbírálására olyan tisztán belső helyzetekben, amelyekben e rendelkezéseket a nemzeti jog közvetlenül és 
feltétel nélkül alkalmazandóvá tette. Márpedig a jelen ügyben teljesült e feltétel, mivel az adózás rendjéről 
szóló német törvény a jogi személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a GDPR rendelkezéseire 
utal.

A Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási bíróság) e körülmények között kérte a Bíróságot annak 
kifejtésére, hogy az adóhatóság korlátozhatja-e az adóalany adózási adatokhoz való hozzáférését a GDPR 
egy olyan rendelkezése alapján, amelyre az adózás rendjéről szóló törvény kifejezetten utal. Amennyiben a 
Bíróság azt állapítaná meg, hogy az adóhatóság hivatkozhat a GDPR e rendelkezésére, a kérdést előterjesztő 
bíróság annak pontosítására kérte a Bíróságot, hogy a „polgári jogi követelések érvényesítése” GDPR e 
rendelkezésében szereplő fogalma magában foglalja-e a polgári jog alá tartozó követelésekkel szembeni 
védekezést is. Végül e bíróság annak kifejtésére kérte a Bíróságot, hogy egy olyan nemzeti rendelkezésnek, 
amely korlátozza a GDPR által biztosított hozzáférési jogot a fizetésképtelenségi eljárás keretében az adóhatóság 
ellen benyújtható megtámadási keresetekkel szembeni védekezés céljából, e rendelet-e a jogalapja.

A Bíróság, miután megvizsgálta azokat a körülményeket, amelyek mellett a nemzeti bíróság hozzá fordult, 
megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási 
bíróság) kérdéseinek megválaszolására.

A Bíróság elöljáróban, a Bíróság és a nemzeti bíróságok között az EUMSZ 267. cikk által létrehozott 
együttműködéssel kapcsolatban kiemelte, hogy az ügyben eljáró és a meghozandó határozatért felelős 
nemzeti bíróság feladata annak eldöntése, hogy az ügy sajátos jellemzőire tekintettel az ítélet meghozatalához 
szükség van-e az előzetes döntéshozatalra, és hogy a Bíróságnak feltett kérdések relevánsak-e. Következésképpen, 
ha a feltett kérdések az uniós jog értelmezésére vonatkoznak, a Bíróság főszabály szerint köteles határozatot 
hozni. Mindazonáltal a Bíróság feladata vizsgálni azokat a feltételeket, amelyek mellett a nemzeti bíróság 
hozzá fordult, annak érdekében, hogy megvizsgálja hatáskörének fennállását.

82|  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 314., 72. o.).



 B   A Bíróság ítélkezési gyakorlata 2020-ban 61

A Bíróság az előzetes döntéshozatali ügyekben fennálló hatáskörének vizsgálatával kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy már több alkalommal kimondta, hogy hatáskörrel rendelkezik az uniós jogi rendelkezésekre vonatkozó, 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmekről való döntésre olyan helyzetekben, amikor az alapeljárás tárgyát 
képező tények nem tartoznak ugyan az uniós jog hatálya alá, és így kizárólag valamely tagállam hatáskörébe 
tartoznak, de az említett uniós jogi rendelkezéseket a nemzeti jog a tartalmukra való hivatkozással alkalmazandóvá 
teszi. A Bíróság kifejtette, hogy e hatáskört igazolja az uniós jogrend tekintetében fennálló nyilvánvaló érdek, 
hogy a jövőbeli eltérő értelmezések megakadályozása érdekében egységesen értelmezzék az uniós jogból 
átvett rendelkezéseket.

A Bíróság, emlékeztetve arra, hogy hatásköre az uniós jogi rendelkezések vizsgálatára korlátozódik, megjegyezte, 
hogy a nemzeti bíróságnak adott válaszában nem veheti figyelembe azon belső jogi rendelkezések általános 
rendszerét, amelyek, miközben az uniós jogra utalnak, meghatározzák ezen utalás terjedelmét. Ugyanis azon 
korlátok megítélése, amelyeket a nemzeti jogalkotó az uniós jog alkalmazása tekintetében felállíthatott tisztán 
belső helyzetekre, amelyekre e jog csak a nemzeti jog közvetítésével alkalmazandó, a belső jog hatálya alá, 
következésképpen az érintett tagállam bíróságainak kizárólagos hatáskörébe alá tartozik.

A jelen ügyben a Bíróság kiemelte, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések a GDPR 
értelmezésére vonatkoznak, amelynek a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseit egy, az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő utalás értelemszerűen alkalmazandóvá 
tette a jogi személyek tekintetében a hatóságokat terhelő tájékoztatási kötelezettség, valamint az érintett 
személy e hatósággal szembeni hozzáférési joga kereteinek meghatározása céljából. A Bíróság ugyanakkor 
kifejtette, hogy a GDPR a természetes személyek személyes adatainak védelmére vonatkozó szabályokat 
állapít meg, a jogi személyek adataira nem vonatkozik. A GDPR rendelkezései tehát nem értelmezhetők 
ugyanolyan módon a természetes személyek és a jogi személyek vonatkozásában, amely utóbbiak adatainak 
védelméhez való jogát a GDPR nem határozza meg.

Mivel az adózás rendjéről szóló törvénynek az alapügy tárgyát képező rendelkezései nem csak alkalmazandóvá 
teszik a GDPR rendelkezéseit e rendelet alkalmazási körén kívül, de módosítják annak tárgyát és hatályát is, 
a Bíróság úgy vélte, nem állapítható meg, hogy e rendelkezéseket mint ilyeneket az érintett nemzeti jog 
alkalmazandóvá tette, e rendelet alkalmazási körén kívül. A Bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy ebben az 
ügyben nem fűződik nyilvánvaló érdek ahhoz, hogy a Bíróság értelmezze a GDPR rendelkezéseit értelmezésük 
egységességének biztosítása céljából.

Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a kérdést előterjesztő bíróság 
kérdéseinek megválaszolására.
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VI. Mezőgazdaság és halászat

A 2020. december 17-i Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier ítéletben (C-490/19, 
EU:C:2020:1043) a Bíróság a bejegyzett elnevezések oltalmát érintő ügyben határozott.

A „Morbier” a Jura-hegységben (Franciaország) előállított és 2000. december 22. óta oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel (OEM) rendelkező sajt. Jellemzője egy fekete csík, amely a sajtot vízszintes irányban két 
részre osztja. E fekete csíkot, amely eredetileg egy szénrétegből származik, jelenleg azonban növényi szén 
alkotja, kifejezetten megemlíti a terméknek az OEM-hez csatolt termékleírása.

A Société fromagère du Livradois SAS, amely 1979 óta gyárt morbier sajtot, nem azon a földrajzi területen 
található, amely számára a „Morbier” elnevezést fenntartották. Az átmeneti időszak lejárta óta ezért a 
„Montboissié du Haut Livradois” elnevezést használja sajtjára.

2013-ban a Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (a Morbier sajt védelmét szolgáló 
szakmaközi érdekképviseleti szervezet, a továbbiakban: Syndicat) eljárást indított a Société fromagère du 
Livradois ellen a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) 
előtt. A Syndicat szerint a Société fromagère du Livradois sértette az OEM-et, valamint tisztességtelen és 
élősködő verseny körébe tartozó cselekményeket követett el azáltal, hogy a „Morbier” OEM-mel ellátott sajt 
külső megjelenésével – többek között fekete csíkkal – rendelkező sajtot gyártott és forgalmazott. Keresetét 
elutasították.

2017-ben hozott ítéletében a cour d’appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság, Franciaország) helybenhagyta 
ezt az elutasítást. E bíróság szerint az OEM nem a termék megjelenésének vagy jellemzőinek védelmére 
irányul, hanem az elnevezésének, így nem tiltja meg a termék azonos technikák szerinti előállítását. A Syndicat 
ezért a fenti ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő bírósághoz.

E körülmények között a Cour de cassation (semmítőszék, Franciaország) az 510/2006,83 illetve az 1151/2012 
rendeletnek84 a bejegyzett elnevezések oltalmára vonatkozó 13. cikke (1) bekezdésének értelmezését kérte 
a Bíróságtól. Konkrétan az a kérdés merült fel, hogy az OEM-mel ellátott termék fizikai tulajdonságainak –  
a bejegyzett elnevezés használata nélküli – átvétele a két rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontja által 
tiltott, olyan gyakorlatnak minősülhet-e, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó 
megtévesztéséhez vezethet. A Bíróságnak tehát első alkalommal kellett értelmeznie e rendeletek 13. cikke 
(1) bekezdésének d) pontját.

A Bíróság először is úgy ítélte meg, hogy az 510/2006, illetve az 1151/2012 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése 
nem kizárólag a bejegyzett elnevezés harmadik személy általi használatát tiltja. Másodsorban a Bíróság 
kimondta, hogy e két rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontja tiltja a bejegyzett elnevezéssel ellátott 
terméket jellemző forma vagy megjelenés átvételét, amennyiben ezen átvétel alapján a fogyasztó azt hiheti, 
hogy a szóban forgó termék rendelkezik a bejegyzett elnevezéssel. Pontosította, hogy e tekintetben az adott 
ügy valamennyi releváns tényezőjének figyelembevételével – ideértve a termék közönség számára történő 

83|  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 
510/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 93., 12. o.).

84|  A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (HL 2012. L 343., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 55., 27. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1043
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megjelenítésének és értékesítésének módjait, valamint a ténybeli hátteret – kell megvizsgálni, hogy a 
szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő európai fogyasztót megtévesztheti-e ezen 
átvétel.

E következtetés levonásához a Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy az 510/2006, illetve az 1151/2012 
rendelet 13. cikkének (1) bekezdése a tiltott cselekmények fokozatos felsorolását tartalmazza, és nem 
korlátozódik a bejegyzett elnevezés használatának tilalmára. Így, noha e rendeletek 13. cikke (1) bekezdésének 
d) pontja nem határozza meg pontosan az e rendelkezések által tiltott cselekményeket, hanem széles 
értelemben az e rendeletek 13. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontjában tiltottakon kívüli valamennyi cselekményre 
vonatkozik, amelyeknek az lehet a hatásuk, hogy a szóban forgó termék valódi származása tekintetében 
megtévesztik a fogyasztót.

Ezt követően, azon kérdést illetően, hogy a bejegyzett elnevezéssel ellátott termék formájának vagy 
megjelenésének átvétele ilyen, a fogyasztó megtévesztésére alkalmas gyakorlatnak minősülhet-e, a Bíróság 
megjegyezte, hogy kétségtelen, hogy az 510/2006, illetve az 1151/2012 rendeletben előírt oltalom tárgya a 
bejegyzett elnevezés, és nem az azzal ellátott termék. Ezért az oltalom nem arra irányul, hogy – azzal az 
indokkal, hogy azok szerepelnek a bejegyzett elnevezéssel ellátott termék termékleírásában – megtiltsa 
többek között az e termékleírásban feltüntetett gyártási technikák használatát vagy tulajdonság(ok) átvételét.

Az OEM-ek ugyanakkor oltalmat élveznek, amennyiben olyan terméket jelölnek, amely bizonyos minőséggel 
vagy bizonyos jellemzőkkel rendelkezik. Ily módon az OEM és az azzal ellátott termék szorosan kapcsolódik 
egymáshoz. Ennélfogva nem zárható ki, hogy valamely bejegyzett elnevezéssel ellátott termék formájának 
vagy megjelenésének anélkül történő átvétele, hogy ez az elnevezés szerepelne a szóban forgó terméken 
vagy annak csomagolásán, e rendeletek 13. cikke (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá tartozhat. Ez az eset 
akkor áll fenn, ha az átvétel a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez 
vezethet.

Annak meghatározása érdekében, hogy ez az eset áll-e fenn, azt kell megvizsgálni, hogy ez az elem a termék 
egyik viszonyítási pontnak számító, különösen megkülönböztető jellemzőjének minősül-e ahhoz, hogy annak 
átvétele alapján a fogyasztó – az adott ügy valamennyi releváns tényezőjével együttesen tekintve – azt hiheti, 
hogy az ezen átvételt tartalmazó termék a bejegyzett elnevezéssel ellátott termék.

Emlékeztetni kell arra is, hogy a 2020. december 17-i Centraal Israëlitisch Consistorie van België és társai 
ítéletben (C-336/19, EU:C:2020:1031)85 a Bíróság nagytanácsának az előzetes kábítás nélküli vallási célú vágások 
vonatkozásában egymással egyensúlyba kellett hoznia az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikkében 
biztosított vallásszabadság, valamint az EUMSZ 13. cikkben foglalt és az 1099/2009 rendeletben86 pontosított 
állatjóllét követelményét.

85|  Ezt az ítéletet az I.1., „Vallásszabadság” című rész mutatja be.

86|  Az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 303., 1. o.).
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VII. Mozgásszabadság

1. Az áruk szabad mozgása

A 2020. november 19-i B. S. és C. A. (A kannabidiol [CBD] forgalmazása) ítéletben (C-663/18, EU:C:2020:938) 
a Bíróság a B. S.-re és C. A.-ra, azon társaság egykori igazgatóira vonatkozó ügyben határozott, amelynek 
tevékenysége egy olyan elektronikus cigaretta kereskedelme és forgalmazása volt, amely a kannabidiolból 
(a továbbiakban: CBD), a kenderben (vagy cannabis sativában) jelen lévő, a kannabinoidok közé tartozó 
molekulából nyert olajjal működik. A jelen ügyben a CBD-t a Cseh Köztársaságban állították elő jogszerűen 
termesztett kendernövényből, amelynek teljes egészét felhasználták, a leveleket és a virágokat is beleértve. 
Ezt követően Franciaországba importálták, hogy az elektronikus cigarettához való patronokba töltsék.

B. S. és C. A. ellen büntetőeljárás indult, mivel a francia szabályozás87 értelmében kizárólag a kender rostjai és 
magjai használhatók fel kereskedelmi célokra. Miután a tribunal correctionnel de Marseille (Marseille-i 
büntetőbíróság, Franciaország) 18, illetve 15 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint fejenként 
10 000 euró pénzbüntetésre ítélte őket, fellebbezést nyújtottak be a cour d’appel d’Aix-en-Provence-hoz  
(Aix-en-Provence-i fellebbviteli bíróság, Franciaország). E bíróság mindazonáltal arra kereste a választ, hogy 
összeegyeztethető-e az uniós joggal a francia szabályozás, amely tiltja a más tagállamban jogszerűen előállított 
CBD forgalmazását, ha azt a cannabis sativa növény egészéből, és nem csak rostjaiból és magjaiból vonják ki.

A Bíróság megállapította, hogy az uniós joggal, és különösen az áruk szabad mozgására vonatkozó 
rendelkezésekkel ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás.

A Bíróság először a szóban forgó helyzetre alkalmazandó jogról határozott.

E tekintetben a Bíróság kizárta a közös agrárpolitikára vonatkozó rendeletek88 relevanciáját. E másodlagos 
jogi szabályokat ugyanis csak a Szerződések I. mellékletében szereplő „mezőgazdasági” termékekre kell 
alkalmazni. Márpedig a cannabis sativa növény egészéből kivont CBD, például a nyers kendertől eltérően, 
nem tekinthető mezőgazdasági terméknek. A CBD tehát nem tartozik e rendeletek hatálya alá.

A Bíróság ezzel szemben rámutatott, hogy az áruknak az Unión belüli szabad mozgására vonatkozó rendelkezések 
(EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikk) alkalmazhatók, mivel az alapügyben szóban forgó CBD-t nem lehet „kábítószernek” 
minősíteni. Ahhoz, hogy le tudja vonni ezt a következtetést, a Bíróság először is arra emlékeztetett, hogy a 
kábítószereket forgalmazó személyek nem hivatkozhatnak az alapvető szabadságok alkalmazására, mivel 
az orvosi és tudományos célokra történő felhasználás céljából szigorúan ellenőrzött kereskedelem kivételével 

87|  A circulaire du ministère de la Justice no 2018/F/0069/FD 2 du 23 juillet 2018, ayant pour objet le régime juridique applicable aux 
établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffee shops) (a nyilvánosság számára 
kannabiszszármazékokat értékesítő egységekre [coffee shops] alkalmazandó jogi szabályozásról szóló, 2018. július 23-i  
[2018/F/0069/FD2] igazságügyi minisztériumi körlevél) által értelmezett arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article 
R. 5132- 86 du code de la santé publique pour le cannabis (a közegészségügyi törvénykönyv R. 5132–86. cikkének a kannabisz 
tekintetében történő alkalmazásáról szóló, 1990. augusztus 22-i rendelet; JORF 1990. október 4., 12041. o.).

88|  A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 608. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 8. o.); 
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az  
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL 2013. L 347., 671. o.; helyesbítések: HL 2017. L 262., 16. o; HL 2016. L 130., 9 o.; HL 2014. L 232., 25. o.; HL 2014. L 189., 261. o.).
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az ilyen forgalmazás minden tagállamban tiltott. A Bíróság ezt követően arra mutatott rá, hogy az uniós jog89 
a „drog” vagy a „kábítószer” fogalmának meghatározása tekintetében elsősorban az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének két egyezményére utal: a pszichotróp anyagokról szóló egyezményre 90 és a kábítószerekről 
szóló egységes egyezményre91. Márpedig a CBD-t az előbbi nem említi, és jóllehet az utóbbi szó szerinti 
értelmezése annak – mint kannabiszkivonatnak – kábítószerré történő minősítéséhez vezethetne, ez az 
értelmezés ellentétes lenne ezen egyezmény általános szellemével, és az „emberiség egészségéről és jóllétéről” 
való gondoskodásra irányuló célkitűzésével. A Bíróság megállapította, hogy a tudományos ismeretek jelenlegi 
állása szerint, amit figyelembe kell venni, úgy tűnik, hogy a szóban forgó CBD-nek egy másik, a kenderből 
származó kannabinoid, az (általában THC-nek nevezett) tetrahidro-kannabinoltól eltérően nincsenek sem 
pszichotróp, sem pedig az emberi egészségre káros hatásai.

Másodsorban a Bíróság úgy határozott, hogy a szóban forgóhoz hasonló szabályozás ellentétes az áruk 
szabad mozgására vonatkozó rendelkezésekkel. A CBD forgalmazásának tilalma ugyanis az EUMSZ 34. cikk 
által tiltott, a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül.  
A Bíróság mindazonáltal megállapította, hogy e szabályozás igazolható az EUMSZ 36. cikkben felsorolt 
közérdekű indokok egyikével, például a közegészség védelmére irányuló, a Francia Köztársaság által hivatkozott 
célkitűzéssel, feltéve, hogy e szabályozás alkalmas az említett célkitűzés megvalósítására, és nem haladja 
meg az annak eléréséhez szükséges mértéket. Bár ez utóbbi értékelése a nemzeti bíróság feladata, a Bíróság 
e tekintetben két útmutatást adott. Egyfelől megállapította, hogy úgy tűnik, hogy a forgalmazás tilalma nem 
vonatkozik a szintetikus CBD-re, amely a szóban forgó CBD-vel azonos tulajdonságokkal rendelkezik, tehát 
ez utóbbi helyettesítőjeként használható. Ha e körülmény valósnak bizonyulna, az arra utalna, hogy a francia 
szabályozás nem alkalmas az általa követett, a közegészség védelmére irányuló célkitűzés koherens és 
szisztematikus módon történő elérésére. Másfelől a Bíróság elismerte, hogy a Francia Köztársaság nyilvánvalóan 
nem köteles bizonyítani, hogy a CBD veszélyessége megegyezik bizonyos kábítószerek veszélyességével. 
Mindazonáltal a nemzeti bíróságnak kell a rendelkezésre álló tudományos adatokat értékelnie annak érdekében, 
hogy meggyőződhessen arról, hogy a közegészséget fenyegető, hivatkozott kockázat nem pusztán hipotetikus 
megfontolásokon alapul. A CBD forgalmazásának tilalma ugyanis, ami a más tagállamokban jogszerűen 
előállított és forgalmazott termékeket érintő kereskedelem legszigorúbb korlátozása, csak akkor fogadható 
el, ha e kockázat kellő bizonyítást nyer.

Az áruk szabad mozgása területén ki kell emelni a 2020. június 11-i TÜV Rheinland LGA Products és Allianz 
IARD ítéletet (C-581/18, EU:C:2020:453).92

89|  Erre elsősorban a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat (HL 2004. L 335., 8. o.) 1. cikke 
(1) bekezdésének a) pontja utal.

90|  A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21-én aláírt ENSZ-egyezmény (az Egyesült Nemzetek Szerződéseinek Tára, 
1019. kötet, 14956. sz.).

91|  Az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, New Yorkban 1961. március 30-án aláírt, a kábítószerekről szóló 1961. évi egységes  
ENSZ-egyezmény (az Egyesült Nemzetek Szerződéseinek Tára, 520. kötet, 7515. sz.).

92|  Ezt az ítéletet a II., „Uniós polgárság” című rész mutatja be.
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2. A munkavállalók szabad mozgása

A 2020. október 6-i Jobcenter Krefeld ítéletben (C-181/19, EU:C:2020:794) a nagytanácsban eljáró Bíróság 
pontosította a fogadó tagállamban iskolai tanulmányaikat folytató gyermekeket eltartó korábbi migráns 
munkavállalót a 492/2011 rendelet93 és a  883/2004 rendelet,94 valamint a 2004/38 irányelv95 tekintetében 
megillető jogokat.

JD lengyel állampolgár, aki 2013 óta lakik két kiskorú lányával Németországban, akik ott járnak iskolába.  
JD 2015-ben és 2016-ban több keresőtevékenységet folytatott e tagállamban, majd munkanélkülivé vált. A 
család 2016 szeptemberétől 2017 júniusáig többek között a német szabályozás szerinti szociális védelmi 
alapellátásban, nevezetesen a JD számára nyújtott „kiegészítő munkanélküli járadékban” (Arbeitslosengeld II) 
és a gyermekei számára nyújtott „szociális segélyekben” (Sozialgeld) részesült. 2018. január 2. óta JD ismét 
teljes munkaidőben végez munkát Németországban.

JD 2017 júniusában kérte az illetékes német hatóságtól, a Jobcenter Krefeldtől az említett ellátásoknak a  
2017 júniusa és decembere közötti időszakra történő további folyósítását. Kérelmét e hatóság azonban azzal 
az indokkal utasította el, hogy a jogvita tárgyát képező időszakban JD nem tartotta meg munkavállalói 
jogállását, és álláskeresőként tartózkodott Németországban. JD e határozattal szemben keresetet indított, 
amelynek helyt adtak. A Jobcenter Krefeld így fellebbezést nyújtott be ezen ítélettel szemben a Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalenhez (szociális ügyek észak rajna-vesztfáliai tartományi felsőbírósága, Németország).

E tekintetben a Bíróság, miután kimondta, hogy a szóban forgó szociális védelmi ellátások a 492/2011 rendelet 
értelmében vett „szociális kedvezménynek” minősíthetők, először is megállapította, hogy e rendelettel 
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely minden körülmények között és automatikusan kizárja, hogy 
a korábbi migráns munkavállaló és gyermekei ilyen ellátásokban részesüljenek annak ellenére, hogy az 
említett rendelet értelmében96 a gyermekek iskolai tanulmányára tekintettel önálló tartózkodási joggal 
rendelkeznek.

Ennek megállapításához a Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy a (korábbi) migráns munkavállaló 
gyermekeit az oktatáshoz való hozzáférés iránti joguk biztosítása érdekében megillető tartózkodási jog, és 
ebből következően a felügyeletüket ellátó szülőt megillető tartózkodási jog eredetileg e szülő munkavállalói 
jogállásából ered. Ugyanakkor e jog annak megszerzését követően önállóvá válik, és az említett jogállás 
elvesztését követően is fennállhat. A Bíróság ezt követően megállapította, hogy az ilyen tartózkodási joggal 
rendelkező személyeket a szociális kedvezmények nyújtása terén a 492/2011 rendeletben97 előírt, a saját 
állampolgárokkal való egyenlő bánásmódhoz való jog is megilleti, még akkor is, ha már nem hivatkozhatnak 
arra a munkavállalói jogállásra, amelyre az eredeti tartózkodási jogukat alapították. Az ilyen értelmezés 

93|  A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2011. L 141., 1. o.).

94|  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).

95|  Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint 
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK,  
a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: 
HL 2009. L 274., 47. o.).

96|  A 492/2011 rendelet 10. cikke.

97|  A 492/2011 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése.
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lehetővé teszi azon személy számára, aki családjával annak érdekében kívánja elhagyni származási tagállamát, 
hogy másik tagállamban vállaljon munkát, hogy – amennyiben elveszíti állását – ne kelljen kitennie magát 
azon kockázatnak, hogy gyermekei iskolai tanulmányait meg kell szakítani és a származási országába kell 
visszatérnie, mivel nem részesülhet azon szociális ellátásokban, amelyeket a nemzeti jog biztosít, és amely 
ellátások lehetővé teszik a családja számára, hogy e tagállamban a megélhetési költségek fedezetére elegendő 
forrással rendelkezzen.

Végül a Bíróság kimondta, hogy a fogadó tagállam olyan esetben, mint a jelen ügybeli, nem hivatkozhat a 
2004/38 irányelvben98 előírt, a szociális segítségnyújtás területén az egyenlő bánásmód elvétől való eltérésre. 
Ezen eltérés alapján bizonyos személyek bizonyos olyan csoportjaitól megtagadható a szociális segítségnyújtási 
ellátások nyújtása, akik ezen irányelv alapján a fogadó államban történő álláskeresésre tekintettel tartózkodási 
joggal rendelkeznek, méghozzá azért, hogy e személyek ne jelentsenek indokolatlan terhet e tagállam szociális 
segítségnyújtási rendszerére. Márpedig ezt az eltérést szigorúan kell értelmezni, és az csak azokra a személyekre 
alkalmazható, akiknek a tartózkodási joga kizárólag az említett irányelven alapul. A jelen ügyben kétségtelen, 
hogy az érdekeltek az érintett szülő általi álláskeresés jogcímén az ezen irányelven99 alapuló tartózkodási 
joggal rendelkeznek. Mivel azonban a 492/2011 rendelet alapján önálló tartózkodási jogra is hivatkozhatnak, 
az említett eltérés velük szemben nem alkalmazható. Így az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja e 
személyek szociális védelmi ellátásokra való jogosultságát, a szociális kedvezmények tekintetében a saját 
állampolgárokhoz képest eltérő bánásmódot valósít meg, ami ellentétes e rendelettel.100

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy egy (korábbi) migráns munkavállaló és gyermekei, akik a 492/2011 
rendelet alapján tartózkodási joggal rendelkeznek, és akik a fogadó tagállam szociális biztonsági rendszerében 
biztosítottak, a 883/2004 rendeletből101 eredő egyenlő bánásmódhoz való joggal is rendelkeznek. A szóban 
forgó szociális védelmi ellátásokra való jogosultságuk teljes mértékű megtagadása tehát a belföldi 
állampolgárokhoz képest eltérő bánásmódnak minősül. Ez az eltérő bánásmód ellentétes ez utóbbi rendelettel,102 
mivel a 2004/38 irányelvben103 előírt eltérés a Bíróság által a 492/2011 rendelettel összefüggésben kifejtettekkel 
azonos okok miatt nem alkalmazható az ilyen munkavállaló és az iskolai tanulmányaikat folytató gyermekei 
helyzetére.

Végezetül ki kell emelni a Federatie Nederlandse Vakbeweging ügyet (C-815/18, EU:C:2020:976), amelyben 
a Bíróság Németországból és Magyarországról származó munkavállalók tekintetében határozott, akik 
nemzetközi fuvarozásra vonatkozó bérleti szerződések keretében folytattak gépjárművezetői tevékenységet,104 
és az AFMB és társai ügyet (C-610/18, EU:C:2020:565), amelyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy valamely 
nemzetközi tehergépkocsi-vezetőnek a munkáltatója az a vállalkozás, amely tényleges utasítási jogot gyakorol 
e tehergépkocsi-vezető felett, ténylegesen viseli a megfelelő bérköltségeket és a tehergépkocsi-vezető 
elbocsátására vonatkozó tényleges jogkörrel rendelkezik, nem pedig az a vállalkozás, amellyel ez a  
tehergépkocsi-vezető munkaszerződést kötött.105

98|  A 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése.

99|  A 2004/38 irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontja.

100|  A 492/2011 rendelet 10. cikkével együttesen értelmezett 7. cikkének (2) bekezdése.

101|  A 883/2004 rendelet 4. cikke.

102|  A 883/2004 rendelet 4. cikke. 

103|  A 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése.

104|  Ezt az ügyet a VII.4.2., „A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése” című rész mutatja be.

105|  Ezt az ügyet a XVII.6., „A szociális biztonsági rendszerek koordinálása” című rész mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:976
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:565
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3. A letelepedés szabadsága

A 2020. január 30-i I. G. I. ítéletben (C-394/18, EU:C:2020:56) a Bíróság első alkalommal értelmezte a 82/891 
hatodik irányelv106 12. és 19. cikkét. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy e cikkekkel nem ellentétes, ha a szétváló 
társaság hitelezői, akiknek jogai e szétválás előtt keletkeztek, és akik nem éltek az ezen irányelv 12. cikkét 
átültető nemzeti szabályozás által előírt hitelezővédelmi eszközökkel, a szétválás véghezvitelét követően 
actio paulianát nyújtanak be annak megállapítása érdekében, hogy e szétválás hatálytalan velük szemben.

Az alapeljárás a szétváló társaság hitelezői és azon újonnan alapított társaság között folyt, amelyre ezen 
előbbi társaság vagyonának egy részét átruházták. E hitelezők, mivel úgy vélték, hogy a szétválás következtében 
a szétváló társaság elveszítette vagyona nagy részét, actio paulianát nyújtottak be annak érdekében, hogy 
a szétválási okiratot velük szemben hatálytalannak nyilvánítsák, és hogy keresetet indítsanak az átruházott 
vagyontárgyak tekintetében végrehajtás vagy biztosítási intézkedés foganatosítása iránt. Mindemellett nem 
éltek azzal a lehetőséggel, hogy kifogást emeljenek a szétválás ellen, ahogyan azt a nemzeti jog a hatodik 
irányelv átültetése keretében előírja.

Mivel az actio pauliana párhuzamosan létezik az uniós jog által előírt hitelezővédelmi eszközök mellett,  
a kérdést előterjesztő bíróság elsősorban az ilyen kereset és a hatodik irányelv 12. cikke közötti kapcsolat 
kérdését vetette fel. E cikk értelmében a tagállamok kötelesek előírni egy olyan rendszert, amely megfelelően 
védi a szétváló társaság hitelezőinek érdekeit. Ennek érdekében legalább arról kell rendelkezniük, hogy az 
ilyen hitelezők jogosultak legyenek megfelelő biztosítékok követelésére, ha a szétválásban részt vevő 
társaságok pénzügyi helyzete e védelmet szükségessé teszi. A jelen esetben, mivel az actio pauliana nem 
szerepel az e 12. cikket átültető nemzeti szabályozásban előírt védelmi eszközök között, felmerült a kérdés, 
hogy az alapeljárásban szereplő hitelezők jogosultak voltak-e ilyen keresetet indítani. Másodszor, a kérdést 
előterjesztő bíróságnak kétségei voltak a hatodik irányelv 19. cikkének értelmezését illetően, amely cikk a 
szétválás érvénytelenségének szabályozásáról rendelkezik. E bíróság különösen azt kérdezte, hogy a szétválás 
érvénytelenségére való hivatkozás szigorú feltételeit alkalmazni kell-e az olyan actio paulianára is, amely 
nem érinti e szétválás érvényességét, hanem csupán azt teszi lehetővé, hogy e szétválás az e keresetet 
benyújtó hitelezőkkel szemben ne legyen érvényesíthető.

A szétváló társaság hitelezői számára előírt védelmi eszközöket illetően a Bíróság hangsúlyozta, hogy a 
hatodik irányelv 12. cikke egy minimális rendszert ír elő e hitelezők érdekeinek védelmére azon követelések 
tekintetében, amelyek a szétválási terv közzétételét megelőzően keletkeztek és nem váltak még esedékessé 
e közzététel időpontjában. A tagállamok tehát további védelmi eszközöket is előírhatnak. Ezenkívül az említett 
12. cikkből nem következik, hogy az e cikk alapján előírt valamelyik védelmi eszköz érvényesítésének hiánya 
akadályozza a hitelezőket abban, hogy az e cikkben felsoroltaktól eltérő más védelmi eszközöket alkalmazzanak. 
Így a Bíróság a hatodik irányelv azon céljára tekintettel, hogy meg kell óvni a hitelezőket azon kártól, amely 
a szétválás bekövetkezéséből eredhet, azt a következtetést vonta le, hogy ezen irányelv 12. cikke nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy a szétváló társaság hitelezői actio paulianát indítsanak.

A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy az ilyen kereset hatásai nem lehetnek ellentétesek e rendelkezés 
céljával. E tekintetben rámutatott, hogy a 12. cikk nem követeli meg, hogy az újonnan alapított társaságok 
hitelezőinek védelme egyenértékű legyen a szétváló társaság hitelezőinek védelmével. Ennélfogva a 

106|  A 2007. november 13-i 2007/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2007. L 300., 47. o.) módosított, a Szerződés 54. cikke 
(3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról szóló, 1982. december 17-i 82/891/EGK hatodik tanácsi 
irányelv (HL 1982. L 378., 47. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 50. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:56
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szétválásban részt vevő társaságok hitelezői érdekei védelmének a hatodik irányelv által megvalósított 
minimális harmonizációjával nem ellentétes, ha egy új társaság alapításával történő szétválással összefüggésben 
a szétváló társaság hitelezői érdekei védelmének biztosítanak elsőbbséget.

A szétválás érvénytelenségének a hatodik irányelv 19. cikkében előírt rendszerét illetően a Bíróság értelmezte 
az „érvénytelenség” fogalmát, amelyet ezen irányelv nem határoz meg, figyelembe véve ennek során azon 
szövegkörnyezetet, amelyben e kifejezéseket használják, és az irányelv által követett célkitűzéseket. A Bíróság 
szerint e fogalom olyan keresetekre utal, amelyek valamely aktus érvénytelenségének megállapítására 
irányulnak, és azt eredményezik, hogy ezen aktus ex tunc megszűnik, továbbá e keresetek mindenkivel 
szemben joghatást váltanak ki. Márpedig az alapeljárásban szereplő hitelezők által indított actio pauliana 
pusztán annak megállapítását teszi lehetővé, hogy rájuk nézve a szétválás, és különösen a szétválási okiratban 
szereplő bizonyos eszközök átruházása érvénytelen. Ez a kereset nem érinti e szétválás érvényességét, nem 
vonja maga után annak ex tunc megszűnését, és nem vált ki mindenkivel szemben joghatást. Következésképpen 
e kereset nem tartozik a hatodik irányelv 19. cikkében szereplő „érvénytelenség” fogalma alá. E rendelkezéssel 
tehát nem ellentétes az ilyen actio paulianának a szétválás véghezvitelét követő benyújtása.

A 2020. március 3-i Vodafone Magyarország ítéletben (C-75/18, EU:C:2020:139) és Tesco-Global Áruházak 
ítéletben (C-323/18, EU:C:2020:140) a nagytanácsban eljáró Bíróság a távközlési vállalkozások és a kiskereskedelmi 
ágazatban tevékenységet folytató vállalkozások árbevételére Magyarországon kivetett különadókat 
összeegyeztethetőnek ítélte a letelepedés szabadságával és a 2006/112 irányelvvel107 (a továbbiakban: 
héairányelv). Ugyanis az a körülmény, hogy e különadókat, amelyek progresszív módon (sőt az utóbbi ügy 
esetében erősen progresszív módon) terhelik az árbevételt, elsődlegesen a más tagállamokból származó 
személyek tulajdonában álló vállalkozások viselik – arra tekintettel, hogy e vállalkozások rendelkeznek a 
legnagyobb árbevétellel az érintett magyar piacokon –, tükrözi e piacok valós gazdasági helyzetét, és nem 
minősül e vállalkozásokkal szemben való hátrányos megkülönböztetésnek. A Bíróság azt is megállapította, 
hogy mivel azon adó, amelynek hatálya alá a távközlési vállalkozások tartoznak, nem rendelkezik a héa 
valamennyi alapvető jellemzőjével, azt nem lehet ez utóbbival egyenértékűnek tekinteni, így az nem sérti az 
uniós héarendszer működését, ebből következően pedig összeegyeztethető a héairányelvvel.

Mivel az ezen különadókat bevezető magyar szabályozásnak az állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályokkal való összeegyeztethetőségére vonatkozóan is kérdéssel fordultak a Bírósághoz, utóbbi először 
is e kérdések elfogadhatóságáról határozott.108 E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az adók 
nem tartoznak az EUM-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá, hacsak 
nem valamely támogatási intézkedés finanszírozását szolgálják, és ily módon ezen intézkedés szerves részét 
képezik. Márpedig valamely adó csak akkor képezheti szerves részét valamely támogatási intézkedésnek, ha 
a vonatkozó nemzeti szabályozás alapján kötelező hozzárendeltségi viszony áll fenn ezen adó és a támogatás 
között. A Bíróság ugyanakkor a jelen ügyben megállapította, hogy a felperes társaságok által a magyar 
adóhatósághoz benyújtott különadó alóli mentesség iránti kérelmek olyan általános hatályú adókra vonatkoznak, 
amelyek az állami költségvetésbe folynak be, anélkül hogy azok kifejezetten az adóalanyok valamely 
meghatározott csoportja javára nyújtott előny finanszírozásához lennének rendelve. A Bíróság kimondta, 
hogy a felperes társaságok terhére felszámított különadók és a bizonyos adóalanyoknak biztosított mentesség 
között nem áll fenn kötelező hozzárendeltségi viszony, így az adómentességnek az állami támogatásokra 

107|  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: 
HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).

108|  A Törvényszék 2019-ben megsemmisített két, a kiskereskedelmi ágazatban kivetett lengyel adó és a magyar reklámadó állami 
támogatási intézkedésnek minősítéséről szóló bizottsági határozatot (a Törvényszék 2019. május 16-i Lengyelország kontra Bizottság 
ítélete [T-836/16. és T-624/17. sz. egyesített ügyek] és a Törvényszék 2019. június 27-i Magyarország kontra Bizottság ítélete  
[T-20/17]). Ezen ítéletekkel szemben jelenleg fellebbezési eljárások vannak folyamatban a Bíróság előtt (C-562/19 P és C-596/19 P).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:139
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:140
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vonatkozó uniós jogra tekintettel való esetleges jogellenessége nem alkalmas arra, hogy érintse maguknak 
ezen adóknak a jogszerűségét. Ebből következően a felperes társaságok nem hivatkozhatnak a nemzeti 
bíróságok előtt ezen esetleges jogellenességre annak érdekében, hogy kivonják magukat az említett adók 
megfizetése alól.

Másodszor, a Bíróság megvizsgálta, hogy a szóban forgó különadókat bevezető magyar szabályozás a 
társaságok székhelye alapján történő, az EUM-Szerződés letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezései 
által tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e. E tekintetben a Bíróság először is megállapította, 
hogy a felperesek anyavállalatai az Egyesült Királyságban, illetőleg Hollandiában rendelkeznek székhellyel, 
és hogy amennyiben ezen anyavállalatok a tevékenységüket valamely leányvállalaton keresztül végzik a 
magyar piacon, az e leányvállalatokat sújtó bármilyen korlátozás érintheti az anyavállalatok letelepedési 
szabadságát. A Bíróság, miután emlékeztetett a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés tilalmára 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatára, a jelen ügyben megállapította, hogy a vitatott különadók nem alkalmaznak 
különbségtételt a vállalkozások székhelye alapján.

Ebben az összefüggésben a Bíróság, elsősorban azt hangsúlyozta, hogy mivel valamennyi Magyarországon, 
az érintett ágazatokban tevékenységet folytató vállalkozás a kifogásolt adók alanyának minősül, és mivel az 
árbevételre vonatkozó különböző sávokra alkalmazandó adómértékek ezen vállalkozások mindegyike 
tekintetében érvényesek, az ezen adókat bevezető magyar szabályozás semmilyen közvetlen hátrányos 
megkülönböztetést nem valósít meg a más tagállamok (természetes vagy jogi) személyeinek tulajdonában 
álló vállalkozásokkal szemben.

A Bíróság, másodsorban, megvizsgálta, hogy a különadók (erős) progresszivitása ez utóbbi vállalkozásokkal 
szemben közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít-e meg.

A Bíróság e tekintetben megállapította, hogy a szóban forgó adóévekben, nevezetesen a Vodafone ügyben 
a 2011. április 1-je és 2015. március 31. közötti időszakban, a Tesco ügyben pedig a 2010. március 1-je és 2013. 
február 28. közötti időszakban, azok az adóalanyok, amelyek kizárólag a 0%-os adósávba estek, valamennyien 
magyarországi személyek tulajdonában álló adóalanyok voltak, míg a felső adósávokba eső adóalanyok 
többségükben más tagállambeli személyek tulajdonában álló adóalanyok voltak. Ily módon a különadók 
legnagyobb részét olyan adóalanyok viselték, amelyek más tagállambeli személyek tulajdonában álltak.

A Bíróság ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg az általuk 
legmegfelelőbbnek ítélt adóztatási rendszert, és alkalmazhatnak progresszív adóztatást az árbevétel 
tekintetében, amennyiben az árbevétel összege semleges megkülönböztető ismérvnek minősül, és az 
adóalanyok teherviselési képességét illetően releváns mutatónak tekinthető. Ebben az összefüggésben az 
a körülmény, hogy a szóban forgó különadók legnagyobb részét más tagállamok természetes vagy jogi 
személyeinek tulajdonában álló adóalanyok viselik, nem elegendő annak megállapításához, hogy velük 
szemben hátrányos megkülönböztetés áll fenn. E körülmény fennállására ugyanis az szolgál magyarázatul, 
hogy a jelen ügyekben érintett piacokon az ilyen adóalanyok vannak túlsúlyban, akik e piacon a legmagasabb 
árbevételt érik el. Így e körülmény olyan esetleges, sőt véletlenszerű mutatónak minősül, amely minden 
olyan esetben teljesülhet, amikor az érintett piacon más tagállamok vagy harmadik államok vállalkozásai, 
illetve más tagállambeli vagy harmadik országbeli személyek tulajdonában álló belföldi vállalkozások vannak 
túlsúlyban. Egyébként pedig a 0%-ban megállapított legalsó adósáv nem kizárólag a magyarországi személyek 
tulajdonában álló adóalanyokat érinti, mivel az érintett piacon működő valamennyi vállalkozás részesül ezen 
adókedvezményből az árbevételük azon része után, amely nem haladja meg az ezen adósáv tekintetében 
megállapított felső határt. Ebből következően a szóban forgó, a különadókhoz kapcsolódó (erősen) progresszív 
adókulcsok jellegüknél fogva nem vezetnek be a társaságok székhelyén alapuló hátrányos megkülönböztetést 
a magyarországi személyek tulajdonában lévő adóalanyok és a más tagállambeli személyek tulajdonában 
álló adóalanyok között.
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A Vodafone Magyarország ügyben ezenfelül arra vonatkozóan is kérdéssel fordultak a Bírósághoz, hogy a 
távközlési vállalkozások árbevételére kivetett különadó bevezetése összeegyeztethető-e a héairányelvvel.109 
A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy különösen azt kell vizsgálni, hogy a szóban forgó adó 
veszélyezteti-e a héa közös rendszerének működését azáltal, hogy a termékek és szolgáltatások forgalmát, 
valamint a kereskedelmi ügyleteket a héára jellemzőhöz hasonló módon terheli, ami különösen azon adók 
esetében áll fenn, amelyek rendelkeznek a héa alapvető jellemzőivel. Ugyanakkor megállapította, hogy a 
szóban forgó különadót bevezető magyar szabályozás nem írja elő ezen adónak a termelési és forgalmazási 
folyamat minden egyes szakaszában való felszámítását, sem pedig az e folyamat előző szakaszában megfizetett 
adó levonását. Ily módon, mivel az érintett különadó vonatkozásában a Bíróság által az ítélkezési gyakorlatában 
megállapított négy alapvető jellemzőből kettő nem teljesül, ezen adó bevezetése nem ellentétes a héairányelvvel.

A 2020. szeptember 22-i Cali Apartments (C-724/18. és C-727/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:743) ítéletében 
a nagytanácsban eljáró Bíróság arról határozott, hogy a 2006/123 irányelvvel110 összeegyeztethető-e az olyan 
tagállami szabályozás, amely a lakáscélú bútorozott helyiségeknek az átmenetileg ott tartózkodó, e helyiségeket 
lakóhelyül nem választó vendégek számára díjazás ellenében, akár üzletszerűen, akár nem üzletszerűen 
történő, ismételt és rövid távú bérbeadására vonatkozik.

A Cali Apartments SCI és HX egy-egy párizsi garzonlakás tulajdonosai. E garzonlakásokat, amelyeket egy 
internetes oldalon kínáltak bérbevételre, a helyi hatóságok előzetes engedélye nélkül adták bérbe ismétlődően 
és rövid távra az átmenetileg ott tartózkodó vendégek részére.

A tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) ideiglenes 
intézkedésről határozó bírája, majd a cour d’appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság, Franciaország) a 
francia építési és lakásügyi törvénykönyv alapján a két tulajdonost bírság megfizetésére kötelezte, és elrendelte 
a szóban forgó ingatlanok lakáscélú használatának visszaállítását. Az említett törvénykönyv ugyanis többek 
között úgy rendelkezik, hogy a 200 000 lakost meghaladó népességű településeken, valamint a Párizzsal 
határos három megye településein a lakáscélú helyiségek használatának megváltoztatása előzetes engedélyhez 
kötött, továbbá hogy a lakáscélú bútorozott helyiségnek az átmenetileg ott tartózkodó, e helyiséget lakóhelyül 
nem választó vendégek számára történő, ismételt és rövid távú bérbeadása a használat ilyen megváltoztatásának 
minősül. E törvénykönyv emellett kimondja, hogy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat polgármestere 
által megadott ezen engedély ellenszolgáltatásaként előírható valamely más használatra szolgáló helyiség 
lakóhelyiséggé történő, egyidejű átalakítása. Ugyancsak az említett törvénykönyv értelmében az önkormányzati 
képviselő-testület határozatban lakónegyedenként és adott esetben kerületenként rögzíti az engedély 
kiadásának és az ellenszolgáltatás meghatározásának feltételeit, a társadalmi sokféleségre mint célra 
tekintettel, különösen a lakóhelyiségek piaca jellegzetességeinek és a lakáshiány súlyosbodása elkerülése 
szükségességének függvényében.

A Cour de cassation (semmítőszék, Franciaország), amely a cour d’appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság, 
Franciaország) által hozott ítéletekkel szemben a két tulajdonos által benyújtott felülvizsgálati kérelmek 
tárgyában járt el, előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz annak érdekében, hogy 
dönteni tudjon abban a kérdésben, hogy a szóban forgó nemzeti szabályozás összeegyeztethető-e a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 irányelvvel.

109|  401. cikk.

110|  A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 
36. o.; helyesbítés: HL 2014. L 287., 33. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:743
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A Bíróság először is úgy határozott, hogy a 2006/123 irányelv alkalmazandó az olyan tagállami szabályozásra, 
amely a lakáscélú bútorozott helyiségeknek az átmenetileg ott tartózkodó, e helyiségeket lakóhelyül nem 
választó vendégek számára díjazás ellenében, akár üzletszerűen, akár nem üzletszerűen történő, ismételt 
és rövid távú bérbeadására vonatkozik. E tekintetben hangsúlyozta, hogy az ilyen tevékenységek a 2006/123 
irányelv 4. cikkének 1. pontja értelmében vett „szolgáltatás” fogalma alá tartoznak, és egyébiránt nem felelnek 
meg azon tevékenységek egyikének sem, amelyeket ezen irányelv 2. cikkének (2) bekezdése kizár az irányelv 
hatálya alól. Ezenfelül megállapította, hogy a szóban forgó szabályozás nincs kizárva a 2006/123 irányelv 
hatálya alól azon az alapon, hogy az a földterületek fejlesztésével és használatával, és különösen a 
területrendezéssel kapcsolatos olyan általános szabályozást képezne, amely valamennyi személyt különbségtétel 
nélkül érinti. Jóllehet e szabályozás a hosszú távú bérbeadásra szánt, megfizethető lakások elégséges 
kínálatának biztosítására irányul, kizárólag a meghatározott típusú bérbeadási tevékenységet folytató 
személyekre vonatkozik.

Másodszor, a Bíróság kimondta, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely a lakáscélú helyiségek bérbeadására 
irányuló bizonyos tevékenységek gyakorlását előzetes engedélyhez köti, a 2006/123 irányelv 4. cikkének 
6. pontja értelmében vett „engedélyezési rendszer” fogalma alá tartozik, nem pedig az e cikk 7. pontja szerinti 
„követelmény” fogalma alá. Az „engedélyezési rendszer” ugyanis különbözik a „követelménytől”, mivel az 
előbbi magában foglalja a szolgáltató által tett lépéseket, valamint az alakszerű határozatot, amellyel az 
illetékes hatóságok engedélyezik e szolgáltató tevékenységét, amint arról a szóban forgó szabályozás esetében 
szó van.

Harmadszor, a Bíróság rámutatott arra, hogy a szóban forgó szabályozás által bevezetett „engedélyezési 
rendszernek” meg kell felelnie a 2006/123 irányelv III. fejezetének 1. szakaszában szereplő követelményeknek, 
és különösen ezen irányelv 9. cikke (1) bekezdésének és 10. cikke (2) bekezdésének, ami feltételezi egyrészt 
az említett irányelv 9. cikkére tekintettel magának egy ilyen rendszer létrehozásának az indokoltságára, 
másrészt pedig ugyanezen irányelv 10. cikkének fényében az e rendszer által előírt engedélyek megadásának 
szempontjaira irányuló értékelést.

Ami a 2006/123 irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeket illeti, különösen amelyek szerint az 
engedélyezési rendszert közérdeken alapuló kényszerítő indoknak kell alátámasztania, és a kitűzött cél nem 
valósítható meg kevésbé korlátozó intézkedések útján (arányossági kritérium), a Bíróság egyrészt rámutatott 
arra, hogy a szóban forgó szabályozás a hosszú távú bérbeadásra szánt lakások hiánya elleni küzdelemre 
szolgáló mechanizmust kíván létrehozni azzal a céllal, hogy választ adjon a lakáshoz jutási feltételek romlására 
és az ingatlanpiaci feszültségek fokozódására, amely cél közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősül. 
Másrészt a Bíróság megállapította, hogy az érintett nemzeti szabályozás arányos a megvalósítani kívánt 
célkitűzéssel. E szabályozás ugyanis a tárgyi hatályát tekintve a lakáscélú ingatlanok bérbeadására irányuló 
konkrét tevékenységre korlátozódik, és kizárja a hatálya alól a bérbeadó állandó lakóhelyének minősülő 
lakásokat, továbbá az e szabályozás által létrehozott engedélyezési rendszer korlátozott földrajzi területen 
alkalmazandó. Ezenfelül a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg, különösen 
azért, mert az utólagos ellenőrzés – például egy bejelentésen alapuló és szankciókkal párosuló rendszer 
útján – nem tenné lehetővé a lakásátalakítások azon gyorsan zajló jelenségének azonnali és hatékony 
megfékezését, amely a hosszú távú bérbeadásra szánt lakások hiányát kiváltja.

Ami azon követelményeket illeti, amelyeket az érintett szabályozásban előírt engedélyezési szempontokra 
a 2006/123 irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazni kell, a Bíróság először is e szempontok 
valamely közérdeken alapuló kényszerítő indokkal alátámasztott jellegét illetően rámutatott arra, hogy mivel 
e szempontok azon feltételek helyi szinten történő meghatározásának részletes szabályait határolják körül, 
amelyek a nemzeti szinten elfogadott és ilyen indok által igazoltnak bizonyuló rendszer által előírt engedélyek 
megadására vonatkoznak, e szempontokat főszabály szerint ugyanezen indok által alátámasztottnak kell 
tekinteni.
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Ami másodszor az említett szempontok arányosságára vonatkozó követelményt illeti, a Bíróság rámutatott 
arra, hogy az érintett nemzeti szabályozás rendelkezik azon lehetőségről, hogy a kért engedély megadását 
a más használatra szolgáló helyiség lakóhelyiséggé történő – egyidejű – kiegészítő átalakításához mint 
ellenszolgáltatáshoz kössék, amely ellenszolgáltatás mértékét az érintett települések helyi képviselő-testülete 
állapítja meg a társadalmi sokféleségre mint célra tekintettel, különösen a lakóhelyiségek piaca jellegzetességeinek 
és a lakáshiány súlyosbodása elkerülése szükségességének függvényében. Jóllehet egy ilyen lehetőség 
főszabály szerint megfelelő eszközét képezi e célkitűzések megvalósításának, mivel a helyi hatóságokra bízza 
az ellenszolgáltatási kötelezettség tényleges előírásának megválasztását, valamint adott esetben ezen 
ellenszolgáltatás mértékének megállapítását, a nemzeti bíróság feladata elsőként annak megvizsgálása, hogy 
ez a lehetőség ténylegesen a hosszú távú bérbeadásra szánt lakásoknak az e települések területén megállapított 
hiányára ad-e választ. Ezt követően a nemzeti bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy ugyanezen lehetőség 
a helyi bérleti piaci helyzethez igazítottnak bizonyul-e, valamint hogy összeegyeztethető-e a szóban forgó 
bérbeadási tevékenység gyakorlásával. Ezen utóbbi értékelés céljából figyelembe kell vennie különösen azt, 
hogy az általános tapasztalatok szerint mennyivel jövedelmezőbb e tevékenység folytatása, mint a lakóhelyül 
szolgáló helyiségek bérbeadása, továbbá hogy az érintett településen a gyakorlatban milyen módon teljesíthető 
az ellenszolgáltatási kötelezettség, és meg kell győződnie arról, hogy ez a kötelezettség számos, az észszerű, 
átlátható és hozzáférhető piaci feltételeknek megfelelő ellenszolgáltatási mechanizmus révén teljesíthető.

Harmadszor, ami a világosság, egyértelműség és objektivitás követelményeit illeti, az, hogy a nemzeti 
szabályozás nem határozza meg – különösen számszerűsített küszöbértékek révén – „a lakáscélú bútorozott 
helyiségnek az átmenetileg ott tartózkodó, e helyiséget lakóhelyül nem választó vendégek számára történő, 
ismételt és rövid távú bérbeadásának” fogalmát, önmagában nem képez olyan tényezőt, amely e követelmények 
megsértését jelezné, feltéve, hogy az érintett helyi hatóságok világosan, egyértelműen és objektíven kifejtették 
az e fogalomnak megfelelő kifejezéseket. Ehhez hasonlóan az, hogy a nemzeti jogalkotó pusztán a helyi 
hatóság által figyelembe veendő célokra utal, amikor körülhatárolja az adott rendszer által előírt engedélyek 
megadására vonatkozó feltételek e hatóság általi megállapításának részletes szabályait, főszabály szerint 
nem vezethet annak megállapításához, hogy e feltételek nem kellően világosak és objektívek, különösen, ha 
a szóban forgó nemzeti szabályozás nemcsak az érintett helyi hatóságok által követendő célokat, hanem 
egyúttal azokat az objektív elemeket is meghatározza, amelyek függvényében e hatóságoknak az engedély 
megadására vonatkozó feltételeket meg kell határozniuk.

Ami negyedszer és utoljára az engedélyek megadására vonatkozó feltételek előzetes nyilvánosságra hozatalára, 
átláthatóságára és hozzáférhetőségére vonatkozó követelményeket illeti, a Bíróság hangsúlyozta, hogy e 
követelmények teljesítéséhez elégséges az, ha az a tulajdonos, aki lakáscélú bútorozott helyiséget kíván 
bérbe adni az átmenetileg ott tartózkodó, e helyiséget lakóhelyül nem választó vendégek számára, abban a 
helyzetben van, hogy a szóban forgó bérbeadási tevékenység megkezdését megelőzően teljeskörűen tudomást 
szerezzen az engedély kiadásának az érintett helyi hatóságok által előírt feltételeiről és az esetlegesen előírt 
ellenszolgáltatási kötelezettségről, és hogy az önkormányzati képviselő-testületek üléseiről készült 
összefoglalónak a polgármesteri hivatalban való kifüggesztése és a település honlapján való elérhetővé tétele 
mindezt lehetővé teszi.

Végül ebben a részben is ki kell emelni a 2020. október 6-i Bizottság kontra Magyarország (Felsőoktatás) 
ítéletet (C-66/18, EU:C:2020:792),111 amelyben a Bíróság a nemzeti elbánás területén Magyarországot a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) égisze alatt kötött, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános 
egyezmény (GATS) alapján terhelő kötelezettségek tárgyában határozott.

111|  Ezt az ügyet a XX.2., „A WTO égisze alatt kötött egyezmény megsértése”, valamint az I.3., „A művészet és a tudomány szabadsága, 
az oktatáshoz való jog és a vállalkozás szabadsága” című rész mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
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4. A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése

4.1. Nemzeti adórendelkezések

A 2020. március 3-i Google Ireland ítéletben (C-482/18, EU:C:2020:141) a Bíróság nagytanácsa kimondta, hogy 
a magyar szabályozás, amely a Magyarországtól eltérő másik tagállamban letelepedett reklámszolgáltatókat 
a magyar reklámadó-kötelezettségük tekintetében bejelentkezési kötelezettség alá veti, nem ellentétes a 
szolgáltatásnyújtásnak az EUMSZ 56. cikkben biztosított szabadságával. Ez még abban az esetben is így van, 
ha a Magyarországon letelepedett ilyen szolgáltatásokat nyújtók mentesülnek e kötelezettség alól arra 
tekintettel, hogy az említett tagállam területén alkalmazandó bármely másik adó tekintetében fennálló 
adóalanyiságuk címén összehasonlítható bejelentési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esnek.

Ezzel szemben a Bíróság megállapította, hogy a fenti elvvel ellentétes e szabályozás azon része, amely azt 
írja elő, hogy a Magyarországtól eltérő másik tagállamban letelepedett olyan szolgáltatásnyújtókkal szemben, 
amelyek nem tettek eleget a bejelentkezési kötelezettségüknek, néhány nap alatt egymást követően több 
mulasztási bírság kerül kiszabásra, amelyek halmozott összege elérheti a több millió eurót, anélkül hogy az 
illetékes hatóság az e bírságok halmozott összegét végleges jelleggel megállapító határozat elfogadását 
megelőzően biztosítaná e szolgáltatók számára a kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges időt, hogy 
lehetőséget adna számukra az észrevételeik megtételére, illetve hogy e hatóság maga vizsgálatot folytatna 
le a jogsértés súlyossága tekintetében. A Bíróság e tekintetben hangsúlyozta, hogy azon mulasztási bírság 
összege, amelyet a Magyarországon letelepedett szolgáltatásnyújtóval szemben szabnak ki arra tekintettel, 
hogy az a nemzeti adózási szabályozás általános rendelkezéseinek a megsértésével nem tett eleget egy 
hasonló bejelentkezési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettségnek, lényegesen alacsonyabb, és az az ilyen 
kötelezettség folyamatos be nem tartása esetén nem ugyanilyen mértékben és nem is szükségszerűen ilyen 
rövid határidőkön belül növekszik.

A jelen ügyben az ír jog szerinti Google Ireland társaság, amely a magyar reklámadó hatálya alá tartozó 
tevékenységet folytat, elmulasztotta az ezen adóval összefüggő bejelentkezési kötelezettségének a teljesítését. 
Erre tekintettel e szolgáltatóval szemben, első alkalommal, 10 millió forint (HUF) (hozzávetőleg 31 000 euró) 
összegű mulasztási bírság, ezt követően pedig néhány napon belül további mulasztási bírságok kerültek 
kiszabásra, amelyek együttes összege elérte az 1 milliárd HUF-ot (hozzávetőleg 3,1 millió euró). Ezen összeg 
a bejelentkezési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetére a magyar szabályozásban előírt mulasztási 
bírságok maximális összegének felelt meg. A Google Ireland a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
(Magyarország) előtt vitatta egyrészt a külföldi illetőségű reklámszolgáltatókkal szemben fennálló bejelentkezési 
kötelezettségnek, másrészt pedig az ilyen bejelentkezés elmulasztásához kapcsolódó szankciórendszernek 
az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Ezen érvelés arra vezette e bíróságot, hogy előzetes döntéshozatal 
iránti kérelemmel forduljon a Bírósághoz.

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága tiltja minden olyan nemzeti szabályozás 
alkalmazását, amely alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtást a tisztán egy tagállamon 
belüli szolgáltatásnyújtásnál nehezebbé tegye. Ezen elv ily módon megköveteli az ezen alapvető szabadságot 
érintő minden olyan korlátozás megszüntetését, amely azon alapul, hogy a szolgáltatás nyújtója a 
szolgáltatásnyújtás helyétől eltérő tagállamban telepedett le.

A Bíróság, miután rámutatott arra, hogy a szóban forgó bejelentkezési kötelezettség nem köti feltételekhez 
a reklámok közzétételére irányuló tevékenység Magyarország területén való folytatását, és az fennáll 
függetlenül attól, hogy mindezen, a magyar reklámtörvény hatálya alá tartozó szolgáltatók letelepedési helye 
hol található, a Bíróság megállapította, hogy ezen adminisztratív követelmény önmagában nem képezi a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának akadályát.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:141
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Ugyanis a jelen ügyben egyáltalán nem volt megállapítható olyan eltérő bánásmód, amely alkalmas arra, 
hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősüljön. Jóllehet egyes szolgáltatók, különösen a 
Magyarországon letelepedett szolgáltatók, mentesülnek a bejelentkezési kötelezettség alól, ez azon körülmény 
miatt van így, hogy azok bármely más Magyarországon kivetett közvetlen vagy közvetett adónem hatálya 
alá tartozó adózóként már bejelentkeztek vagy nyilvántartásba vételre kerültek az adóhatóságnál. E mentesség 
nem bír visszatartó erővel, ugyanakkor a már nyilvántartásba vett szolgáltatók tekintetében elkerülhető 
valamely adminisztratív követelmény felesleges teljesítése, mivel a reklámadóhoz kapcsolódó bejelentkezési 
kötelezettség éppen arra irányul, hogy lehetővé tegye a magyar adóhatóság számára a reklámadó alanyainak 
azonosítását.

Az adózással kapcsolatos szankciókat illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy jóllehet az adóztatással 
kapcsolatos szankciók rendszere uniós szintű harmonizáció hiányában a tagállamok hatáskörébe tartozik, 
az ilyen rendszerek nem járhatnak az EUM-Szerződésben előírt szabadságok veszélyeztetésével.

Ebben az összefüggésben a Bíróság azt vizsgálta, hogy a jelen ügyben szóban forgó szabályozással előírt 
bejelentkezési kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó szankciók ellentétesek-e a szolgáltatásnyújtás 
szabadságával. A Bíróság e tekintetben megállapította, hogy a szóban forgó szankciórendszer formális 
szempontból megkülönböztetés nélkül alkalmazandó minden olyan adóalanyra, amely nem teljesíti a 
bejelentkezési kötelezettségét, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban telepedett le. Ugyanakkor valójában 
csak a Magyarországon adóilletőséggel nem rendelkező adóalanyokat fenyegeti annak veszélye, hogy velük 
szemben e szankció kiszabására kerül sor.

Nem vitás, hogy a Magyarországon letelepedett reklámszolgáltatók szankcionálhatók a nemzeti adójogi 
szabályozás általános rendelkezései alapján velük szemben előírt hasonló bejelentkezési és nyilvántartásba 
vételi kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt.

Ugyanakkor a reklámadóról szóló törvényhez kapcsolódó szankciórendszer olyan mulasztási bírságok 
kiszabását teszi lehetővé, amelyek összege jelentősen magasabb, mint azon rendszer keretében kiszabott 
mulasztási bírságok, amelyeket valamely Magyarországon letelepedett reklámszolgáltató által a nyilvántartásba 
vételi kötelezettségének megsértése esetére írnak elő. Másfelől sem az ez utóbbi rendszerben kiszabott 
összegek, sem e rendszerhez kapcsolódó határidők nem olyan szigorúak, mint amelyeket a reklámadóról 
szóló törvény által előírt szankciók keretében alkalmaznak. Ebből következően e szankciórendszer a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül.

A Bíróság ezt követően elismerte, hogy az adóellenőrzések hatékonysága és a hatékony adóbeszedés 
közérdeken alapuló nyomós indoknak minősülhet, amely igazolhatja az ilyen korlátozást, és hogy a kellően 
magas összegű mulasztási bírság megállapítása ténylegesen alkalmas lehet arra, hogy visszatartsa a 
nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó reklámszolgáltatókat attól, hogy megsértsék e 
kötelezettséget. Mindazonáltal a Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó szankciórendszer aránytalan. 
E tekintetben különösen azt a körülményt hangsúlyozta, hogy e rendszer alapján semmilyen összefüggés 
nem áll fenn a mulasztási bírságok halmozott összegének rendkívül rövid időn belül történő exponenciális 
növekedése és az adminisztratív követelmény elmulasztásának súlyossága között, valamint azt, hogy az 
érintett adóalany nem képes arra, hogy a bejelentkezési kötelezettség azt megelőzően történő teljesítésével, 
hogy közlik vele azon utolsó szankciót kiszabó határozatot – amellyel ezen összeget elérik –, elkerülje, hogy 
vele szemben a mulasztási bírság maximális mértékét alkalmazzák.
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4.2. A munkavállalók kiküldetése

A 2020. december 1-jei Federatie Nederlandse Vakbeweging ítéletben (C-815/18, EU:C:2020:976) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben Németországból és Magyarországról származó 
munkavállalók olyan nemzetközi fuvarozásra vonatkozó bérleti szerződések keretében folytattak gépjárművezetői 
tevékenységet, amelyek az Erpben (Hollandia) székhellyel rendelkező vállalkozás, a Van den Bosch Transporten BV 
és két testvérvállalata, egy a német jog szerint és egy a magyar jog szerint bejegyzett, ugyanahhoz a csoporthoz 
tartozó, a járművezetőket alkalmazó társaság között jöttek létre. Főszabály szerint az érintett időszakban az 
árufuvarozásra irányuló bérleti szerződés alapján végzett szállításra Erpből kiindulva került sor, és oda is 
tértek vissza, de a szóban forgó, árufuvarozásra irányuló bérleti szerződések alapján végzett szállítások 
többségére Hollandia területén kívül került sor. A Van den Bosch Transporten mint a holland árufuvarozási 
szövetség tagja az ezen ágazatra alkalmazandó kollektív szerződés (a továbbiakban: árufuvarozási ágazatra 
vonatkozó kollektív szerződés) hatálya alá tartozott, amely e szövetség és a Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(hollandiai szakszervezeti szövetség, a továbbiakban: FNV) között jött létre. Egy második kollektív szerződést, 
amelyet többek között az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozási ágazatra kellett alkalmazni, 
és amelynek rendelkezései lényegében azonosak voltak az árufuvarozási ágazatra vonatkozó kollektív 
szerződés rendelkezéseivel, az előbbitől eltérően általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak. A nemzeti 
jog értelmében az árufuvarozási ágazatra vonatkozó kollektív szerződés hatálya alá tartozó vállalkozások 
ugyanakkor mentesültek ezen utóbbi megállapodás alkalmazása alól, feltéve, hogy tiszteletben tartják az 
első megállapodást.

Az FNV szerint, amikor a Van den Bosch Transporten Németországból és Magyarországról származó 
járművezetőket vett igénybe, e rendelkezés értelmében az árufuvarozási ágazatra vonatkozó kollektív 
szerződés szerinti alapvető munkafeltételeket kellett volna rájuk, mint a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
irányelv112 értelmében vett kiküldött munkavállalókra alkalmazni. Mivel az e megállapodásban szereplő 
alapvető munkafeltételeket e járművezetőkre nem alkalmazták, az FNV keresetet indított a három fuvarozási 
vállalkozással szemben, amelynek az első fokú bíróság közbenső ítélettel helyt adott. Ezt az ítéletet azonban 
másodfokon hatályon kívül helyezték. A fellebbviteli bíróság többek között azt állapította meg, hogy a szóban 
forgó, árufuvarozásra irányuló bérleti szerződések alapján történő szállítás nem tartozik a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alá, mivel az – legalábbis elsődlegesen – csak a valamely másik tagállam 
„területén” teljesített árufuvarozásra irányuló bérletre vonatkozik.

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia legfelsőbb bírósága), amelyhez az FNV felülvizsgálati kérelmet 
nyújtott be, egy sor előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdést terjesztett a Bíróság elé, amelyek 
lényegében azon feltételekre vonatkoztak, amelyek alapján megállapítható, hogy a nemzetközi közúti fuvarozási 
ágazatban fennáll-e a munkavállalók „valamely tagállam területére” történő kiküldetése.

A Bíróság először is rámutatott, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv alkalmazandó a közúti 
szállítási ágazatban nyújtott transznacionális szolgáltatásokra. Ez az irányelv ugyanis főszabály szerint minden 
olyan transznacionális szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó, amely munkavállalók kiküldésével jár, függetlenül 
attól, hogy az ilyen szolgáltatás mely gazdasági ágazathoz kapcsolódik, és a hagyományos liberalizációs 
eszközöktől eltérően egy sor, a transznacionális szolgáltatásnyújtás előmozdításának szükségességével 
kapcsolatos célkitűzést követ, miközben biztosítja a tisztességes versenyt és a munkavállalók jogainak 

112|  A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 1997. L 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 431. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:976
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tiszteletben tartását. Az a tény tehát, hogy az említett irányelv jogalapja nem tartalmaz közlekedésre vonatkozó 
rendelkezéseket, nem zárhatja ki hatálya alól a transznacionális szolgáltatásnyújtást a közúti közlekedés, 
különösen pedig az árufuvarozási tevékenységek területén.

Ami ezt követően az említett járművezetők kiküldött munkavállalói minőségét illeti, a Bíróság emlékeztetett 
arra, hogy ahhoz, hogy valamely munkavállalót „valamely tagállam területén” kiküldetésben lévőnek lehessen 
tekinteni, az általa történő munkavégzésnek e tagállam területével elégséges kapcsolatot kell mutatnia.  
Az ilyen kapcsolat fennállását olyan tényezők átfogó értékelése keretében kell meghatározni, mint az érintett 
munkavállaló által az említett tagállam területén végzett tevékenységek jellege, e munkavállaló tevékenységeinek 
minden egyes olyan érintett tagállam területéhez való kapcsolódását jellemző intenzitás foka, amelyben 
tevékenykedik, valamint az említett tevékenységeknek a szállítási szolgáltatás egészén belül képviselt része.

Különösen az, hogy az egyik tagállamban letelepedett vállalkozás által egy másik tagállamban letelepedett 
vállalkozás rendelkezésére bocsátott nemzetközi közúti járművezető e második vállalkozás székhelyén kapja 
a feladataival összefüggő utasításokat, azok végrehajtását ott kezdi meg vagy fejezi be, önmagában nem 
elegendő annak megállapításához, hogy e járművezetőt a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv 
értelmében e másik tagállam területére küldték ki, amennyiben az említett járművezető általi munkavégzés 
egyéb tényezők alapján nem mutat elegendő kapcsolatot e tagállam területével.

A Bíróság ezenkívül pontosította, hogy a munkavállalók rendelkezésre bocsátására vonatkozó szerződést 
megkötő vállalkozások közötti, azonos csoporthoz való tartozáson alapuló kapcsolat fennállása önmagában 
nem olyan jellegű, hogy meghatározza a munkavégzés tekintetében az azon tagállam területéhez való 
kapcsolódás fokát, amelybe az érintett munkavállalót kiküldték. Következésképpen az ilyen kapcsolat fennállása 
nem releváns annak értékelése szempontjából, hogy fennáll-e munkavállalók kiküldetése.

A kabotázsműveletek azon különös esetét illetően, amelyekre a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv 
alkalmazandó, amint azt a nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló rendelet113 hangsúlyozza, a Bíróság 
kiemelte, hogy e szállításokat teljes egészében a fogadó tagállam területén bonyolítják le, ami alapján 
megállapítható, hogy a járművezető által az ilyen műveletek keretében történő munkavégzés elégséges 
kapcsolatot jelent e tagállam területével. A kabotázsművelet időtartama – a tagállamokat ezen irányelv 
értelmében megillető azon lehetőség sérelme nélkül, hogy, különösen a minimális bérszintet illetően ne 
alkalmazzák az irányelv egyes rendelkezéseit – nem releváns tényező az ilyen kiküldetés fennállásának 
értékelése szempontjából, amennyiben a kiküldetés időtartama nem haladja meg az egy hónapot.

Végül a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a munkavállalók kiküldetése esetén a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy a munkavállalókat kiküldő vállalkozások a területükön kiküldetésben lévő munkavállalóknak 
bizonyos számú munka– és foglalkoztatási feltételt biztosítsanak, amelyeket különösen az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív szerződések – azaz amelyeket a területi hatályuk alá tartozó valamennyi 
vállalkozásnak az érintett szakmában vagy iparágban be kell tartania – állapítanak meg. Azt a kérdést, hogy 
valamely kollektív szerződést általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak-e, az alkalmazandó nemzeti jog 
alapján kell értékelni. A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy e fogalom olyan kollektív szerződésre is 
vonatkozik, amelyet nem nyilvánítottak ugyan általánosan alkalmazandónak, de amelynek betartásától függ, 
hogy a hatálya alá tartozó vállalkozások mentesülnek-e egy, a maga részéről általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított másik kollektív szerződés alkalmazása alól, és amelynek rendelkezései lényegében megegyeznek 
ezen másik kollektív szerződés rendelkezéseivel.

113|  A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 300, 72. o.).
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A 2020. december 8-i Magyarország kontra Parlament és Tanács ítéletben (C-620/18, EU:C:2020:1001) és 
Lengyelország kontra Parlament és Tanács ítéletben (C-626/18, EU:C:2020:1000) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság két olyan ügyben határozott, amelyek tárgya a 2018/957 irányelvvel114 részben módosított, a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71 irányelv.115 Az előbbi 
irányelvvel az uniós jogalkotó arra törekedett, hogy méltányos alapon biztosítsa a szolgáltatásnyújtás szabadságát, 
amely garantálja az olyan versenyt, amely nem az attól függően lényegesen eltérő munka- és foglalkoztatási 
feltételeknek az ugyanazon tagállamban történő alkalmazásán alapul, hogy a munkáltató letelepedett-e ebben 
a tagállamban, vagy sem, miközben nagyobb védelmet nyújt a kiküldött munkavállalók számára. E célból a 
2018/957 irányelv arra irányul, hogy a kiküldött munkavállalók munka- és foglalkoztatási feltételei a lehető 
legközelebb álljanak a fogadó tagállamban letelepedett vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalókéhoz.

E logikát követve a 2018/957 irányelv többek között módosította a 96/71 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, 
amely a kiküldött munkavállalók munka- és foglalkoztatási feltételeiről szól. Ezek az egyenlő bánásmód elve 
által vezérelt módosítások többek között azt eredményezik, hogy ezekre a munkavállalókra nem a fogadó 
tagállam jogszabályai által meghatározott „minimális bérszintet”, hanem az e szabályozásban előírt „díjazást” 
kell alkalmazni, amely tágabb fogalom, mint a minimálbéré. Ezenkívül abban az esetben, ha a kiküldetés 
tényleges időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, vagy kivételes esetben a tizennyolc hónapot, a 2018/957 
irányelv a 3. cikk (1a) bekezdésének a 96/71 irányelvbe történő beillesztésével előírta a fogadó tagállam szinte 
valamennyi munka- és foglalkoztatási feltételének alkalmazását.

Magyarország (C-620/18. sz. ügy) és a Lengyel Köztársaság (C-626/18. sz. ügy) a 2018/957 irányelv megsemmisítése 
iránti keresetet terjesztett elő. E tagállamok többek között az ezen irányelv elfogadásához választott téves jogi 
alapra, a szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító EUMSZ 56. cikk megsértésére, valamint az 593/2008 rendelet116 
(a továbbiakban: „Róma I” rendelet) megsértésére alapított jogalapokra hivatkoztak. Ítéleteiben a Bíróság a 
két keresetet teljes egészében elutasította.

Először is a Bíróság kimondja, hogy az uniós jogalkotó a 2018/957 irányelv elfogadásakor ugyanazon jogalapra 
támaszkodhatott, mint amelyre a 96/71 irányelv elfogadásakor hivatkoztak, azaz az EUMSZ 53. cikk 
(1) bekezdésére és az EUMSZ 62. cikkre,117 amelyek többek között lehetővé teszik a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága gyakorlásának megkönnyítését célzó irányelvek elfogadását.

Mivel ugyanis olyan szabályozásról van szó, amely – mint a 2018/957 irányelv – valamely meglévő szabályozást 
módosít, a megfelelő jogalap meghatározása céljából figyelembe kell venni az általa módosított meglévő 
szabályozást, és különösen annak célját és tartalmát. Egyébiránt, ha valamely jogalkotási aktus már egy 
adott uniós cselekvési területen összehangolta a tagállamok jogszabályait, az uniós jogalkotó nem fosztható 
meg attól a lehetőségtől, hogy ezt a jogi aktust a körülmények bármely változására vagy az ismeretek 
bármilyen fejlődésére tekintettel kiigazítsa. A Bíróság e tekintetben az Uniónak a 96/71 irányelv hatálybalépése 
óta egymást követően sorra kerülő bővítéseire, valamint egy, az ezen irányelv módosításával összefüggésben 
kidolgozott hatásvizsgálatra hivatkozott. Ez a vizsgálat megállapítja, hogy a 96/71 irányelvből a fogadó 

114|  A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló,  
2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2018. L 173., 16. o.; helyesbítés: HL 2019. L 91., 77. o.).

115|  A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 1997. L 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 431. o.).

116|  A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I”) szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL 2008. L 177., 6. o.; helyesbítés: HL 2009. L 309., 87. o.).

117|  A 96/71 irányelvet az EK 57. cikk (2) bekezdése és az EK 66. cikk alapján fogadták el, amelyek helyébe az EUM-Szerződés fent hivatkozott 
cikkei léptek.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
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tagállamban letelepedett vállalkozások és az ezen tagállamba munkavállalókat kiküldő vállalkozások közötti 
egyenlőtlen versenyfeltételek fakadtak, valamint a munkaerőpiacra az ezen vállalkozások munkavállalóira 
alkalmazandó bérezési szabályok strukturális különbözősége miatt jellemző szegmentáció is abból eredt.118

A Bíróság rámutatott arra, hogy az a tény, hogy az EUMSZ 53. cikk (1) bekezdése és az EUMSZ 62. cikk 
felhatalmazza az uniós jogalkotót arra, hogy összehangolja azokat a nemzeti szabályozásokat, amelyek éppen 
eltérő jellegüknél fogva akadályozhatják a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtás szabadságát, nem jelentheti 
azt, hogy e jogalkotónak ne kellene biztosítania többek között az EUMSZ 9. cikkben kimondott átfogó célok 
tiszteletben tartását. E célok között szerepelnek a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, valamint 
a megfelelő szociális védelem biztosítására vonatkozó követelmények.

Így a 96/71 irányelv által követett célnak a megváltozott körülmények közötti lehető legjobb elérése érdekében 
az uniós jogalkotó szükségesnek tarthatta, hogy az ezen irányelv alapjául szolgáló egyensúlyt a fogadó 
tagállamba kiküldött munkavállalók jogainak megerősítésével oly módon igazítsa ki, hogy a munkavállalókat 
e tagállamba kiküldő vállalkozások és az ott letelepedett vállalkozások közötti verseny méltányosabb feltételek 
mellett alakuljon ki.

A Bíróság ebben az összefüggésben azt is pontosította, hogy az EUMSZ 153. cikk, amely kizárólag a munkavállalók 
védelmére, nem pedig az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozik, nem képezheti a 2018/957 
irányelv jogalapját. Mivel ez az irányelv nem tartalmaz egyetlen harmonizációs intézkedést sem, hanem a 
tagállamoknak a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályozásainak összehangolására szorítkozik, 
azáltal, hogy előírja a fogadó tagállam kötelező szabályai szerinti egyes munka- és foglalkoztatási feltételek 
alkalmazását, nem sérti az EUMSZ 153. cikk (5) bekezdésében rögzített, az Unió e cikk első bekezdéseiből 
eredő hatáskörei alóli kivételt.

Másodszor, a Bíróság megvizsgálta az EUMSZ 56. cikk megsértésére alapított jogalapot, közelebbről pedig 
azt, hogy a 2018/957 irányelv megszünteti azt a költségek terén jelentkező versenyelőnyt, amelyben a bizonyos 
tagállamokban letelepedett szolgáltatók részesültek volna. A Bíróság e tekintetben rámutatott, hogy a 
2018/957 irányelv a célja elérése érdekében kiegyenlíti azokat a tényezőket, amelyekre tekintettel a különböző 
tagállamokban letelepedett vállalkozások versenyezhetnek egymással. Ugyanakkor ez az irányelv nem törli 
el azt az esetleges versenyelőnyt, amelyben egyes tagállamok szolgáltatói részesülhettek, mivel ez az irányelv 
egyáltalán nem eredményezi minden, a költségeken alapuló verseny kizárását. E rendelkezés ugyanis azt 
írja elő, hogy a kiküldött munkavállalók számára biztosítani kell a fogadó tagállamban a munka- és foglalkoztatási 
feltételek egy sorának, köztük a díjazás ezen államban kötelezővé tett alkotóelemeinek alkalmazását. Ezen 
irányelv tehát nincs hatással az ilyen munkavállalókat kiküldő vállalkozások egyéb költségtényezőire, mint 
például e munkavállalóknak az irányelv (16) preambulumbekezdésében említett termelékenységére vagy 
hatékonyságára.

Harmadszor, ami a módosított 96/71 irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában, illetve 
3. cikkének (1a) bekezdésében előírt, a „díjazás” fogalmára, illetve a hosszú távú kiküldetésre vonatkozó 
szabályok jogszerűségének vizsgálatát illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az uniós bíróságnak, amelyhez 
olyan jogalkotási aktus ellen nyújtottak be megsemmisítés iránti keresetet, mint a 2018/957 irányelv, ezen 
jogalkotási aktus belső jogszerűsége szempontjából kizárólag arról kell megbizonyosodnia, hogy az nem 
sérti az EU- és az EUM-Szerződést vagy az uniós jog általános elveit, és hogy az nem jogellenes hatáskörrel 
való visszaélés miatt. Az e feltételek tiszteletben tartásának bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban az uniós 
jogalkotó széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályozáshoz 
hasonló, olyan területeken, ahol cselekvése mind politikai, mind pedig gazdasági és szociálpolitikai döntéseket 

118|  „A 96/71 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslathoz kapcsolódó hatásvizsgálat [nem hivatalos 
fordítás]” című, 2016. március 8-i SWD(2016) 52 final munkadokumentum.
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igényel, illetve amikor összetett mérlegelést és értékelést kell végeznie. E széles mérlegelési jogkörre tekintettel 
a Bíróság kimondta, hogy a hosszú távú kiküldetésre vonatkozó szabályt illetően az uniós jogalkotó nyilvánvaló 
hiba elkövetése nélkül tekinthette úgy, hogy a tizenkét hónapot meghaladó időtartamú kiküldetésnek azzal 
a következménnyel kell járnia, hogy az érintett kiküldött munkavállalók személyes helyzete jelentősen közelít 
a fogadó tagállamban letelepedett vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók személyes helyzetéhez.

Negyedszer, a Bíróság rámutatott, hogy a hatásvizsgálat, amelyet az uniós jogalkotó figyelembe vett annak 
megállapításakor, hogy a kiküldött munkavállalók 96/71 irányelv által előírt védelme már nem volt megfelelő, 
különösen két olyan körülményt tárt fel, amelyek alapján e jogalkotó észszerűen tekinthette úgy, hogy a 
fogadó tagállam „minimális bérszintjének” alkalmazása már nem képes biztosítani e munkavállalók védelmét. 
Egyfelől a Bíróság a Sähköalojen ammattiliitto ítéletben119 e fogalom tág értelmezését fogadta el, amely egy 
bizonyos számú, a fogadó tagállam jogszabályaiban előírt minimálbéren felüli szempontra is kiterjedt. Ezáltal 
a hatásvizsgálat meg tudta állapítani, hogy a „minimális bérszint” Bíróság által értelmezett fogalma jelentős 
mértékben eltér a valamely másik tagállamba munkavállalókat kiküldő vállalkozások elterjedt gyakorlatától, 
amely abban áll, hogy a munkavállalóknak csak minimálbért fizetnek. Másrészt a hatásvizsgálatból kitűnik, 
hogy a 2014. év során a díjazás terén több fogadó tagállamban jelentős különbségek jelentkeztek az e 
tagállamokban letelepedett vállalkozások által alkalmazott munkavállalók és az oda kiküldött munkavállalók 
között.

Ötödször, a Bíróság a „Róma I” rendeletnek a módosított 96/71 irányelv 3. cikkének (1a) bekezdése általi 
állítólagos megsértését vizsgálta, amely rendelkezés azt írja elő, hogy a tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés 
esetén a fogadó tagállam jogszabályaiból eredő szinte összes kötelezettséget kötelezően alkalmazni kell a 
kiküldött munkavállalókra, függetlenül a munkaviszonyra alkalmazandó jogtól. E tekintetben a Bíróság 
megjegyezte, hogy a „Róma I” rendelet 8. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a felek ilyen jogválasztásának 
hiányában az egyéni munkaszerződésre annak az országnak a joga az irányadó, amelyben vagy – ilyen 
hiányában – amelyből kiindulva a munkavállaló rendszerint a munkáját végzi, mivel úgy kell tekinteni, hogy 
ez az ország nem változik, ha a munkavállaló a munkáját ideiglenesen egy másik országban végzi. Ugyanakkor 
a „Róma I” rendelet a 23. cikkében előírja, hogy az általa megállapított kollíziós szabályoktól el lehet térni, 
ha az uniós jog rendelkezései bizonyos területeken a szerződéses kötelezettségek tekintetében alkalmazandó 
jogra irányadó szabályokat írnak elő. Márpedig jellegénél és tartalmánál fogva a módosított 96/71 irányelv 
3. cikkének (1a) bekezdése a „Róma I” rendelet 23. cikke értelmében vett különös kollíziós szabálynak minősül.

5. A tőke szabad mozgása

A 2020. június 18-i Bizottság kontra Magyarország (Az egyesületek átláthatósága) ítéletben (C-78/18, 
EU:C:2020:476) a Bíróság nagytanácsa helyt adott az Európai Bizottság által e tagállammal szemben benyújtott, 
kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek. A Bíróság megállapította, hogy Magyarország azáltal, 
hogy nyilvántartásba vételi, bejelentési és közzétételi kötelezettségeket írt elő a bizonyos összeghatárt 
meghaladó mértékű külföldi támogatásban közvetlenül vagy közvetve részesülő civil szervezetek egyes 
kategóriái tekintetében, és szankciókat helyezett kilátásba az e kötelezettségeknek eleget nem tévő szervezetekkel 
szemben, a szóban forgó szervezetek és a számukra ilyen támogatást nyújtó személyek vonatkozásában 
hátrányosan megkülönböztető és indokolatlan korlátozásokat vezetett be. Ezek a korlátozások a tagállamokat 
az EUMSZ 63. cikk szerinti szabad tőkemozgás alapján terhelő kötelezettségekbe, valamint az Európai Unió 

119|  A Bíróság 2015. február 12-i Sähköalojen ammattiliitto ítélete (C-396/13, EU:C:2015:86, 38–70. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2015:86
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Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 7., 8. és 12. cikke alapján terhelő, a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartásához való jogra, a személyes adatok védelméhez való jogra és az egyesülés szabadságához 
fűződő jogra vonatkozó kötelezettségekbe ütköznek.

2017-ben Magyarország elfogadott egy törvényt, amelyet a külföldről származó adományokban részesülő 
civil szervezetek átláthatóságára irányuló törvényként terjesztettek elő (a továbbiakban: átláthatóságról 
szóló törvény).120 E törvény értelmében ezeknek a szervezeteknek a magyar bíróságoknál „külföldről támogatott 
szervezetként” kell nyilvántartásba vetetniük magukat abban az esetben, ha az általuk kapott, más tagállamokból 
vagy harmadik országokból származó adományok éves mértéke egy meghatározott összeget meghalad.  
A nyilvántartásba vételkor többek között az 500 000 forint (hozzávetőleg 1400 euró) összeget elérő vagy 
meghaladó mértékű támogatást nyújtó adományozók nevét és a támogatás pontos összegét is meg kell 
adniuk. Ezt az információt ezt követően közzéteszik a nyilvánosság számára ingyenesen elérhető elektronikus 
felületen. Az érintett civil szervezeteknek továbbá a honlapjukon és minden kiadványukban fel kell tüntetniük, 
hogy „külföldről támogatott szervezetnek” minősülnek.

A Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Bíróság előtt Magyarországgal 
szemben, miután úgy ítélte meg, hogy az említett törvény az EUM-Szerződést és a Chartát is sérti.

A Bíróság a Magyarország által felhozott elfogadhatatlansági kifogás elbírálásakor emlékeztetett arra, hogy 
önmagában az a tény, hogy a Bizottság egy pert megelőző eljárásban rövid határidőket állapít meg, még 
nem vonja maga után az utóbb kötelezettségszegés megállapítása iránt benyújtott kereset elfogadhatatlanságát. 
Ilyen elfogadhatatlanság ugyanis csak abban az esetben áll fenn, ha a Bizottság magatartása megnehezítette 
az általa felhozott kifogásoknak az érintett tagállam általi megcáfolását, és ezzel megsértette a védelemhez 
való jogot, amit a jelen ügyben nem bizonyítottak.

Az ügy érdemét illetően a Bíróság elöljáróban kimondta, hogy Magyarország nem megalapozottan rója fel 
a Bizottságnak azt, hogy nem bizonyította, hogy az átláthatóságról szóló törvény tényleges hatást gyakorolt 
az EUMSZ 63. cikkben biztosított szabad tőkemozgásra. A kötelezettségszegés fennállása ugyanis abban az 
esetben, ha a kötelezettségszegés olyan törvényi vagy rendeleti intézkedés elfogadásából ered, amelynek a 
létezése és alkalmazása nem vitatott, ezen intézkedés rendelkezéseinek jogi elemzésével bizonyítható.

A Bíróság ezt követően a Bizottság által felhozott kifogások megalapozottságát vizsgálva elsőként megállapította, 
hogy az átláthatóságról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyletek az EUMSZ 63. cikk (1) bekezdésében 
szereplő „tőkemozgás” fogalma alá tartoznak, és a kérdéses törvény hátrányosan megkülönböztető jellegű, 
korlátozó intézkedésnek minősül. A törvény ugyanis olyan eltérő bánásmódot teremt a belföldi és a határokon 
átnyúló tőkemozgások között, amely nem magyarázható a szóban forgó helyzetek közötti objektív különbséggel, 
és visszatarthatja a más tagállamokban vagy harmadik országokban letelepedett természetes vagy jogi 
személyeket attól, hogy az érintett szervezeteknek pénzügyi támogatást nyújtsanak. Közelebbről, az 
átláthatóságról szóló törvényt célzottan és kizárólagosan a más tagállamokból vagy harmadik országokból 
származó pénzügyi támogatásban részesülő egyesületekre és alapítványokra kell alkalmazni, amelyeket a 
törvény „külföldről támogatott szervezetként” nevesít, és arra kötelez, hogy ezzel a megjelöléssel jelentsék 
be és vetessék nyilvántartásba magukat, valamint így jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, ellenkező esetben 
különböző szankciók, akár feloszlatás is kilátásba helyezhető velük szemben. A törvény által előírt intézkedések 
továbbá alkalmasak arra, hogy ezen egyesületekkel és alapítványokkal szemben bizalmatlan légkört teremtsenek. 
Az ezen egyesületeknek vagy alapítványoknak pénzügyi támogatást nyújtó, más tagállamokban vagy harmadik 
országokban letelepedett személyekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala másfelől visszatarthatja 

120|  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény.
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az említett személyeket az ilyen támogatások nyújtásától. Következésképpen a nyilvántartásba vételi, 
bejelentési és közzétételi kötelezettségek, valamint az átláthatóságról szóló törvényben előírt szankciók 
együttesen a tőke szabad mozgásának az EUMSZ 63. cikk által tiltott korlátozásának minősülnek.

E korlátozás esetleges igazolását illetően a Bíróság hangsúlyozta, hogy az egyesületi finanszírozás 
átláthatóságának növelésére irányuló célkitűzés közérdeken alapuló nyomós indoknak minősülhet. Egyes 
civil szervezetek ugyanis az általuk követett célokra és a rendelkezésükre álló eszközökre tekintettel olyan 
jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára, amely alapján indokolt, hogy a 
finanszírozásukra az átláthatóság biztosítására irányuló intézkedések vonatkozzanak, különösen amennyiben 
a finanszírozás Unión kívüli országból származik. A jelen ügyben azonban Magyarország nem bizonyította 
azt, hogy az egyesületi finanszírozás átláthatóságának növelésére irányuló, általa hivatkozott cél miért 
igazolná az átláthatóságról szóló törvény által konkrétan bevezetett intézkedéseket. Ezek az intézkedések 
különbségtétel nélkül alkalmazandók bármely, bizonyos összeghatárt meghaladó mértékű külföldi támogatásra 
és bármely, e törvény hatálya alá tartozó szervezetre, ahelyett hogy azokra irányulnának, amelyek valóban 
jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára.

Az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett közrendi és közbiztonsági okokat illetően a Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy ilyen okokra akkor lehet egy adott területtel kapcsolatban hivatkozni, ha az uniós 
jogalkotó nem végezte el a védelmüket biztosító intézkedések teljes harmonizációját, és többek között a 
pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és tágabb értelemben a szervezett bűnözés elleni küzdelem is 
közéjük tartozik. Ezen okokra azonban csak a társadalom alapvető érdekét érintő valódi, közvetlen és kellően 
súlyos veszély fennállása esetén lehet hivatkozni. Márpedig a jelen ügyben Magyarország nem terjesztett 
elő konkrét módon ilyen veszély fennállását bizonyító érvet. Az átláthatóságról szóló törvény inkább azon 
az elvi jellegű, különbségtétel nélküli vélelmen alapul, hogy a civil szervezetek bármilyen külföldi finanszírozása 
önmagában véve gyanús.

A Bíróság ebből azt a következtetést vonta le, hogy az átláthatóságról szóló törvényből eredő korlátozások 
nem igazolhatók, és ezért Magyarország nem tett eleget az EUMSZ 63. cikk alapján fennálló kötelezettségeinek.

Másodikként a Bíróság azt vizsgálta, hogy az átláthatóságról szóló törvény rendelkezései összeegyeztethetők-e 
a Charta 7., 8. és 12. cikkével, amellyel a nemzeti intézkedéseknek összeegyeztethetőknek kell lenniük, 
amennyiben az intézkedést meghozó tagállam az intézkedésben foglalt korlátozást közérdeken alapuló 
nyomós indokkal vagy az EUMSZ-ben említett okkal kívánja igazolni.

Először is az egyesülés szabadságához fűződő, a Charta 12. cikkének (1) bekezdésében biztosított joggal 
kapcsolatban a Bíróság leszögezte, hogy az a demokratikus és pluralista társadalom egyik alapvető pillérét 
jelenti, mivel lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közérdekű ügyekben közösen lépjenek fel, és ezzel 
hozzájáruljanak a közélet megfelelő működéséhez. A jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy az 
átláthatóságról szóló törvényben előírt intézkedések korlátozzák ezt a jogot, mivel több tekintetben is 
jelentősen megnehezítik a törvény hatálya alá tartozó egyesületek fellépését és működését.

A magán- és a családi élet tiszteletben tartásához fűződő, a Charta 7. cikkében biztosított joggal kapcsolatban 
továbbá a Bíróság emlékeztetett arra, hogy ez arra kötelezi a hatóságokat, hogy tartózkodjanak a személyek 
életébe történő indokolatlan beavatkozástól. A jelen ügyben rámutatott arra, hogy az átláthatóságról szóló 
törvényben előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségek korlátozzák ezt a jogot. A személyes adatok 
védelméhez fűződő, a Charta 8. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogot illetően, amely bizonyos mértékben 
a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való joghoz kapcsolódik, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy 
e joggal ellentétes, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó információkat 
harmadik személyek – akár hatóságok, akár általában a nyilvánosság – részére továbbítsanak, kivéve, ha az 
információtovábbításra a Charta 8. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő tisztességes 
adatkezelés alapján kerül sor. Ezt az esetet kivéve tehát az ilyen, személyesadat-kezelésnek minősülő 
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információtovábbítás a Charta 8. cikkének (1) bekezdésében biztosított, személyes adatok védelméhez való 
jog korlátozásának minősül. Márpedig a jelen ügyben az átláthatóságról szóló törvény személyes adatok 
hozzáférhetővé tételét írja elő, és Magyarország nem állította, hogy erre a fent említett követelményeknek 
megfelelő adatkezelés keretében kerül sor.

Végül, az alapvető jogok korlátozásának esetleges igazolására vonatkozó kérdésre irányítva figyelmét a 
Bíróság megállapította, hogy az átláthatóságról szóló törvény rendelkezései – amint ez az EUM-Szerződés 
kapcsán már lefolytatott elemzésből is következik – a Magyarország által hivatkozott általános érdekű 
célkitűzések egyikével sem igazolhatók.

VIII.  Határellenőrzések, menekültügy és 
bevándorlás

1. Határellenőrzések

A 2020. február 5-i Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Tengerészek felvétele a rotterdami kikötőben) 
ítéletében (C-341/18, EU:C:2020:76) a Bíróság kimondta, hogy amennyiben valamely harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező tengerész a schengeni térség részét képező állam tengeri kikötőjében hosszú 
időn át veszteglő hajón szolgálatra jelentkezik, hogy a fedélzeten – mielőtt e hajó fedélzetén elhagyná a 
kikötőt – munkát végezzen, e tengerész úti okmányain kiléptetőbélyegző-lenyomatot kell elhelyezni, amennyiben 
a bélyegzőlenyomat elhelyezését a Schengeni határ-ellenőrzési kódex121 előírja, mégpedig nem a szolgálatra 
jelentkezés időpontjában, hanem akkor, amikor az említett hajó parancsnoka értesíti az illetékes nemzeti 
hatóságokat e hajó hamarosan bekövetkező indulásáról.

Ez az ítélet a Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (biztonsági és igazságügyi államtitkár, Hollandia) és 
több, harmadik ország állampolgárságával rendelkező, a schengeni térségbe az amszterdami Schiphol 
nemzetközi repülőtéren át belépő tengerész között annak tárgyában folyamatban lévő jogvita keretébe 
illeszkedik, hogy a rotterdami kikötőben hosszú időn át veszteglő hajókon való szolgálatra jelentkezésükkor 
megtagadták a schengeni térségből kiléptető bélyegzőlenyomat úti okmányaikon való elhelyezését, amit az 
államtitkár megerősített. Ezt a megtagadást az indokolta, hogy nem határozták meg, hogy az érintett hajók 
ténylegesen mikor hagyják el a kikötőt. Márpedig a tengerészek szerint ennek megtagadása azzal a 
következménnyel járt, hogy a schengeni térségben engedélyezett tartózkodásuk időtartama hamarabb lejárt, 
mivel e térségben főszabály szerint egy 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó ideig maradhatnak.

Ebben az összefüggésben a Bíróság elsősorban pontosította, hogy mely időpontra vonatkozóan kell úgy 
tekinteni, hogy e tengerészek kiléptek a schengeni térségből. E tekintetben először is megjegyezte, hogy a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódexből kitűnik, hogy a valamely személy által az említett kódex értelmében 
vett „határátkelőhelyen” történő egyszerű átlépés nem tekinthető e személy schengeni térségből való 
kilépésének, ha e személy továbbra is az e térség részét képező valamely állam területének egy részén 
tartózkodik. Ezenkívül a Bíróság hangsúlyozta, hogy a Schengeni határ-ellenőrzési kódex azon az előfeltevésen 

121|  A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL 2016. L 77., 1. o.). Lásd különösen az említett rendelet 11. cikkének 
(1) bekezdését.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:76
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alapul, amely szerint a harmadik országok állampolgárainak a határátkelőhelyen történő ellenőrzését rövid 
időn belül követi a schengeni térség külső határának tényleges átlépése, még akkor is, ha az érintett személy 
pillanatnyilag az érintett tagállam területén marad. Ebből a szempontból az, ha valamely személy a schengeni 
térség részét képező állam valamely tengeri kikötőjében található határátkelőhelyen megjelenik, nem jelenti 
azt, hogy elhagyja a schengeni térséget, hanem legfeljebb az e térség elhagyására irányuló szándékot tükrözi. 
Végül a Bíróság megállapította, hogy nem tekinthető úgy, hogy valamely harmadik országbeli állampolgár 
kilép a schengeni térségből akkor, amikor még az e térséghez tartozó állam területén tartózkodik, ellenkező 
esetben ezen állampolgár számára lehetővé válna, hogy az engedélyezett tartózkodás maximális időtartamán 
túl a schengeni térségben tartózkodjon. A Bíróság a schengeni térségből való kilépést ily módon az e térség 
valamely határátkelőhelyén történő átlépéssel azonosítva azt a következtetést vonta le, hogy nem tekinthető 
úgy, hogy a schengeni térséghez tartozó állam tengeri kikötőjében hosszú időn át veszteglő hajón szolgálatra 
jelentkező tengerész, aki a fedélzeten való munkavégzés érdekében teljesítendő szolgálati időszak egészében 
vagy annak egy részében a kikötőben tartózkodik, a szolgálatra jelentkezés időpontjában kilépett e térségből.

Másodsorban a Bíróság pontosította, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben mely 
időpontban kell a kiléptetőbélyegző-lenyomatot az illetékes nemzeti hatóságoknak elhelyezniük. E tekintetben 
a Bíróság kimondta, hogy amennyiben úgy tűnik, hogy az érintett személyek valamely határátkelőhelyen 
történő ellenőrzését nem követi rövid időn belül a schengeni térség külső határának átlépése, fontos, hogy 
a kiléptetőbélyegző-lenyomatot az illetékes nemzeti hatóságok az úti okmányokon a határátlépéshez közeli 
időpontban helyezzék el annak biztosítása érdekében, hogy e hatóságok ellenőrizhessék a schengeni térségben 
való rövid távú tartózkodás korlátainak tényleges tiszteletben tartását. A Bíróság megállapította továbbá, 
hogy a schengeni térséghez tartozó állam valamely tengeri kikötőjében hosszú időn át veszteglő hajó fedélzetén 
munkavégzés céljából szolgálatba lépő tengerész, aki a szolgálatra jelentkezés időpontjában nem szándékozik 
rövid időn belül elhagyni e térséget, nem jogosult tehát arra, hogy a szolgálatra jelentkezés időpontjában a 
kiléptetőbélyegző-lenyomat úti okmányokon való elhelyezését kérje. A Bíróság kimondta, hogy a 
kiléptetőbélyegző-lenyomatot csak abban az esetben kell elhelyezni az úti okmányokon, ha a hajónak az 
ilyen kikötőből a schengeni térségen kívüli hely felé történő indulása hamarosan bekövetkezik. Egyébiránt 
a Schengeni határ-ellenőrzési kódex értelmében a hajóparancsnoknak kell „időben” értesítenie – az érintett 
kikötőben hatályos szabályokkal összhangban – az illetékes nemzeti hatóságokat a hajó indulásáról.

2. Menekültügyi politika

Tekintettel az Európát több éve sújtó migrációs válságra, és az ennek következtében a nagyszámú, nemzetközi 
védelmet kérelmező személy Unióba érkezésére, a Bíróságnak továbbra is számos, az uniós menekültügyi 
politikával összefüggő ügyben kellett ítéletet hoznia. E tekintetben öt ítéletet kell kiemelni. Ezek az ítéletek 
elsősorban a nemzetközi védelmet kérelmezők tranzitzónákban való elhelyezésének és áthelyezésének, 
másodsorban pedig e nemzetközi védelem iránti kérelmek benyújtására és elbírálására vonatkozó eljárásoknak 
a problematikájával foglalkoznak.

2.1. A menedékkérők áthelyezése

A 2020. április 2-i Bizottság kontra Lengyelország, Magyarország és Cseh Köztársaság (A nemzetközi védelmet 
kérelmezők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmus) ítéletben (C-715/17, C-718/17 és C-719/17, 
EU:C:2020:257) a Bíróság helyt adott a Bizottság által az e három tagállammal szemben indított kötelezettségszegés 
megállapítása iránti kereseteknek, amelyek annak megállapíttatására irányultak, hogy ezek a tagállamok 
– mivel nem jelezték rendszeres időközönként, de legalább háromhavonta, hogy hány, nemzetközi védelmet 
kérelmezőt tudnak rövid időn belül áthelyezni a területükre, és mivel következésképpen nem tettek eleget 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:257
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további áthelyezési kötelezettségeinek – megsértették az uniós jogból eredő kötelezettségeiket. A Bíróság 
egyrészről megállapította, hogy az érintett három tagállam megsértette azt a határozatot, amelyet a Tanács 
120 000 nemzetközi védelmet kérelmező Görögországból és Olaszországból más uniós tagállamokba való 
kötelező áthelyezése céljából fogadott el.122 A Bíróság másrészről megállapította, hogy Lengyelország és a 
Cseh Köztársaság egy korábbi határozatból eredő kötelezettségét is megsértette, amely határozatot a Tanács 
40 000 nemzetközi védelmet kérelmező Görögországból és Olaszországból más uniós tagállamokba való 
önkéntes áthelyezése céljából fogadott el.123 Magyarországra nézve nem voltak kötelező jellegűek az ezen 
utóbbi határozatban előírt áthelyezési intézkedések.

2015 szeptemberében – a harmadik országbeli állampolgárok Görögországba és Olaszországba érkezésével 
kapcsolatos szükséghelyzetre figyelemmel – a Tanács elfogadta a fent említett határozatokat (a továbbiakban: 
áthelyezési határozatok). 2015 decemberében e határozatok124 alapján Lengyelország jelezte, hogy 100 
személyt tud rövid időn belül a területére áthelyezni. Ezeket az áthelyezéseket azonban nem végezte el, 
további áthelyezési kötelezettségvállalást pedig nem tett. Magyarország soha nem jelezte, hogy a rá nézve 
kötelező erejű áthelyezési határozat alapján hány személyt tud áthelyezni a területére, és egyetlen személyt 
sem helyezett át. Végezetül 2016 februárjában és májusában a Cseh Köztársaság az áthelyezési határozatok125 
alapján jelezte, hogy 50 személyt tud területére áthelyezni. Görögországból tizenkét személyt ténylegesen 
áthelyeztek, a Cseh Köztársaság azonban további áthelyezési kötelezettségvállalást nem tett.

A jelen ítéletben a Bíróság mindenekelőtt elutasította az ezen érintett három tagállam által hivatkozott azon 
érvet, amely szerint a Bizottság keresetei elfogadhatatlanok amiatt, hogy az áthelyezési határozatok alkalmazási 
időszakának 2017. szeptember 17-i és szeptember 26-i végét követően már nem tudják orvosolni az állítólagos 
kötelezettségszegéseket. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy a kötelezettségszegés megállapítása 
iránti kereset elfogadható akkor, ha a Bizottság mindössze annyit kér, hogy a Bíróság állapítsa meg az állítólagos 
kötelezettségszegés fennállását, többek között a jelen ügybeliekhez hasonló helyzetekben, amelyekben az 
állítólagosan megsértett uniós jogi aktus alkalmazandósága az indokolással ellátott véleményben meghatározott 
határidő lejártát követően, azaz 2017. augusztus 23. után véglegesen megszűnt. Ezen túlmenően a 
kötelezettségszegések megállapítása – többek között – a tagállamnak a kötelezettségszegése következtében 
más tagállamokkal, az Unióval vagy magánszemélyekkel szemben felmerülő felelősségének megállapítása 
céljából továbbra is jelentőséggel bír.

Érdemben Lengyelország és Magyarország többek között előadta, hogy jogosultak voltak mellőzni az 
áthelyezési határozatok alkalmazását az EUMSZ 72. cikk értelmében, amely szerint az EUM-Szerződésnek a 
– többek között a menekültügyi politikát magában foglaló – szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséggel kapcsolatos rendelkezései nem érintik a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság 
megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását. E tekintetben a Bíróság úgy vélte, hogy amennyiben 
az EUMSZ 72. cikk egy, az általános uniós jogi szabályoktól eltérést engedő rendelkezést képez, azt szigorúan 
kell értelmezni. Ily módon ez a cikk nem ruház olyan jogkört a tagállamokra, amely alapján azok pusztán a 

122|  A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 
2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat (HL 2015. L 248., 80. o.). E határozat érvényessége képezte a C-643/15.  
és C-647/15. sz. egyesített ügyek, Szlovákia és Magyarország kontra Tanács tárgyát.

123|  A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 
2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 tanácsi határozat (HL 2015. L 239., 146. o.).

124|  E határozatok 5. cikkének (2) bekezdése.

125|  E határozatok 5. cikkének (2) bekezdése.
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közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos érdekekre hivatkozva eltérhetnek 
az uniós jogi rendelkezésektől, hanem annak bizonyítására kötelezi a tagállamokat, hogy az ezekkel kapcsolatos 
hatásköreik gyakorlása céljából alkalmazni kell az e cikkben előírt eltérést.

Ezzel összefüggésben a Bíróság megállapította, hogy az áthelyezési határozatok értelmében a nemzetbiztonságra 
és közrendre az egész áthelyezési eljárás során, a nemzetközi védelmet kérelmező átadásának megtörténtéig 
figyelemmel kell lenni. A Bíróság e tekintetben úgy vélte, hogy széles mérlegelési mozgásteret kell elismerni 
az áthelyezési céltagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára annak meghatározása során, hogy 
alapos okkal feltételezhető, hogy egy áthelyezendő harmadik országbeli állampolgár veszélyt jelent területükön 
a nemzetbiztonságra vagy a közrendre nézve. A Bíróság ezzel kapcsolatban jelezte, hogy „a nemzetbiztonságra 
vagy a közrendre nézve” fennálló „veszélynek” az áthelyezési határozatok126 értelmében vett fogalmát akként 
kell értelmezni, hogy az magában foglalja a nemzetbiztonságra vagy a közrendre nézve ténylegesen és 
potenciálisan fennálló veszélyeket egyaránt. A Bíróság mindazonáltal pontosította, hogy ahhoz, az említett 
hatóságok a fent említett okokra hivatkozhassanak, az eseti alapon lefolytatott vizsgálat végén olyan 
egybehangzó, objektív és pontos tényezőkre kell támaszkodniuk, amelyek alapján gyanítható, hogy a szóban 
forgó kérelmező ilyen tényleges vagy potenciális veszélyt jelent. Következésképpen megállapította, hogy az 
e határozatokban előírtakkal ellentétes az, hogy az áthelyezési eljárás során egy tagállam kategorikusan 
– kizárólag általános megelőzési céllal és egy egyedi esettel való közvetlen kapcsolat felállítása nélkül – az 
EUMSZ 72. cikkre hivatkozzon azért, hogy az említett határozatok értelmében rá háruló kötelezettségek 
végrehajtását felfüggessze, vagy akár leállítsa.

A Bíróság ezután a Cseh Köztársaság által a szóban forgó áthelyezési mechanizmus működésképtelenségére 
alapított jogalappal kapcsolatban megállapította, hogy – annak megengedése nélkül, hogy sérüljön a 
szolidaritás áthelyezési határozatokban rejlő célkitűzése, valamint e jogi aktusok kötelező jellege – nem 
fogadható el, hogy egy tagállam azzal a céllal, hogy az e jogi aktusok értelmében rá háruló valamennyi 
áthelyezési kötelezettség alól kivonja magát, az említett jogi aktusokkal létrehozott áthelyezési mechanizmus 
állítólagos hatástalanságával, vagy akár állítólagos működésképtelenségével kapcsolatos egyoldalú értékelésére 
támaszkodjon. Végezetül a Bíróság – emlékeztetve arra, hogy az áthelyezési határozatok elfogadásuktól 
kezdve és alkalmazási időszakukban kötelező erejűek voltak a Cseh Köztársaságra nézve – jelezte, hogy ez 
a tagállam attól függetlenül volt köteles teljesíteni az e határozatokban előírt áthelyezési kötelezettségeket, 
hogy nyújt-e más típusú támogatást a Görög Köztársaságnak és az Olasz Köztársaságnak.

2.2. Tranzitzónák

A 2020. december 17-i Bizottság kontra Magyarország (A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadása) 
ítéletben (C-808/18, EU:C:2020:1029) a nagytanácsban eljáró Bíróság helyt adott az Európai Bizottság által e 
tagállammal szemben benyújtott, kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek.

Magyarország a migrációs válságra és a nagyszámú nemzetközi védelmet kérelmező ezzel összefüggésben 
történő érkezésére válaszul módosította a menedékjogra és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok kiutasítására vonatkozó szabályozását. Így egy 2015. évi törvény127 többek között a szerb–
magyar határon található, a menekültügyi eljárások lefolytatásának helyeként szolgáló tranzitzónák128 

126|  E határozatok 5. cikkének (4) és (7) bekezdése.

127|  Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi CXL. törvény (a Magyar Közlöny 
2015. évi 124. száma).

128|  A röszkei és a tompai tranzitzóna.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1029
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létrehozását írta elő. E törvény bevezette továbbá a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” fogalmát, 
amely az ilyen helyzetnek a kormány általi elrendelése esetén az általánosaktól eltérő szabályok alkalmazását 
eredményezi. 2017-ben egy új törvény129 kibővítette az ilyen válsághelyzet elrendelését lehetővé tevő eseteket, 
és módosította az általános rendelkezésektől való eltérést lehetővé tevő előírásokat.

A Bizottság már 2015-ben közölte Magyarországgal a menekültügyi szabályozásának az uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét érintő kétségeit. A 2017. évi törvény további aggodalmakat vetett fel. A Bizottság 
többek között azt kifogásolta Magyarországgal szemben, hogy a 2013/32 irányelvben130 (a továbbiakban: 
„eljárási” irányelv), a 2013/33 irányelvben131 (a továbbiakban: „befogadási” irányelv) és a 2008/115 irányelvben132 
(a továbbiakban: „kiutasítási” irányelv) előírt anyagi jogi és eljárásjogi garanciák figyelmen kívül hagyásával 
korlátozta a nemzetközi védelmi eljáráshoz való hozzáférést, az e védelmet kérelmezők általános őrizetére 
vonatkozó rendszert vezetett be, és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat kényszerrel 
egy határmenti földsávra kísérte, a „kiutasítási” irányelvben előírt garanciák tiszteletben tartása nélkül.  
A Bizottság e kontextusban kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított a Bíróság előtt annak 
megállapítása érdekében, hogy a vonatkozó magyar szabályozás jelentős része sérti ezen irányelvek bizonyos 
rendelkezéseit.

A Bíróság lényegében helyt adott a Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetének.

A Bíróság előzetesen hangsúlyozta, hogy a jelen keresetben felvetett kérdéskörök közül egyeseket már 
elbírálta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság133 ítéletében, amelyet 
egy magyar bíróság által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem keretében hozott. Megjegyezte 
továbbá, hogy Magyarország az ezen ítéletnek való megfelelés érdekében azóta bezárta a két tranzitzónáját. 
A Bíróság ugyanakkor megállapította, hogy e bezárás nincs hatással a jelen keresetre, mivel a helyzetet azon 
időpont vonatkozásában kell értékelni, amelyet a Bizottság az indokolással ellátott véleményében a megállapított 
hiányosságok orvoslását érintően határidőként meghatározott, amely időpont 2018. február 8.

A Bíróság először is megállapította, hogy Magyarország nem teljesítette a nemzetközi védelem megadására 
irányuló eljáráshoz való tényleges hozzáférés biztosítására irányuló kötelezettségét,134 mivel azon harmadik 
országbeli állampolgároknak, akik a szerb–magyar határon igénybe kívánták venni ezen eljárást, azzal kellett 
szembesülniük, hogy a gyakorlatban szinte lehetetlen a kérelmük előterjesztése. E kötelezettségszegés a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek előterjesztését főszabályként csupán a két tranzitzóna valamelyikében 
engedélyező nemzeti szabályozásnak, és a magyar hatóságok által bevezetett, azon állandó és általános 
közigazgatási gyakorlatnak a kombinációjából ered, amely az e tranzitzónákba napi szinten belépni jogosult 
kérelmezők számának a drasztikus korlátozásában állt. A Bíróság álláspontja szerint a Bizottság, amely több 

129|  A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvény  
(a Magyar Közlöny 2017. évi 39. száma).

130|  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).

131|  A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 96. o.).

132|  A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban 
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 
98. o.).

133|  A Bíróság 2020. május 14-i Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ítélete (C-924/19 PPU és 
C-925/19 PPU, EU:C:2020:367).

134|  E kötelezettség az „eljárási” irányelv 3. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkéből következik.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:367


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység88

nemzetközi jelentésre is hivatkozott, megfelelően bizonyította e gyakorlat fennállását. A Bíróság ebben a 
kontextusban emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelemnek a nyilvántartásba vételét, 
a benyújtását és a vizsgálatát megelőző előterjesztése az e védelem megadására irányuló eljárás lényeges 
szakasza, és a tagállamok azt indokolatlanul nem késleltethetik. Ellenkezőleg, ezen utóbbiaknak biztosítaniuk 
kell, hogy az érintettek, amint az erre vonatkozó szándékukat kinyilvánítják, akár a tagállamok határain is 
kérelmet terjeszthessenek elő.

Másodszor, a Bíróság megerősítette, hogy – amint azt nemrégiben megállapította az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ítéletben – a nemzetközi védelmet kérelmezők azon kötelezettsége, 
hogy a kérelmük vizsgálatára irányuló teljes eljárás során valamelyik tranzitzónában kell tartózkodniuk,  
a „befogadási” irányelv135 értelmében vett „őrizetnek” minősül. A Bíróság e megállapítást követően rámutatott 
arra, hogy ezen őrizeti rendszert az uniós jogban előírt esetek körén kívül írták elő, és az ezzel összefüggésben 
általában biztosítandó garanciák tiszteletben tartása nélkül.

A Bíróság ugyanis egyrészt emlékeztetett arra, hogy a „befogadási” irányelv136 kimerítően felsorolja azokat 
az eseteket, amelyekben a nemzetközi védelmet kérelmező őrizetbe vétele megengedett. A Bíróság azonban 
az egyes esetek vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy a magyar rendszer nem tartozik 
egyik eset körébe sem. A Bíróság konkrétan azt az esetet vizsgálta, amelyben valamely tagállam őrizetbe 
veheti a nemzetközi védelmet kérelmezőt annak érdekében, hogy döntést hozzon a területére való beutazás 
jogáról, ezen őrizetre a határon lefolytatott eljárások keretében kerülhet sor abból a célból, hogy a beutazási 
engedély megadása előtt megvizsgálják, hogy a kérelem nem elfogadhatatlan-e, vagy bizonyos meghatározott 
indokok alapján nem megalapozatlan-e.137 Márpedig a Bíróság megállapította, hogy a jelen ügyben nem 
teljesülnek azok a feltételek, amelyek mellett az őrizetbe vételt az említett, határon lefolytatott eljárások 
keretében engedélyezik.

Másrészt a Bíróság hangsúlyozta, hogy az „eljárási” és a „befogadási” irányelv többek között előírja, hogy az 
őrizetbe vételt írásban, indokolás mellett kell elrendelni,138 és a kiszolgáltatottként azonosított és különleges 
eljárási garanciákat igénylő kérelmezők különleges szükségleteit figyelembe kell venni annak érdekében, 
hogy „megfelelő támogatásban” részesüljenek,139 valamint a kiskorúak őrizetbe vétele csak végső megoldásként 
alkalmazható.140 Márpedig a magyar szabályozás által a tranzitzónákban előírt őrizeti rendszer, amely a 14 
év alatti, kísérő nélküli kiskorúak kivételével valamennyi kérelmezőre vonatkozik, többek közt az általános 
és automatikus jellege miatt nem teszi lehetővé, hogy a kérelmezők e garanciákban részesüljenek.

A Bíróság elutasította továbbá Magyarország azon érvét, amely szerint a migrációs válság igazolta az „eljárási” 
és a „befogadási” irányelv bizonyos szabályaitól való eltérést a közrend fenntartása és a belső biztonság 
megőrzése céljából, az EUMSZ 72. cikkel141 összhangban. E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy e 
cikket szigorúan kell értelmezni, és álláspontja szerint Magyarország nem bizonyította kellőképpen azt, hogy 

135|  Ezen irányelv 2. cikkének h) pontja.

136|  Ezen irányelv 8. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.

137|  A „befogadási” irányelv 8. cikke (3) bekezdése első albekezdésének c) pontja és az „eljárási” irányelv 43. cikke.

138|  A „befogadási” irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

139|  Az „eljárási” irányelv 24. cikkének (3) bekezdése.

140|  A „befogadási” irányelv 11. cikkének (2) bekezdése.

141|  E cikk azt írja elő, hogy az EUM-Szerződés V. címében foglalt, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre 
vonatkozó rendelkezések – amelyeknek részét képezik a nemzetközi védelemre vonatkozó szabályok – nem érintik a közrend 
fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását.
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szükséges volt ezen eltérések alkalmazása. Ezenfelül a Bíróság hangsúlyozta, hogy az „eljárási” és a „befogadási” 
irányelv már figyelembe veszi azt a helyzetet, amelyben egy tagállamnak a nemzetközi védelem iránti kérelmek 
számának igen jelentős növekedésével kell szembenéznie, mivel ezen irányelvek különös rendelkezésekben 
előírják az általános helyzetben alkalmazandó egyes szabályok mellőzésének lehetőségét.

Harmadszor, a Bíróság megállapította, hogy Magyarország nem teljesítette a „kiutasítási” irányelvből eredő 
kötelezettségeit, mivel a magyar szabályozás lehetővé teszi a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgároknak az ezen irányelvben142 előírt eljárások és garanciák előzetes tiszteletben 
tartása nélküli kitoloncolását. A Bíróság ezzel kapcsolatban megállapította, hogy ezen állampolgárokat a 
rendőri hatóságok kényszerrel a magyar–szerb határtól pár méterre található kerítés túloldalára kísérik, egy 
olyan földsávra, amelyen nem áll rendelkezésre semmilyen infrastruktúra. A Bíróság álláspontja szerint ez 
a kényszerrel történő átkísérés a „kiutasítási” irányelv értelmében vett kitoloncolásnak tekintendő, mivel az 
érdekelteknek a gyakorlatban nincs más választásuk, mint hogy ezt követően elhagyják Magyarország 
területét, és Szerbiába távozzanak. A Bíróság ebben a kontextusban emlékeztetett arra, hogy a „kiutasítási” 
irányelv hatálya alá tartozó, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral szemben azt 
megelőzően, hogy adott esetben kitoloncolnák, kiutasítási eljárást kell alkalmazni, amelynek során tiszteletben 
kell tartani az ezen irányelv által előírt anyagi jogi és eljárási garanciákat, és a kitoloncolásra csak végső 
megoldásként kerül sor. A Bíróság továbbá a már kifejtettekhez hasonló indokok miatt elutasította Magyarország 
azon érvelését, amely szerint az EUMSZ 72. cikk alapján jogában állt, hogy eltérjen a „kiutasítási” irányelv 
által bevezetett anyagi jogi és eljárásjogi garanciáktól.

Negyedszer, a Bíróság megállapította, hogy Magyarország nem tartotta tiszteletben az „eljárási” irányelv 
által főszabályként valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező számára biztosított azon jogot, hogy a 
kérelmének elutasítását követően az érintett tagállam területén maradhat az ezen elutasítás megtámadására 
nyitva álló jogorvoslati határidő lejártáig, vagy jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a kérelem elbírálásáig.143 
A Bíróság ugyanis megállapította, hogy abban az esetben, ha „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” 
rendeltek el, a magyar szabályozás e jog gyakorlására vonatkozóan az uniós jogot sértő részletszabályokat 
ír elő, többek között a tranzitzónákban maradás kötelezettségét, amely az „eljárási” és a „befogadási” 
irányelvvel ellentétes őrizetnek minősül. Másrészt abban az esetben, ha nem rendeltek el ilyen helyzetet, e 
jog gyakorlása olyan feltételekhez kötött, amelyek – anélkül, hogy az uniós joggal szükségszerűen ellentétesek 
lennének – nincsenek kellően egyértelműen és pontosan meghatározva ahhoz, hogy az érdekeltek 
megismerhessék a joguk pontos terjedelmét, és értékelni tudják e feltételeknek az „eljárási” és a „befogadási” 
irányelvvel való összeegyeztethetőségét.

2.3. Menedékjog iránti kérelmek benyújtása és elbírálása

A 2020. május 14-i Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ítéletben 
(C-924/19 PPU és C-925/19 PPU, EU:C:2020:367) a Bíróság nagytanácsa sürgősségi előzetes döntéshozatali 
eljárás keretében a „visszatérési” irányelv, az „eljárási” irányelv és a „befogadási” irányelv értelmezésére 
vonatkozó számos kérdésben hozott határozatot a menedékjogra és a jogellenesen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok kiutasítására vonatkozó magyar szabályozással kapcsolatban.

142|  E garanciákat többek között a „kiutasítási” irányelv 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének 
(1) bekezdése írja elő.

143|  Az „eljárási” irányelv 46. cikkének (5) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:367
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A jelen ügyben a Magyarországra Szerbián keresztül érkező afgán (C-924/19. PPU. sz. ügy) és iráni  
(C-925/19. PPU. sz. ügy) állampolgárok nyújtottak be menedékjog iránti kérelmeket a szerb–magyar határon 
található röszkei tranzitzónában. Ezeket a kérelmeket – a magyar jog alapján – mint elfogadhatatlanokat 
utasították el, és Szerbia irányába való kiutasításról szóló határozatokat fogadtak el. Szerbia azonban azon 
az alapon tagadta meg az érintetteknek a területére való visszafogadását, hogy nem teljesülnek az Unióval 
megkötött visszafogadási megállapodásban144 előírt feltételek. Szerbia e döntését követően a magyar 
hatóságok nem vizsgálták érdemben a fent említett kérelmeket, hanem az eredeti kiutasítási határozatokban 
említett célországot módosították, és azt az érintettek saját származási országával váltották fel. Az érintettek 
ekkor kifogást terjesztettek elő a módosító határozatokkal szemben, amely kifogást elutasítottak. Jóllehet a 
magyar jog nem ír elő bírósági jogorvoslatot, az érintettek egy magyar bírósághoz fordultak a módosító 
határozatokkal szembeni kifogásukat elutasító határozatok megsemmisítése és a menekültügyi hatóság új 
menekültügyi eljárás lefolytatására kötelezése iránt. Emellett a röszkei tranzitzónában való elhelyezésükkel 
és ott-tartásukkal kapcsolatos mulasztási kereseteket is benyújtottak. Először ugyanis e tranzitzónának a 
menedékkérők számára fenntartott szektorában kellett tartózkodniuk, majd pedig néhány hónappal később 
arra kötelezték őket, hogy e tranzitzóna azon harmadik országbeli állampolgárok számára fenntartott 
szektorában tartózkodjanak, akiknek a menedékjog iránti kérelmét elutasították, jelenleg is ebben a szektorban 
tartózkodnak.

A Bíróság elsősorban a mind a nemzetközi védelmet kérelmezők (az „eljárási” és a „befogadási” irányelv), 
mind pedig a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok (a „visszatérési” irányelv) őrizetére 
vonatkozó szabályokra tekintettel vizsgálta az érintettek röszkei tranzitzónában fennálló helyzetét. A Bíróság 
e tekintetben mindenekelőtt megállapította, hogy az érintettek e tranzitzónában való elhelyezését őrizetbe 
vételi intézkedésnek kell tekinteni. E következtetés levonásakor pontosította, hogy az „őrizet” fogalma – amely 
a fent hivatkozott különféle irányelvek kontextusában ugyanazzal a jelentéssel bír – olyan kényszerítő 
intézkedésre vonatkozik, amely az érintett mozgásszabadságtól való megfosztását, nem csupán annak 
korlátozását feltételezi, és amely elkülöníti őt a népesség többi részétől, továbbá arra kötelezi, hogy folyamatosan 
egy korlátozott és zárt területen tartózkodjon. Márpedig – a Bíróság szerint – a röszkei tranzitzónában 
érvényesülő feltételek a szabadságelvonáshoz hasonlóak, többek között azért, mert az érdekeltek jogszerűen 
semmilyen irányban nem hagyhatják el önkéntesen ezt a zónát. Konkrétan: nem hagyhatják el azt Szerbia 
irányába, amennyiben ezt a kísérletet egyrészről a szerb hatóságok jogellenesnek tekintenék, következésképpen 
pedig ott szankcióknak tennék ki magukat, másrészről pedig ezzel felmerülne annak a kockázata, hogy 
elveszítik minden lehetőségét annak, hogy Magyarországon menekült jogállást szerezzenek.

A Bíróság ezután azt vizsgálta, hogy ez az őrizet megfelel-e az uniós jogban előírt követelményeknek.  
Az őrizetbe vétellel kapcsolatos követelményeket illetően a Bíróság megállapította, hogy a „befogadási” 
irányelv 8. cikke, illetve a „visszatérési” irányelv 15. cikke értelmében sem a nemzetközi védelmet kérelmező, 
sem a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgár nem vehető őrizetbe kizárólag 
azon az alapon, hogy nem tud saját magáról gondoskodni. A Bíróság ehhez hozzáfűzte, hogy a „befogadási” 
irányelv 8. és 9. cikkével, illetve a „visszatérési” irányelv 15. cikkével ellentétes, ha a nemzetközi védelmet 
kérelmezők, illetve a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok őrizetbe 
vételére az őrizetbe vételt elrendelő, indokolással ellátott határozat előzetes elfogadása nélkül, továbbá ezen 
intézkedés szükségességének és arányosságának vizsgálata nélkül kerül sor.

A Bíróság az őrizet fenntartásával, konkrétabban pedig az annak időtartamával kapcsolatos követelményeket 
is pontosította. A nemzetközi védelmet kérelmezőket illetően megállapította, hogy a „befogadási” irányelv 
9. cikke nem írja elő, hogy a tagállamok meghatározzák az őrizet fenntartásának maximális időtartamát. 

144|  A 2007. november 8-i tanácsi határozat (HL 2007. L 334., 45. o.) mellékletében szereplő, az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság 
között létrejött, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás.
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Nemzeti joguknak azonban garantálnia kell, hogy az őrizet csak addig tart, ameddig az azt igazoló ok fennáll, 
egyúttal pedig azt, hogy az ezen okot érintő közigazgatási eljárásokat gondossággal hajtják végre. Ezzel 
szemben a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok esetében a „visszatérési” 
irányelv 15. cikkéből kitűnik, hogy ezen állampolgárok őrizete még annak meghosszabbítása esetén sem 
haladhatja meg a tizennyolc hónapot, továbbá hogy az csak addig tartható fenn, amíg a kitoloncolási 
intézkedések folynak, és azokat kellő körültekintéssel hajtják végre.

Egyebekben, ami a nemzetközi védelmet kérelmezőknek a valamely tranzitzóna meghatározott részén 
foganatosított őrizetét illeti, az „eljárási” irányelv 43. cikkét is figyelembe kell venni. E rendelkezésből következik, 
hogy a tagállamok előírhatják, hogy a nemzetközi védelmet kérelmezők a határaikon vagy valamely 
tranzitzónájukban tartózkodjanak, többek között azzal a céllal, hogy – azt megelőzően, hogy döntést hoznának 
arról, hogy ezek a kérelmezők beléphetnek-e a területükre – megvizsgálják, hogy kérelmük nem elfogadhatatlan-e. 
Négy héten belül azonban határozatot kell elfogadni, aminek hiányában az érintett tagállamnak biztosítania 
kell a kérelmező számára a területére való belépéshez való jogot, kérelmét pedig az általános eljárási szabályok 
szerint kell elbírálnia. Ennélfogva a tagállamok az e 43. cikkben említett eljárás keretében ugyan őrizetbe 
vehetik a határaikra érkező nemzetközi védelmet kérelmezőket, ez az őrizet azonban semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az e kérelem benyújtásának időpontjától számított négy hetet.

A Bíróság végül megállapította, hogy a „befogadási” irányelv 9. cikke, illetve a „visszatérési” irányelv 15. cikke 
alapján biztosítani kell azt, hogy a valamely személynek a tranzitzónában való őrizetéhez hasonló őrizetbe 
vételi intézkedés jogszerűsége bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhesse. Ennélfogva – az ilyen felülvizsgálatot 
előíró nemzeti rendelkezések hiányában – az uniós jog elsőbbségének elve és a hatékony bírói jogvédelemhez 
való jog annak megállapítására kötelezi a kérdést előterjesztő bíróságot, hogy hatáskörrel rendelkezik az 
ezzel a kérdéssel kapcsolatos határozathozatalra. Ezen túlmenően, ha a nemzeti bíróság – felülvizsgálatának 
végén – úgy véli, hogy a szóban forgó őrizetbe vételi intézkedés ellentétes az unós joggal, fel kell tudnia váltani 
saját határozatával a közigazgatási hatóság őrizetbe vételt elrendelő határozatát, és el kell tudnia rendelni 
az érintett személyek haladéktalan szabadon bocsátását, illetve esetlegesen egy, az őrizet alternatívájának 
minősülő intézkedést.

Egyébként annak a nemzetközi védelmet kérelmezőnek, akinek jogellenesnek ítélt őrizete véget ért, hivatkozni 
kell tudnia a befogadás azon anyagi feltételeire, amelyekre kérelmének vizsgálata során jogosult. Konkrétan: 
a „befogadási” irányelv 17. cikkéből kitűnik, hogy az anyagi fedezettel nem rendelkező nemzetközi védelmet 
kérelmező jogosult arra, hogy egy, a szállását lehetővé tévő pénzjuttatást vagy pedig természetbeni szálláshelyet 
kapjon. Ebből a szempontból a „befogadási” irányelv 26. cikke előírja, hogy ez a kérelmező jogorvoslattal 
fordulhat egy bírósághoz az iránt, hogy garantálják számára ezt a szálláshelyhez való jogot, a bíróság pedig 
rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy ideiglenes intézkedéseket írjon elő a végleges határozata meghozataláig. 
Ha egyetlen másik bíróság sem rendelkezik hatáskörrel a nemzeti jog értelmében, az uniós jog elsőbbségének 
elve és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog ebben az esetben is annak megállapítására kötelezi az eljáró 
bíróságot, hogy hatáskörrel rendelkezik az e szálláshelyhez való jog garantálása iránti kereset elbírálására.

A Bíróság másodsorban arról határozott, hogy van-e hatásköre a nemzeti bíróságnak azon megsemmisítés 
iránti kereset elbírálására, amelyet az érintettek a célország módosításával kapcsolatos kifogását elutasító 
határozatokkal szemben indítottak. A Bíróság e tekintetben jelezte, hogy az eredeti kiutasítási határozatban 
említett célországot módosító határozat olyan lényeges pontra vonatkozik, hogy azt új kiutasítási határozatnak 
kell tekinteni. A „visszatérési” irányelv 13. cikke értelmében e határozatokkal szemben az ilyen határozat 
címzettjeinek hatékony jogorvoslattal kell rendelkezniük, amelynek a hatékony bírói jogvédelemhez való, az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikkében garantált jognak is meg kell felelnie. 
E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy igaz ugyan, hogy a tagállamok előírhatják, hogy a kiutasítási 
határozatokat bíróságoktól eltérő hatóságok előtt lehet megtámadni, a valamely közigazgatási hatóság által 
elfogadott kiutasítási határozat címzettjének ezen eljárás bizonyos szakaszában legalább egy bíróság előtt 
tudnia kell vitatni annak szabályszerűségét. A jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy az érintettek az 
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elsőfokú idegenrendészeti hatóság által hozott és a célországot módosító határozatokat csak a menekültügyi 
hatóság elé terjesztett kifogás keretében tudták vitatni, valamint hogy semmilyen további bírósági felülvizsgálat 
nem volt biztosított. Márpedig a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó menekültügyi hatóság 
a végrehajtó hatalom része, ily módon esetében nem teljesül a Charta 47. cikke szerinti bíróság vonatkozásában 
megkövetelt függetlenségi feltétel. E körülmények között az uniós jog elsőbbségének elve és a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jog annak megállapítására kötelezi az eljáró nemzeti bíróságot, hogy hatáskörrel 
rendelkezik az eredeti célországot módosító kiutasítási határozat vitatása iránti kereset elbírálására, valamint 
arra, hogy szükség esetén mellőzze bármely, a számára ezt megtiltó nemzeti rendelkezés alkalmazását.

A Bíróság harmadsorban a magyar szabályozásban előírt és a menedékjog iránti kérelmek elutasítását igazoló 
elfogadhatatlansági okot vizsgálta. Ez a szabályozás lehetővé teszi a kérelem elutasítását, ha a kérelmező 
„biztonságos tranzitzónának” minősülő olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol nincs kitéve 
üldöztetésnek vagy súlyos sérelem veszélyének, vagy ahol a megfelelő szintű védelem biztosított. A Bíróság 
– felidézve közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatát145 – megállapította, hogy ez az ok ellentétes az „eljárási” irányelv 
33. cikkével, majd pedig pontosította ennek a menekültügyi eljárásra gyakorolt következményeit arra az 
esetre, ha az érintettek menedékjog iránti kérelmeinek az e jogellenes okon alapuló elutasítását jogerős 
bírósági határozat már helybenhagyta. A Bíróság szerint ebben az esetben a többek között a Charta 
menedékjogot garantáló 18. cikkével összefüggésben értelmezett „eljárási” irányelvből kitűnik, hogy a 
menedékjog iránti kérelmeket elutasító hatóság nem köteles azokat hivatalból felülvizsgálni. Az érintettek 
azokban mindenkor benyújthatnak új kérelmet, amely az „eljárási” irányelv értelmében vett „ismételt 
kérelemnek” fog minősülni. E tekintetben – jóllehet ezen irányelv 33. cikke előírja, hogy egy ilyen ismételt 
kérelmet elfogadhatatlannak lehet nyilvánítani, ha azzal kapcsolatban nem merültek fel új körülmények vagy 
tények – új körülménynek kell tekinteni a Bíróság azon ítéletét, amely megállapítja, hogy a nemzeti szabályozásban 
előírt elfogadhatatlansági ok ellentétes az uniós joggal. Ezen túlmenően – általánosabb megközelítésben – a 
Bíróság megállapította, hogy az ezen irányelv 33. cikkében előírt elfogadhatatlansági ok nem alkalmazható 
akkor, ha a menekültügyi hatóság megállapítja, hogy az első menedékjog iránti kérelem jogerős elutasítása 
ellentétes az uniós joggal. Ennek megállapítása szükségszerűen kötelező, amennyiben az uniós jogba ütközés 
– mint a jelen ügyben – a Bíróság valamely ítéletéből ered, illetve amennyiben azt járulékosan, valamely 
nemzeti bíróság állapította meg.

A 2020. június 25-i Ministerio Fiscal (Hatóság, amelyhez feltehetően nemzetközi védelem iránti kérelemmel 
fordulnak) ítéletben (C-36/20 PPU, EU:C:2020:495) a Bíróság – sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás 
keretében eljárva – megállapította, hogy a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár őrizetbe 
vételére vonatkozó határozathozatal céljából eljáró vizsgálóbíróság azon „egyéb hatóság” „eljárási” irányelv 
6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében vett fogalmába tartozik, amely hatósághoz 
feltehetően nemzetközi védelem iránti kérelmek érkeznek, de amelynek a nemzeti jog alapján nincs hatásköre 
e kérelmek nyilvántartásba vételére. Ennek keretében az ilyen vizsgálóbíróság köteles tájékoztatni a kérelmezőt 
az ilyen kérelem benyújtásának konkrét részletes szabályairól. A Bíróság azt is megállapította, hogy nem 
igazolhatja a nemzetközi védelmet kérelmező őrizetbe vételét az, hogy nem lehet szálláshelyet találni egy 
humanitárius befogadó központban.

2019. december 12-én a Gran Canaria sziget (Spanyolország) közelében a spanyol tengeri mentési szolgálat 
elfogott egy csónakot, amelyen 45 harmadik országbeli állampolgár – köztük a mali állampolgársággal 
rendelkező VL – tartózkodott, ezeket az állampolgárokat ezen a szigeten szállították ki. Másnap egy közigazgatási 
hatóság elrendelte ezen állampolgárok kitoloncolását, és idegenrendészeti fogdában való elhelyezés iránti 
kérelmet nyújtott be a Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajanához (San Bartolomé de 
Tirajana-i 3. sz. vizsgálóbíróság, Spanyolország). Azt követően, hogy ez a bíróság tájékoztatta VL-t a jogairól, 

145|  A Bíróság 2020. március 19-i Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) ítélete (C-564/18, EU:C:2020:218).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:495
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:218
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VL kijelentette, hogy nemzetközi védelmet szándékozik kérni. Mivel a humanitárius befogadó központban 
nem állt rendelkezésre elegendő szálláshely, ugyanez a bíróság elrendelte VL idegenrendészeti fogdában 
való elhelyezését, elrendelte továbbá, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmét az idegenrendészeti fogda 
kezelje. VL ekkor – az említett bíróság előtt – azon az alapon indított keresetet az őrizetbe vételét elrendelő 
határozattal szemben, hogy az összeegyeztethetetlen az „eljárási” irányelvvel és a „befogadási” irányelvvel. 
Ezzel a keresettel összefüggésben ez a bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz, 
amely többek között arra a kérdésre irányult, hogy ő az „egyéb hatóság” „eljárási” irányelv 6. cikke (1) bekezdésének 
második albekezdése értelmében vett fogalmába tartozik-e, és hogy ennélfogva fogadhat-e nemzetközi 
védelem iránti kérelmeket. VL őrizetbe vételének jogszerűségével kapcsolatban is kérdéssel fordult a 
Bírósághoz.

A Bíróság elsősorban pontosította, hogy az „olyan egyéb hatóság, amelyhez feltehetően [nemzetközi védelem 
iránti] kérelmek érkeznek” e rendelkezés értelmében vett fogalmának szó szerinti értelmezése, és különösen 
az „egyéb” jelző alkalmazása azt tanúsítja, hogy az uniós jogalkotó tágan akarta értelmezni azon hatóságok 
fogalmát, amelyekhez – anélkül hogy hatáskörrel rendelkeznének ilyen kérelmek nyilvántartásba vételére – 
ilyen kérelmek érkezhetnek. Ez a kifejezés ennélfogva a közigazgatási és az igazságszolgáltatási hatóságokra 
egyaránt kiterjedhet. Ezt a megállapítást az említett rendelkezés rendszertani értelmezése is megerősíti.  
Az „eljárási” irányelv egyik célkitűzése ugyanis a nemzetközi védelem megadására irányuló eljáráshoz való 
hatékony hozzáférés, azaz a lehető legkönnyebb hozzáférés biztosítása. Akadályozná azonban e célkitűzés 
megvalósítását, ha megtiltanák az igazságszolgáltatási hatóságok számára, hogy hozzájuk nemzetközi védelem 
iránti kérelmek érkezzenek, különösen azokban az igen gyors eljárásokban, amelyekben előfordulhat, hogy 
a kérelmező bíróság általi meghallgatása képezi az ilyen kérelem benyújtásához való jog érvényesítésére 
szolgáló első alkalmat. A Bíróság következésképpen megállapította, hogy egy jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgár visszaküldés céljából való őrizetbe vételére vonatkozó határozathozatal 
céljából eljáró vizsgálóbíróság olyan „egyéb hatóságnak” minősül, amelyhez feltehetően nemzetközi védelem 
iránti kérelmek érkeznek.

A Bíróság másodsorban az ilyen vizsgálóbíróságra mint „egyéb hatóságra” háruló kötelezettségekkel 
foglalkozott. Megállapította, hogy az eljárási irányelv 6. cikke (1) bekezdésének második és harmadik 
albekezdéséből következik egyrészről, hogy ez a bíróság köteles arra, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező 
személyeket az ilyen kérelem benyújtásának konkrét részletes szabályaira vonatkozó információkkal lássa 
el. Ennélfogva ez a vizsgálóbíróság akkor felel meg az ezen irányelvben szereplő rendelkezéseknek, ha 
hivatalból tájékoztatja a harmadik országbeli állampolgárokat a nemzetközi védelem kérelmezéséhez való 
jogukról. Másrészről, amennyiben az ilyen állampolgár a vizsgálóbíróság előtt kinyilvánította az e kérelem 
benyújtására irányuló szándékát, e vizsgálóbíróságnak továbbítania kell az iratokat a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak az említett kérelem nyilvántartásba vétele céljából, hogy ez az állampolgár részesülhessen a 
befogadásnak a „befogadási” irányelv 17. cikkében előírt anyagi feltételeiből és az ott előírt egészségügyi 
ellátásokból.

A Bíróság harmadsorban VL őrizetbe vételének az „eljárási” és a „befogadási” irányelvvel való 
összeegyeztethetőségét vizsgálta. Mindenekelőtt megállapította, hogy ezekből az irányelvekből következik, 
hogy tágan kell értelmezni a „nemzetközi védelmet kérelmező” fogalmát, így a harmadik országbeli állampolgár 
ezt a minőséget a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának időpontjában megszerzi. A Bíróság 
egyebekben hangsúlyozta, hogy e kérelem „előterjesztése” semmiféle adminisztratív alaki követelményt 
nem igényel. Ennélfogva az, hogy egy ilyen állampolgár a vizsgálóbírósághoz hasonló „egyéb hatóság” előtt 
nyilvánította ki a nemzetközi védelem kérelmezésére irányuló szándékát, önmagában elegendő ahhoz, hogy 
őt nemzetközi védelmet kérelmezői minőséggel felruházza.

A Bíróság következésképpen megállapította, hogy VL őrizetének feltételeire a nemzetközi védelem iránti 
kérelem benyújtásának időpontjától kezdve az „eljárási” irányelv 26. cikkének (1) bekezdését és a „befogadási” 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdését kellett alkalmazni. E rendelkezések egymással összefüggésben értelmezett 
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szövegéből következik, hogy a tagállamok nem vehetnek őrizetbe egy személyt pusztán azon az alapon, hogy 
ő nemzetközi védelmet kérelmező személy, valamint hogy az őrizetbe vétel okainak és az őrizet feltételeinek, 
továbbá az őrizetbe vett kérelmezők számára biztosított garanciáknak meg kell felelniük a „befogadási” 
irányelvnek. Márpedig amennyiben ezen utóbbi irányelv 8. cikke (3) bekezdésének első albekezdése kimerítően 
sorolja fel azokat a különböző okokat, amelyek az őrizetbe vételt igazolhatják, továbbá amennyiben az e 
rendelkezésben említett hat őrizetbe vételi ok egyikének sem felel meg az, hogy a nemzetközi védelmet 
kérelmező számára nem lehet szálláshelyet találni egy humanitárius befogadó központban, a jelen ügyben 
VL őrizetbe vétele ellentétes volt a „befogadási” irányelvben szereplő rendelkezésekkel.

A 2020. július 16-i Addis ítéletben (C-517/17, EU:C:2020:579) a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az „eljárási” irányelv 
14. és 34. cikkével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében azon kötelezettség 
megsértése, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személy számára lehetőséget biztosítsanak a személyes 
meghallgatásra az elfogadhatatlanságot azon indok alapján megállapító határozat meghozatala előtt, hogy 
már egy másik tagállam biztosított számára nemzetközi védelmet,146 nem vonja maga után e határozat 
megsemmisítését és az ügynek az eljáró hatóság elé történő visszautalását. A Bíróság szerint más a helyzet 
akkor, ha a kérelmezőnek lehetősége van az ilyen határozattal szembeni jogorvoslati eljárás keretében az 
említett határozat ellen szóló valamennyi érve személyesen, az említett irányelv 15. cikkében megállapított, 
alkalmazandó alapvető feltételek és garanciák tiszteletben tartása mellett történő meghallgatás során való 
kifejtésére, és ha ezen érvek figyelembevételével sem hozható eltérő határozat.

2011 szeptemberében az alapeljárás felperese, aki nyilatkozata szerint eritreai állampolgár, beutazott 
Németországba, és ott menekült jogállás iránti kérelmet nyújtott be. Az ujjai megcsonkítása miatt az 
ujjlenyomat-vizsgálat először nem eredményezett azonosítást, és csak 2013 januárjában derült ki, hogy az 
alapeljárás felperese már megszerezte korábban a menekült jogállást Olaszországban. 2013. február 18-i 
határozatával a Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal, 
Németország, a továbbiakban: Hivatal) egyrészt mint elfogadhatatlant elutasította az alapeljárás felperesének 
menedékjog iránti kérelmét, másrészt elrendelte az olasz határra való kitoloncolását. Az e határozattal 
szemben benyújtott keresetet első fokon elutasították. A fellebbezési eljárásban azonban hatályon kívül 
helyezték az olasz határra való visszatoloncolást, mivel nem nyert bizonyítást, hogy az Olasz Köztársaság 
továbbra is kész lett volna visszavenni a felperest az olasz hatóságok által részére kiállított tartózkodási 
engedély és úti okmány 2015. február 5–i lejártát követően. A fellebbezést az ezt meghaladó részében 
elutasították. Az alapeljárás felperese felülvizsgálati kérelmet nyújtott be ezen ítélettel szemben a 
Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási bíróság, Németország) előtt, többek között arra hivatkozva, 
hogy a Hivatal a 2013. február 18-i határozat elfogadása előtt nem mentesülhetett a személyes meghallgatás 
alól.

A Bíróság mindenekelőtt pontosította, hogy az „eljárási” irányelv egyértelműen kimondja azt a kötelezettséget, 
hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személy számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kérelmére 
vonatkozó határozat meghozatala előtt személyes meghallgatást végezzenek, és hogy ez a kötelezettség 
vonatkozik mind az elfogadhatóságról szóló határozatokra, mind pedig az érdemi határozatokra.

A Bíróság rámutatott, hogy amennyiben az eljáró hatóság egy nemzetközi védelem iránti kérelmet 
elfogadhatatlannak kíván tekinteni azzal az indokkal, hogy egy másik tagállam már nemzetközi védelmet 
biztosított, a kérelem elfogadhatóságával kapcsolatos személyes meghallgatásnak elsősorban az a célja, 
hogy lehetőséget biztosítson a kérelmezőnek a személyes helyzetét jellemző valamennyi körülmény 
ismertetésére. Ez lehetővé teszi e hatóság számára a kérelmező sajátos helyzetének, valamint kiszolgáltatottsága 

146|  Az „eljárási” irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:579
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mértékének értékelését, valamint annak kizárását, hogy e másik tagállamnak való átadás esetén fennálljon 
annak komoly veszélye, hogy a Charta 4. cikke értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmódnak 
lesz kitéve.

A Bíróság ebben az összefüggésben emlékeztetett arra, hogy ha valamely tagállam hatóságai a nemzetközi 
védelmet már biztosító tagállamban lévő ilyen veszély fennállásának megállapításához a kérelmező által 
benyújtott bizonyítékokkal rendelkeznek, e hatóságok kötelesek objektív, megbízható, pontos és kellően 
aktuális adatok alapján, valamint az uniós jog által biztosított alapvető jogok védelmi szintjére tekintettel 
értékelni a rendszerszintű vagy általánossá vált, vagy bizonyos személyek csoportját érintő hiányosságok 
ténylegességét. Nem zárható ki egyébként teljes mértékben, hogy valamely nemzetközi védelmet kérelmező 
személy bizonyítani tudja az őt jellemző olyan kivételes körülmények fennállását, amelyek azzal járnak, hogy 
a számára már nemzetközi védelmet biztosító tagállamnak való visszaküldés esetén ez a kérelmező – különös 
kiszolgáltatottsága miatt – a Charta 4. cikkével ellentétes bánásmód veszélyének lenne kitéve.

A Bíróság továbbá rámutatott, hogy az azon szabálytól való eltérés, amely szerint a kérelmezővel személyes 
meghallgatást folytatnak a nemzetközi védelem iránti kérelmének elfogadhatóságáról, csak későbbi kérelem 
esetére írható elő, és hogy a jelen ügy nem tartozik ebbe az esetkörbe.

Végül, ami a szóban forgó személyes meghallgatási kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeit illeti, 
a Bíróság megállapította, hogy mivel az „eljárási” irányelv nem szabályozza kifejezetten ezeket a 
jogkövetkezményeket, azok a nemzeti jog hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy tiszteletben tartják az 
egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét. A Bíróság, mivel nem rendelkezett olyan információval, 
amely alapján kétségbe lehetne vonni az alapügyben szereplőhöz hasonló szabályozás egyenértékűség 
elvének való megfelelését, a tényleges érvényesülés elvét illetően hangsúlyozta az uniós jogalkotó által a 
személyes meghallgatásnak a menekültügyi eljárás szempontjából tulajdonított alapvető jelentőséget, 
mégpedig már az eljáró hatóság előtti elsőfokú eljárásban is. Egyébiránt a Bíróság pontosította, hogy az 
uniós jogalkotó alapvető jelentőséget tulajdonít nemcsak magának az ilyen meghallgatás végzésének, hanem 
azoknak a feltételeknek is, amelyek mellett azt le kell folytatni, annak biztosítása érdekében, hogy minden 
kérelmező a neme és sajátos helyzete alapján megfelelő eljárási garanciákban részesüljön.

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy ilyen körülmények között összeegyeztethetetlen lenne az „eljárási” irányelv 
hatékony érvényesülésével, ha a jogorvoslatot elbíráló bíróság – anélkül, hogy ő maga meghallgatná a 
kérelmezőt az adott ügyben alkalmazandó alapvető feltételek és garanciák tiszteletben tartása mellett – 
helybenhagyhatná az eljáró hatóság által azon kötelezettség megsértésével hozott határozatot, hogy a 
kérelmező számára lehetőséget biztosítson a nemzetközi védelem iránti kérelmével kapcsolatos személyes 
meghallgatásra. Ilyen meghallgatás hiányában ugyanis a kérelmezőnek a menekültügyi eljárás egyetlen 
szakaszában sem lenne biztosítva a személyes meghallgatáshoz való joga olyan körülmények között, amelyek 
megfelelően biztosítják a titoktartást, és amelyek lehetővé teszik a kérelmező számára, hogy ismertesse a 
kérelme valamennyi indokát.

A Bíróság pontosította, hogy a meghallgatás hiányát nem orvosolhatja sem a kérelmező azon lehetősége, 
hogy jogorvoslati kérelmében írásban ismertetheti a nemzetközi védelem iránti kérelmére vonatkozóan 
hozott elfogadhatatlansági határozat érvényességét vitató körülményeket, sem az eljáró hatóság és a 
jogorvoslatot elbíráló bíróság azon kötelezettsége, hogy hivatalból vizsgálja meg az összes releváns tényt.  
A Bíróság rámutatott, hogy a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az alapeljárás 
keretében biztosították-e a lehetőséget, vagy megadható-e még az a kérelmezőnek arra, hogy az alkalmazandó 
alapvető feltételek és garanciák teljes mértékű tiszteletben tartása mellett meghallgassák, annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék számára, hogy álláspontját személyesen, az általa ismert nyelven kifejthesse.
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3. Bevándorlási politika: vízumkérelmek

A 2020. november 24-i Minister van Buitenlandse Zaken ítéletben (C-225/19. és C-226/19. sz. egyesített ügyek, 
EU:C:2020:951) a nagytanácsban eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben egy egyiptomi 
állampolgár, aki származási országában rendelkezik állandó lakóhellyel (C-225/19) és egy szíriai állampolgár, 
aki Szaúd-Arábiában rendelkezik állandó lakóhellyel (C-226/19) „schengeni” vízum147 iránti kérelmet nyújtott 
be a Minister van Buitenlandse Zaken (külügyminiszter, Hollandia, a továbbiakban: miniszter) előtt, hogy 
meglátogathassák Hollandiában élő családtagjaikat. Kérelmeiket azonban elutasították, és a vízumkódexszel 
összhangban ezen elutasítást formanyomtatvány148 által közölték velük, amely a megállapított indoknak 
megfelelően beikszelendő tizenegy rovatot tartalmaz. Mivel ebben az esetben a hatodik rovat volt beikszelve, 
a vízumkérelem elutasítását az indokolta, hogy az érintettekről azt tartották, hogy veszélyeztetik a tagállamok 
közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét, vagy fenyegetik bármely tagállam nemzetközi kapcsolatait.149 
Ezen elutasításra a Magyarország, illetve Németország által emelt kifogások miatt került sor, amely tagállamokkal 
a holland hatóságok a vízumkódex által előírt eljárás150 keretében előzetesen egyeztettek. A formanyomtatványon 
mindazonáltal semmilyen pontosítást nem tüntettek fel az érintettek számára azzal kapcsolatban, hogy 
melyek ezek a tagállamok, hogy a négy lehetséges indok közül (a tagállamok közrendjének, belső biztonságának 
vagy közegészségének veszélyeztetése, vagy nemzetközi kapcsolatainak fenyegetése) melyik az elutasítás 
konkrét indoka, vagy hogy milyen okoknál fogva tekintették úgy, hogy e személyek ilyen fenyegetést jelentenek.

Az érintettek panaszt nyújtottak be a miniszter előtt, aki azt elutasította. Ekkor keresetet151 indítottak a 
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Haarlemben eljáró hágai bíróság, Hollandia) előtt, arra hivatkozva, 
hogy hogy nem részesültek hatékony bírói jogvédelemben, mivel nem volt lehetőségük arra, hogy e határozatokat 
érdemben vitassák. E bíróság úgy határozott, hogy kérdéssel fordul a Bírósághoz egyrészt azon indokolással 
kapcsolatban, amellyel a vízumkérelem elutasításáról szóló döntést el kell látni, amennyiben ezen elutasító 
döntést valamely tagállam által emelt kifogás indokolja, másrészt annak lehetőségével kapcsolatban, hogy 
ezen elutasítási indokot bírósági felülvizsgálatnak vessék alá a vízumkérelem elutasításáról szóló döntéssel 
szemben indított jogorvoslati eljárás keretében, illetve e felülvizsgálat terjedelmével kapcsolatban.

A Bíróság először is megállapította, hogy azon tagállamnak, amely a vízum kiadásával szemben valamely 
másik tagállam által emelt kifogás miatt a vízumkérelem elutasításáról szóló döntést hozott, e döntésében 
meg kell jelölnie, melyik tagállam emelt ilyen kifogást, továbbá az e kifogáson alapuló konkrét elutasítási 
indokot, feltüntetve adott esetben az említett kifogás okainak lényegét.

E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy a vízumkérelem elutasításáról szóló döntéssel szembeni jogorvoslat 
jellemzőit a Charta 47. cikkével összhangban kell meghatározni, amely biztosítja a hatékony jogorvoslathoz 
való jogot. Márpedig ennek értelmében az érintett számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – akár 
magának a határozatnak a szövege, akár ezen indokok kérésére történő közlése alapján – megismerhesse a 
rá vonatkozóan hozott határozat alapjául szolgáló indokokat. Egyébiránt a Bíróság rámutatott, hogy jóllehet 

147|  A tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra 
jogosító vízum. E vízumot a tagállam a 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2013. L 243., 
1. o.) módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
(HL 2009. L 243., 1. o.; a továbbiakban: vízumkódex) megfelelően adja ki.

148|  A vízumkódex VI. mellékletében szereplő, az e kódex 32. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatvány.

149|  A vízumkódex 32. cikke (1) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában szereplő elutasítási indok.

150|  A vízumkódex 22. cikkében előírt előzetes egyeztetési eljárás.

151|  A vízumkódex 32. cikkének (3) bekezdése szerinti jogorvoslat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:951
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a formanyomtatvány hatodik rovatának megfelelő indokolás előre meg van határozva, az illetékes nemzeti 
hatóságnak az „Észrevételek” című rubrikában meg kell adnia a szükséges információkat. Ezenkívül a Bíróság 
megjegyezte, hogy létezik egy új formanyomtatvány, amely immár megkülönbözteti egymástól a korábban 
megkülönböztetés nélkül említett egyes lehetséges elutasítási indokokat.152

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy azon tagállam bíróságai, amely egy másik tagállam által emelt 
kifogás miatt a vízumkérelmet elutasító döntést hoz, nem vizsgálhatják e kifogás érdemi jogszerűségét. Ezért 
kell pontosan megjelölnie a vízumkérelem elutasításáról szóló döntést hozó tagállamnak e döntésében azt 
a hatóságot is, amelyhez a vízumkérelmező az e tekintetben a kifogást emelő tagállamban rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatásért fordulhat.

A Bíróság, mielőtt erre a megállapításra jutott, kiemelte mindenekelőtt, hogy nyilvánvaló, hogy a vízumkérelem 
elutasításáról szóló döntést hozó tagállam bíróságai által végzett bírósági felülvizsgálat tárgyát e döntés 
jogszerűsége képezi. Mindazonáltal az illetékes nemzeti hatóságokat a vízumkérelmek elbírálása terén széles 
mérlegelési mozgástér illeti meg a vízumkódexben meghatározott elutasítási indokok alkalmazási feltételeivel 
és a releváns tények értékelésével kapcsolatban. E mérlegelési mozgástér bírósági felülvizsgálatának tehát 
annak a vizsgálatára kell korlátozódnia, hogy a megtámadott határozat kellően biztos ténybeli alappal 
rendelkezik-e, és nem szenved-e nyilvánvaló hibában. E tekintetben e bíróságok számára, amennyiben a 
vízumkérelem elutasítását valamely más tagállam által e dokumentum kiadásával szemben emelt kifogás 
igazolja, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a többi tagállammal 
folytatandó, a vízumkódexben előírt előzetes egyeztetési eljárást megfelelően alkalmazták, és különösen, 
hogy megvizsgálják, a kérelmezőt helytálló módon határozták-e meg a szóban forgó kifogással érintett 
személyként. Ezenfelül e bíróságok számára annak vizsgálatára is lehetőséget kell biztosítani, hogy tiszteletben 
tartották-e az olyan eljárási biztosítékokat, mint amilyen az indokolási kötelezettség. Ezzel szemben a valamely 
más tagállam által emelt kifogás megalapozottságának vizsgálata e másik tagállam nemzeti bíróságainak 
feladata.

152|  A 810/2009 rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 188., 
25. o.) III. melléklete.
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IX.  Polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés

1. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 és 
1215/2012 rendelet

A 2020. május 7-i Rina ítéletben (C-641/18, EU:C:2020:349) a Bíróság kimondta először is, hogy a hajók harmadik 
állam javára és megbízásából történő osztályozására és tanúsítására irányuló tevékenységet folytató magánjogi 
jogi személyekkel szemben indított kártérítési kereset a 44/2001 rendelet153 (a továbbiakban: „Brüsszel I” 
rendelet) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalmába, következésképpen 
pedig e rendelet hatálya alá tartozik, amennyiben e tevékenységet nem az uniós jog értelmében vett közhatalmi 
jogkörök alapján gyakorolják. Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a joghatóság alóli mentességre 
vonatkozó nemzetközi szokásjogi elvvel nem ellentétes az említett rendelet által előírt joghatóságnak az 
eljáró nemzeti bíróság általi, ilyen keresetre vonatkozó jogvitában történő gyakorlása, amennyiben e bíróság 
megállapítja, hogy e szervezetek nem éltek a nemzetközi jog értelmében vett közhatalmi jogkörökkel.

A Panamai Köztársaság lobogója alatt közlekedő Al Salam Boccaccio’98 hajót 2006-ban a Vörös-tengeren 
hajószerencsétlenség érte, amely több mint 1000 áldozatot követelt. Az áldozatok családtagjai és a túlélő 
utasok keresetet indítottak a Tribunale di Genova (genovai bíróság, Olaszország) előtt a genovai székhelyű 
Rina SpA és Ente Registro Italiano Navale (a továbbiakban együtt: Rina társaságok) ellen, amelyek a 
szerencsétlenül járt hajó osztályozását és tanúsítását végezték, és amelyek székhelye Genovában van.  
A felperesek a Rina társaságok esetleges polgári jogi felelősségéből eredő vagyoni és nem vagyoni károk 
megtérítését kérték arra hivatkozva, hogy a hajószerencsétlenséget az említett műveletek okozták. A Rina 
társaságok az eljáró bíróság hatáskörének hiányára vonatkozó kifogást adtak elő a joghatóság alóli mentesség 
elvére hivatkozva, mivel ők az osztályozási és tanúsítási műveleteket a Panamai Köztársaság megbízásából 
végezték, következésképpen azok a megbízó állam szuverén előjogai megnyilvánulásának tekintendők.  
Az eljáró bíróság, mivel kételyeket táplált az olasz bíróságok joghatóságával kapcsolatban, kérdést terjesztett 
a Bíróság elé előzetes döntéshozatal céljából.

A Bíróság először a „polgári és kereskedelmi ügyek” „Brüsszel I” rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében 
vett fogalmának a Rina társaságok által a Panamai Köztársaság megbízásából és javára végzett osztályozási 
és tanúsítási tevékenységekre tekintettel történő értelmezésével foglalkozott annak megállapítása érdekében, 
hogy az olasz bíróságok rendelkeznek-e joghatósággal e rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében.154  
A Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy bár egyes olyan jogviták, amelyekben valamely hatóság 
áll szemben egy magánszeméllyel, tartozhatnak a „Brüsszel I” rendelet hatálya alá, ha a bírósági jogorvoslati 
kérelem közhatalom igénybevétele nélkül végrehajtott (iure gestionis) aktusokra vonatkozik, más a helyzet 

153|  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 
22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: 
HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.). E rendelkezés többek között azt írja elő, hogy e rendeletet polgári és kereskedelmi 
ügyekben kell alkalmazni.

154|  E rendelkezés értelmében valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy, állampolgárságára való tekintet nélkül, főszabály 
szerint az adott tagállam bíróságai előtt perelhető.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:349
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akkor, amikor a hatóság közhatalom gyakorlása keretében jár el (iure imperii). E tekintetben a Bíróság kiemelte, 
hogy az, hogy bizonyos tevékenységeket valamely állam megbízása alapján gyakoroltak, nem meghatározó, 
mivel önmagában az a tény, hogy bizonyos jogköröket hatósági aktus ruház át, nem jelenti azt, hogy e 
jogköröket iure imperii gyakorolják. Ugyanez vonatkozik arra, hogy a szóban forgó műveleteket a Panamai 
Köztársaság javára és érdekében végezték, mivel az állam nevében történő eljárás nem jelenti mindig a 
közhatalom gyakorlását. Továbbá az a tény, hogy bizonyos tevékenységek közcélokra irányulnak, önmagában 
nem elegendő ahhoz, hogy e tevékenységeket iure imperii végrehajtott tevékenységeknek lehessen minősíteni. 
A Bíróság ekként hangsúlyozta, hogy annak meghatározásához, hogy az alapügy tárgyát képező műveleteket 
közhatalom gyakorlása keretében végezték-e, a releváns kritérium a magánszemélyek közötti viszonyokban 
alkalmazandó szabályokhoz képest többletjogkörök gyakorlása.

Ezzel kapcsolatban a Bíróság megjegyezte, hogy a Rinna társaságok által végzett osztályozási és tanúsítási 
műveletek kizárólag abból álltak, hogy megállapították, hogy a vizsgált hajó megfelel-e az alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott követelményeknek, és amennyiben igen, kiállították a megfelelő 
tanúsítványokat. Az alkalmazandó műszaki követelmények értelmezése és megválasztása a Panamai 
Köztársaság hatóságainak volt fenntartva. Egy hajónak az osztályozási és tanúsítási társaság által végzett 
vizsgálata adott esetben nyilvánvalóan vezethet a tanúsítvány visszavonásához amiatt, hogy az nem felel 
meg e követelményeknek. Az ilyen visszavonás mindazonáltal nem az említett társaságok döntéshozatali 
jogköréből következik, amelyek előzetesen meghatározott szabályozási keretben járnak el. Ha egy tanúsítvány 
visszavonását követően a hajó a továbbiakban nem hajózhat, ennek oka a törvény által előírt szankció. 
Következésképpen a Bíróság kimondta, hogy – a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálatokra 
is figyelemmel – a Rina társaságok által végzett osztályozási és tanúsítási műveletek nem tekinthetők úgy, 
mint amelyeket az uniós jog értelmében vett közhatalmi jogosítványok gyakorlásával végeztek.

Másodszor a Bíróság azt vizsgálta, hogy a joghatóság alóli mentességre vonatkozó nemzetközi szokásjogi 
elvre alapított kifogás milyen esetleges hatást gyakorol a „Brüsszel I” rendelet alkalmazhatósága szempontjából. 
A Bíróság kiemelte, hogy korábban már kimondta, hogy a nemzetközi gyakorlat jelen állapotában az államok 
joghatóság alóli mentessége nem abszolút, hanem azt általában akkor ismerik el, ha a jogvita a szuverenitás 
körébe tartozó, iure imperii aktusokra vonatkozik. Ezzel szemben kizárható e mentesség, ha a bírósági 
jogorvoslati kérelem olyan aktusokra vonatkozik, amelyek nem közhatalmi jellegűek. Az olyan magánjogi 
szervezetek, mint a Rina társaságok joghatóság alóli mentessége általában nem ismerhető el a hajók 
osztályozására és tanúsítására irányuló műveleteket illetően, amennyiben azokat a nemzetközi jog értelmében 
nem iure imperii végezték. A Bíróság megállapította tehát, hogy az említett elvvel nem ellentétes a „Brüsszel 
I” rendeletnek az alapjogvitához hasonló jogvitában történő alkalmazása, amennyiben az eljáró bíróság 
megállapítja, hogy a szóban forgó, osztályozást és tanúsítást végző szervezetek nem éltek a nemzetközi jog 
értelmében vett közhatalmi jogkörökkel.

A 2020. november 24-i Wikingerhof ítéletben (C-59/19, EU:C:2020:950) a nagytanácsban eljáró Bíróság egy 
olyan ügyben határozott, amelyben a Németországban szállást üzemeltető társaság 2009-ben szerződést 
kötött a Hollandiában székhellyel rendelkező és az online szállásfoglalási platformot üzemeltető holland jog 
szerinti társasággal, a Booking.com BV-vel. A Booking.com által szolgáltatott mintaszerződésről volt szó, 
amely többek között előírta: „A szállásadó kijelenti, hogy átvette a Booking.com […] általános szerződési 
feltételeinek 0208. számú változatát. Az általános szerződési feltételek e változata elérhető online a Booking.
com oldalon […]. A szállásadó nyilatkozik továbbá, hogy a feltételeket elolvasta, megértette és azokkal egyetért. 
E feltételek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik […]”. Ezt követően a Booking.com többször 
módosította az e társaság extranetén elérhető általános szerződési feltételeit.

A Wikingerhof írásban vitatta, hogy a Booking.com-mal kötött szerződésbe belefoglalták az általános feltételek 
azon új változatát, amelyet ez utóbbi társaság 2015. június 25-én a szerződéses partnerei tudomására hozott. 
Úgy véli, hogy nem volt más választása, mint hogy megkösse az említett szerződést, és hogy eltűrje a Booking.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:950
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com általános szerződési feltételei későbbi módosításainak hatásait az utóbbinak a szállásközvetítési 
szolgáltatások és a szállásfoglalási portálok piacán fennálló piaci erőfölénye miatt, még ha a Booking.com 
egyes magatartásai tisztességtelenek is, és így ellentétesek a versenyjoggal.

Ezt követően a Wikingerhof arra irányuló keresetet indított a Landgericht Kiel (kieli regionális bíróság, 
Németország) előtt, hogy tiltsák el a Booking.com-ot attól, hogy i. a szállásfoglalási platformon az utóbbi 
hozzájárulása nélkül a Wikingerhof által megadott árat a „kedvezményes ár” vagy „leszállított ár” jelöléssel 
lássa el, ii. a szerződéses partnerek által e platformon szolgáltatott elérhetőségi adatokhoz való hozzáféréstől 
a Wikingerhofot megfossza, és iii. az általa üzemeltetett szállás találati listában elfoglalt helyét több mint 
15%-os jutaléktól tegye függővé. A Landgericht Kiel (kieli regionális bíróság) az illetékességének és joghatóságának 
hiányát állapította meg, amit fellebbezési eljárásban az Oberlandesgericht Schleswig (schleswigi regionális 
felsőbíróság, Németország) helybenhagyott. Az utóbbi szerint azon túlmenően, hogy nem állt fenn a német 
bíróságok 1215/2012 rendelet155 (a továbbiakban: „Brüsszel Ia” rendelet) értelmében vett általános joghatósága, 
mivel a Booking.com Hollandiában rendelkezik székhellyel, a jelen ügyben sem a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikke 
1. pontjának a) alpontja értelmében vett szerződéses kötelezettség teljesítésének helye szerinti különös 
joghatóságot, sem pedig a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikkének 2. pontja értelmében vett jogellenes károkozással 
vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel, vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel 
kapcsolatos ügy káreseménye bekövetkezésének helye szerinti joghatóságot nem állapították meg.

A Wikingerhof azt állító felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, 
Németország), hogy az Oberlandesgericht Schleswig (schleswigi regionális felsőbíróság) tévesen állapította 
azt meg, hogy a szóban forgó kereset nem tartozik a jogellenes károkozással vagy jogellenes károkozással 
egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekre vonatkozó 
joghatósága alá, maga előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett a Bíróság elé.

A Bíróságtól azt kérdezték, hogy a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikkének 2. pontja alkalmazandó-e a felperest és 
az alperest összekötő szerződéses jogviszony keretében tanúsított meghatározott magatartás abbahagyására 
kötelezés iránti olyan keresetre, amely azon az állításon alapul, hogy az alperes, a versenyjogot megsértve, 
visszaélt az erőfölényével.

E kérdésre válaszul a Bíróság megállapította, hogy akár a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikke 1. pontja a) alpontjának, 
akár annak 7. cikke 2. pontjának alkalmazhatósága az e rendelkezések által előírt különös feltételek eljáró 
bíróság által történő vizsgálatától függ. Így, amikor valamely felperes az egyik említett szabályra hivatkozik, 
az eljáró bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a felperes követelései, a nemzeti jogi minősítésüktől függetlenül 
szerződéses jellegűek vagy éppen ellenkezőleg, jogellenes károkozásra vagy jogellenes károkozással egy 
tekintet alá eső cselekményre vonatkoznak e rendelet értelmében. Különösen, annak érdekében, hogy a 
szerződéses felek között megfogalmazott kérelmet a „Brüsszel Ia” rendelet értelmében vett „szerződéssel 
kapcsolatos ügyekhez” vagy „jogellenes károkozással kapcsolatos ügyekhez” kapcsolja, az eljáró bíróságnak 
vizsgálnia kell a jogalapul szolgáló „szerződéses” vagy a „jogellenes károkozással, jogellenes károkozással 
egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel” kapcsolatos kötelezettséget.

Így a kereset a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontja szerinti szerződéses igény fogalmába 
tartozik, ha az alperest a felpereshez kötő szerződés értelmezése elengedhetetlen az utóbbi által az előbbi 
terhére rótt magatartás jogszerű vagy – éppen ellenkezőleg – jogellenes voltának megállapításához Ezzel 
szemben, ha a felperes a keresetlevelében a jogellenes károkozásért vagy jogellenes károkozással egy tekintet 
alá eső cselekményért fennálló felelősség szabályaira hivatkozik, azaz törvény által előírt kötelezettség 
megsértésére, és az alperessel szemben kifogásolt magatartás jogellenességének értékeléséhez nem tűnik 

155|  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló,  
2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).
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elengedhetetlennek a szerződés tartalmának a megállapítása, a kereset jogalapja a „Brüsszel Ia” rendelet 
7. cikkének 2. pontja szerinti jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel 
vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyek körébe tartozik.

A jelen esetben a Wikingerhof a keresetlevelében a német versenyjog megsértésére hivatkozik, amely minden 
szerződéstől vagy más önkéntes kötelezettségvállalástól függetlenül általában tiltja az erőfölénnyel való 
visszaélést. Így az alapügy központi kérdése az, hogy a Booking.com az említett versenyjog értelmében vett 
erőfölénnyel való visszaélést követett-e el. Márpedig a Booking.com-nak felrótt gyakorlat e jogra tekintettel 
fennálló jogszerű vagy jogellenes jellegének megállapításához nem elengedhetetlen az alapeljárás feleit kötő 
szerződés értelmezése, az ilyen értelmezés legfeljebb az említett gyakorlat valóságtartalmának megállapításához 
szükséges.

A Bíróság megállapította – azzal, hogy ezt a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia –, hogy a 
Wikingerhof keresete, amennyiben az erőfölénnyel való visszaéléstől való tartózkodásra irányuló jogi 
kötelezettségen alapul, a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikkének 2. pontja értelmében vett jogellenes károkozással, 
jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel 
kapcsolatos ügyek alá tartozik.

2. A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az 
e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009 rendelet

A 2020. szeptember 17-i Landkreis Harburg (Közintézménynek a tartásra jogosult helyébe lépése) ítéletben 
(C-540/19, EU:C:2020:732) a Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben a Bécsben (Ausztria) lakó WV-t 
a német polgári jog alapján tartási kötelezettség terhelte anyja javára, akit Kölnben (Németország) időskorú 
személyek gondozási intézményében helyeztek el. WV anyját a Landkreis Harburg (harburgi járás, Németország) 
(a továbbiakban: kérelmező szervezet) a német szociális biztonsági szabályozás alapján rendszeres tartási 
ellátásban részesítette. E szervezet arra hivatkozott, hogy e szabályozás szerint az általa 2017 áprilisa óta 
WV anyja részére folyósított ellátás erejéig ő lép WV anyjának WV-vel szembeni jogaiba. E szabályozás szerint 
az ilyen jogátszállásból eredő követelésekről polgári eljárás keretében kell határozni.

Ezért a kérelmező szervezet tartási visszkeresetet indított WV ellen a német polgári bíróság előtt a 4/2009 
rendelet156 alapján, amely a tartással kapcsolatos ügyekben többek között a joghatóságot szabályozza, 
közelebbről e rendelet 3. cikkének b) pontja alapján, amely a jogosult szokásos tartózkodási helyének bíróságát 
ruházza fel joghatósággal. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a német bíróságok e kereset tekintetében 
nem rendelkeznek joghatósággal, ugyanis e rendelkezésre csak a tartásra jogosult természetes személy 
hivatkozhat. A fellebbviteli bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a tartási jogosultság engedményeseként 
eljáró kérelmező szervezet hivatkozhat e joghatóságra. A WV által e határozattal szemben benyújtott 
felülvizsgálati kérelem tárgyában eljáró Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) 
arra az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre vár választ a Bíróságtól, hogy jogosult-e a szóban 
forgó közintézmény ezen ügy körülményei között a tartásra jogosult, azaz WV anyja szokásos tartózkodási 
helyének bírósága előtt keresetet indítani.

156|  A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 7., 1. o.; helyesbítések: 
HL 2011. L 131., 26. o.; HL 2013. L 8., 19. o.; HL 2013. L 281., 29. o.).
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Ítéletében a Bíróság kimondta: az a közintézmény, amely visszkereset útján követeli a tartás címén olyan 
tartásra jogosult részére fizetett összeg megtérítését, akinek a tartásra kötelezettel szembeni jogai e 
közintézményre átszálltak, megalapozottan hivatkozik az e jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti 
bíróság joghatóságára. A Bíróság e következtetésre a 4/2009 rendelet 3. cikke szövegének, célkitűzéseinek 
és rendszerbeli helyének vizsgálatával jutott; e cikk jelöli ki a tagállamokban a tartási kötelezettségek tárgyában 
joghatósággal rendelkező bíróságokat.

A 4/2009 rendelet 3. cikkének szövegéről szólva a Bíróság megállapította: e cikk az a) és b) pontjában nem 
írja elő, hogy az e cikkben megjelölt bíróságokhoz magának a tartásra jogosultnak kell fordulnia. Így e cikk 
nem tiltja meg, hogy a tartási kötelezettség megállapítására irányuló kérelmet – e rendelet céljainak és 
rendszerének tiszteletben tartása mellett – e bíróságok bármelyike előtt az említett jogosult jogaiba törvényi 
engedményezés folytán lépő közintézmény nyújtsa be. Márpedig a 4/2009 rendeletnek sem a céljai, sem a 
rendszere nem képezi akadályát annak, hogy a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság 
joghatósággal rendelkezzen az ilyen kérelem elbírálására.

Ugyanis először, e bíróság e kérelem elbírálására vonatkozó joghatóságának elismerése összhangban áll a 
4/2009 rendelet által követett célokkal, amelyek magukban foglalják mind a hatáskörrel rendelkező bíróság 
és a tartásra jogosult közötti közelséget, mind pedig a tartási követelések nemzetközi érvényesítésének a 
lehető legnagyobb mértékben való megkönnyítéséhez fűződő célkitűzést. Közelebbről, ez utóbbi célkitűzés 
csorbulna, ha a tartásra jogosult jogaiba lépő közintézmény meg lenne fosztva attól a jogától, hogy a 4/2009 
rendelet 3. cikkének a) és b) pontjában a tartási kötelezettségekkel kapcsolatban a tartást kérelmező számára 
biztosított vagylagos joghatósági okokra hivatkozzon, akár az Európai Unióban, akár harmadik államban lakó 
alperessel szemben. Ráadásul annak elismerése, hogy egy ilyen közintézmény érvényesen fordulhat a 4/2009 
rendelet 3. cikkének b) pontjában megjelölt bírósághoz, egyáltalán nem változtatja meg a megfelelő 
igazságszolgáltatáshoz fűződő, e rendelet által szintén követett célt. E célkitűzést többek között a peres felek 
– tehát akár a felperes, akár az alperes – érdekével összefüggésben kell értelmezni, akik számára lehetőséget 
kell biztosítani többek között arra, hogy könnyen hozzáférhessenek az igazságszolgáltatáshoz, és előre 
láthassák a joghatósági szabályokat. Márpedig a tartásra jogosult jogainak egy ilyen közintézményre történő 
átruházása nem érinti sem a tartásra kötelezett érdekeit, sem pedig az alkalmazandó joghatósági szabályok 
előreláthatóságát.

Másodszor az a tény, hogy a tartásra jogosult jogaiba törvényi engedményezés folytán lépő közintézmény e 
jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat, szintén összhangban áll a 4/2009 rendelet 
rendszerével, valamint annak szerkezetével. E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy e rendelet 
64. cikke kifejezetten olyan közintézmény kérelmezőkénti fellépéséről szól, amely a tartásra vagy a tartás 
címén teljesített szolgáltatás megtérítésére jogosult személy helyett jár el. Közelebbről e rendelet 64. cikke 
(3) bekezdésének a) pontja pontosítja, hogy ez a közintézmény kérheti a tartás helyett nyújtott ellátások 
megfizetését kérő közintézmény kérelmére a kötelezett ellen hozott határozatok elismerését és végrehajthatóvá 
nyilvánítását, valamint végrehajtását. Márpedig e rendelkezés azt feltételezi, hogy az ilyen közintézménynek 
előzetesen lehetősége volt arra, hogy a 4/2009 rendelet 3. cikke b) pontjának megfelelően kijelölt bírósághoz 
forduljon annak érdekében, hogy az a tartási kötelezettségek tárgyában határozatot hozhasson.
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X.  Büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés

A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén kilenc ítéletet kell kiemelni. Hat ítélet 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat157 (a továbbiakban: 2002/584 kerethatározat) értelmében vett európai 
elfogatóparancsra vonatkozik. A hetedik ítélet az „igazságügyi hatóság” és a „kibocsátó hatóság” fogalmával 
foglalkozik a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozattal kapcsolatban. A nyolcadik ítélet 
tárgya a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzása. 
Végül a kilencedik ítélet a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szól.

1. Európai elfogatóparancs

1.1. Az európai elfogatóparancsok végrehajtása és az átadás feltételei

A 2020. március 3-i X (Európai elfogatóparancs – kettős büntethetőség) ítéletben (C-717/18, EU:C:2020:142) 
a Bíróság nagytanácsa megállapította, hogy a 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése megköveteli, 
hogy annak vizsgálatához, hogy a bűncselekmény esetében, amelyre vonatkozóan az európai elfogatóparancsot 
kibocsátották, a kibocsátó tagállamban a büntetési tétel felső határa a kibocsátó tagállam joga szerint legalább 
háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés-e, a végrehajtó igazságügyi hatóságnak 
az említett tagállam jogát abban a változatában kell figyelembe vennie, amely az azon ügy tárgyát képező 
cselekményre alkalmazandó, amelynek keretében az európai elfogatóparancsot kibocsátották, és nem abban 
a változatában, amely ezen elfogadóparancs kibocsátásának az időpontjában hatályos. E vizsgálat amiatt 
szükséges, hogy e rendelkezés értelmében bizonyos olyan bűncselekmények miatt kibocsátott európai 
elfogatóparancsok végrehajtásakor, amelyek esetében a büntetési tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, nem mérlegelhető a cselekmény kettős 
büntethetősége, tehát annak a feltétele, hogy e cselekményeket a végrehajtó tagállam joga is büntesse.

Az Audiencia Nacional (kiemelt ügyek országos bírósága, Spanyolország) 2017-ben megállapította X büntetőjogi 
felelősségét többek között 2012-ben és 2013-ban elkövetett, és a terrorizmus dicsőítésére és a terrorizmus 
áldozatainak megsértésére irányuló, a spanyol büntető törvénykönyvnek az e cselekmények időpontjában 
hatályos változatában foglalt 578. cikkben előírt bűncselekményt megvalósító cselekmények miatt. E bíróság 
X-re így a spanyol büntetőjogi szabályozás e változatán alapuló maximális, kétéves szabadságvesztés-büntetést 
szabta ki. 2015-ben azonban módosították ezt a rendelkezést, amely azóta hároméves maximális 
szabadságvesztés-büntetést irányoz elő.

Mivel X Spanyolországból Belgiumba távozott, az Audiencia Nacional (kiemelt ügyek országos bírósága) 
2018-ban európai elfogatóparancsot bocsátott ki ellene a „terrorizmus” bűncselekményére vonatkozóan, 
amely szerepel azon bűncselekmények listáján, amelyekre kiterjed a cselekmény kettős büntethetősége 
mérlegelésének a kiiktatása. A hof van beroep te Gent (genti fellebbviteli bíróság, Belgium), amely az ezen 
elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárásban fellebviteli fórumként eljár, úgy határozott, hogy előzetes 

157|  A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal (HL 2009. L 81., 24. o.) módosított, az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).
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döntéshozatal iránti kérelmet terjeszt a Bíróság elé, mivel kételyeket táplált azt illetően, hogy a spanyol 
büntető törvénykönyv 578. cikkének mely változatát (az alapügy tárgyát képező cselekményre alkalmazandó 
változatát, vagy az európai elfogatóparancs kibocsátásának időpontjában hatályos változatát) kell figyelembe 
venni annak vizsgálatához, hogy teljesül-e a jelen ügyben az olyan szabadságvesztésre vonatkozó feltétel, 
amelynek esetében a büntetési tétel felső határa legalább három év.

A Bíróság először is megállapította, hogy a 2002/584 kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésének szövege nem 
pontosítja, hogy a kibocsátó tagállam jogának mely változatát kell figyelembe venni abban az esetben, ha az 
említett jog módosult a szóban forgó cselekmény időpontja és az európai elfogatóparancs kibocsátásának, 
vagy akár végrehajtásának az időpontja között. Konkrétan a jelen időnek az e rendelkezés megfogalmazásában 
való használatából nem lehet arra következtetni, hogy a figyelembe veendő változat az említett elfogatóparancs 
kibocsátásának időpontjában hatályos változat.

Ezt követően azt a kontextust illetően, amelybe e rendelkezés illeszkedik, a Bíróság megállapította, hogy a 
2002/584 kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdése többek között azt írja elő, hogy európai elfogatóparancs 
olyan cselekmények esetén bocsátható ki, amelyek esetében a kiszabott szabadságvesztés időtartama 
legalább négy hónap. Márpedig e minimális tartam csupán az e határozatban konkrétan megállapított,  
a kibocsátási tagállamnak az e határozat alapjául szolgáló cselekményre alkalmazandó joga szerint kiszabott 
büntetésre vonatkozhat, és nem vonatkozhat olyan büntetésre, amelyet az említett tagállamnak az ezen 
elfogatóparancs kibocsátása időpontjában alkalmazandó joga szerint lehetett volna kiszabni. Nem lehet más 
a helyzet az európai elfogatóparancsnak a 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése alapján történő 
végrehajtása esetén sem. Az az értelmezés ugyanis, amely szerint a végrehajtó igazságügyi hatóságnak a 
kibocsátó tagállam más-más időpontban alkalmazandó jogát kell figyelembe vennie aszerint, hogy mérlegeli-e 
azt, hogy az európai elfogatóparancs kibocsátható-e a 2002/584 kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően, vagy ezen elfogatóparancsot a 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése alapján a 
cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül kell végrehajtani, sérti e két rendelkezés koherens 
alkalmazását.

Azt az értelmezést továbbá, amely szerint a kibocsátási tagállam jogának a figyelembe veendő változata az 
a változat, amely az érintett cselekményre alkalmazandó, alátámasztja a 2002/584 kerethatározat 8. cikke. 
E rendelkezés többek között előírja, hogy az európai elfogatóparancsnak tartalmaznia kell a kiszabott 
büntetésre, illetve a bűncselekményre a kibocsátó tagállam joga szerint előírt büntetési tételre vonatkozó 
információkat, és azokat a 2002/584 kerethatározat mellékletében szereplő formanyomtatványnak megfelelően 
kell megadni. E formanyomtatványból következően ezen információk a „kiszabott” büntetésre vonatkoznak, 
tehát e büntetés alatt azt a büntetést kell érteni, amely adott esetben kiszabható, vagy amelyet a büntetőjogi 
felelősséget megállapító határozatban konkrétan kiszabtak, tehát arról a büntetésről van szó, amely a 
kibocsátó tagállam jogának az érintett cselekményre alkalmazandó változatából következik.

A Bíróság megállapította továbbá, hogy a 2002/584 kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésének ezen értelmezését 
alátámasztja ezen kerethatározat célja is, amely az elítéltek vagy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak 
átadásának új, egyszerűsített és hatékonyabb rendszerének bevezetése útján az igazságügyi együttműködés 
megkönnyítése és meggyorsítása. Következésképpen szükséges az, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság 
alapul vehesse azokat az információkat, amelyeket a büntetés tartamát érintően maga az európai elfogatóparancs 
tartalmaz. Annak megkövetelése, hogy e hatóság vizsgálja azt, hogy a kibocsátó tagállamnak a szóban forgó 
cselekményre alkalmazandó joga e cselekmény megvalósulását követően nem módosult-e, egyrészt ellentétes 
lenne a 2002/584 kerethatározat céljával, és másrészt sértené a jogbiztonság elvét, tekintettel azokra a 
nehézségekre, amelyekkel e hatóság szembesülhet az említett jog esetlegesen releváns különböző változatainak 
azonosítása tekintetében.
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Végezetül, a Bíróság hangsúlyozta, hogy az, hogy a szóban forgó bűncselekmény nem alapozhatja meg a 
cselekmény kettős büntethetőségének a mérlegelése nélküli, a 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti átadást, nem jelenti azt, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtását meg kell tagadni. A végrehajtó 
igazságügyi hatóságnak ugyanis e bűncselekmény vonatkozásában meg kell vizsgálnia a cselekmény kettős 
büntethetőségére vonatkozó, a 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (4) bekezdésében foglalt kritériumot.

A 2020. március 11-i SF (Európai elfogatóparancs – A végrehajtó államba történő visszaszállítás garanciája) 
ítéletben (C-314/18, EU:C:2020:191) a Bíróság kimondta egyrészt, hogy amikor egy európai elfogatóparancsot 
végrehajtó tagállam a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott ilyen elfogatóparanccsal érintett egyik 
állampolgára vagy lakosa átadását azon feltételnek rendeli alá, hogy e személyt szállítsák vissza a végrehajtó 
tagállamba, hogy ott töltse le a kibocsátó tagállamban rá kiszabott szabadságvesztés-büntetést vagy 
szabadságelvonással járó intézkedést, e tagállam főszabály szerint azonnal köteles e visszaszállításra, amint 
ezen elmarasztaló határozat jogerőssé vált. Csak akkor más a helyzet, ha az érintett személy védelemhez 
való jogának tiszteletben tartásával vagy a megfelelő igazságszolgáltatással kapcsolatos konkrét indokok 
elengedhetetlenné teszik e személynek a kibocsátó tagállamban való jelenlétét addig, amíg véglegesen nem 
határoznak az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárásba 
illeszkedő minden más eljárási szakaszban is. Másrészt a Bíróság kimondta, hogy a végrehajtó tagállam e 
szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából e büntetés 
időtartamát kizárólag a 2008/909 kerethatározat158 8. cikkének (2) bekezdésében előírt szigorú feltételek 
között igazíthatja ki.

Ez az ítélet egy brit bíróság által egy holland állampolgár ellen büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott 
európai elfogatóparancs Hollandiában történő végrehajtásával kapcsolatos eljárás keretébe illeszkedik. 
Hollandiában az ügyészség arra kérte a kibocsátó igazságügyi hatóságot, hogy nyújtson a 2002/584 
kerethatározat 5. cikkének 3. pontjában előírt garanciát, amely abban állt, hogy e hatóság az érintett személy 
átadása előtt kötelezettséget vállal arra, hogy elítélése esetén az érintett személyt visszaszállítja a végrehajtó 
tagállamba annak érdekében, hogy ott töltse le a rá kiszabott szabadságvesztés-büntetést vagy 
szabadságelvonással járó intézkedést.159 Válaszul a brit belügyminisztérium jelezte, hogy ha az érintettet az 
Egyesült Királyságban szabadságvesztés-büntetésre ítélik, a büntetőeljárás és az európai elfogatóparancs 
alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos összes többi eljárás befejezésekor visszaszállítják Hollandiába. 
Ugyanezen hatóság ezenkívül pontosította, hogy a 2002/584 kerethatározat alapján történő átadás szerinte 
nem jogosítja fel Hollandiát az Egyesült Királyságban esetlegesen kiszabott büntetés időtartamának 
módosítására.

Először is, azon időpontot illetően, amikor a kibocsátó tagállamban rá kiszabott szabadságvesztés-büntetés 
vagy szabadságelvonással járó intézkedés letöltése céljából a végrehajtó tagállamba vissza kell szállítani az 
azon európai elfogatóparanccsal érintett személyt, amelynek végrehajtását a 2002/584 kerethatározat 
5. cikke 3. pontjának értelmében garancia nyújtásához kötötték, a Bíróság mindenekelőtt megállapította, 

158|  A 2009/299 kerethatározattal módosított, a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés–büntetéseket 
kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő 
alkalmazásáról szóló, 2008. november 27–i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat (HL 2008. L 327., 27. o.). Közelebbről, a 2008/909 
kerethatározat 8. cikkének (2) bekezdése értelmében „[a]mennyiben a büntetés – időtartamát tekintve – nem egyeztethető össze 
a végrehajtó állam jogával, a végrehajtó állam illetékes hatósága kizárólag abban az esetben dönthet a büntetés átalakításáról, ha 
az adott büntetés mértéke meghaladja az adott állam nemzeti jogában a hasonló bűncselekményekre előírt maximális büntetést. 
Az átalakított büntetés mértéke nem lehet alacsonyabb a végrehajtó állam nemzeti jogában a hasonló bűncselekményekre 
vonatkozóan előírt maximális büntetésnél”.

159|  E rendelkezés értelmében, „ha a személy, aki ellen az európai elfogatóparancsot büntetőeljárás lefolytatása céljából bocsátották 
ki, a végrehajtó tagállam állampolgára vagy lakosa, az átadás ahhoz a feltételhez köthető, hogy az érintett személyt – meghallgatása 
után – visszaszállítják a végrehajtó tagállamba, hogy ott töltse le a kibocsátó tagállamban rá kiszabott szabadságvesztés-büntetést 
vagy szabadságelvonással járó intézkedést”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:191
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hogy az említett időpontot e rendelkezés nem pontosította. Így a Bíróság hangsúlyozta, hogy az uniós 
jogalkotó mind e rendelkezésben, mind a 2008/909 kerethatározatban jelentőséget tulajdonított a végrehajtó 
tagállam állampolgára vagy lakosa társadalomba való visszailleszkedése esélyének, amely abban nyilvánul 
meg, hogy e személy az átadását követően e tagállam területén töltheti le az európai elfogatóparancs 
végrehajtásaként a kibocsátó tagállamban rá kiszabott szabadságvesztés-büntetést vagy szabadságelvonással 
járó intézkedést. A Bíróság hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben milyen jelentőséggel bír az a tény, hogy a 
kibocsátó tagállam az említett átadást elvégezze, amint a szóban forgó marasztaló határozat jogerőssé vált. 
A Bíróság mindazonáltal pontosította, hogy ha ezen időpontig bebizonyosodik, hogy szükség van az érintett 
személynek a kibocsátó tagállamban való jelenlétére az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló 
bűncselekményre vonatkozó büntetőeljárásba illeszkedő egyéb eljárási szakaszok miatt, az elítélt személy 
társadalmi beilleszkedésének elősegítésére irányuló célkitűzést egyensúlyba kell hozni mind a büntetőeljárások 
hatékonyságával, mind az érintett személy eljárási jogainak tiszteletben tartásával.

Másodszor, a végrehajtó tagállam illetékes hatóságának a 2008/809 kerethatározat 8. cikkének (2) bekezdésében 
előírt azon lehetőségét illetően, hogy kiigazítsa a kibocsátó tagállamban kiszabott büntetést, a Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy e rendelkezés szigorúan szabályozza e lehetőséget, pontosítva, hogy az említett 
8. cikk tartalmazza az egyedüli kivételeket azon alapvető kötelezettség alól, amelynek értelmében a végrehajtó 
tagállamnak a részére továbbított ítéletet el kell ismernie, és végre kell hajtania azon büntetést, amelynek 
időtartama és jellege megfelel a kibocsátó tagállamban hozott ítéletben meghatározottaknak. A Bíróság így 
elutasította a 2008/909 kerethatározat 25. cikkének160 azon értelmezését, amely szerint a kibocsátó tagállamnak 
visszaszállítási garancia mellett átadott személy esetében megengedett, hogy a végrehajtó tagállam az 
említett kerethatározat 8. cikkében előírt eseteken kívül a büntetést kiigazítsa.

A 2020. szeptember 24-i Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ítéletben (C-195/20 PPU, EU:C:2020:749) 
a Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben XC-vel szemben három különböző büntetőeljárás indult 
Németországban.

Először, 2011. október 6-án egy helyi bíróság XC-t halmazati büntetésként egy év kilenc hónap szabadságvesztés-
büntetésre ítélte. E büntetés végrehajtását felfüggesztették.

Másodszor, 2016-ban XC-vel szemben Németországban büntetőeljárást indítottak olyan cselekmények miatt, 
amelyeket Portugáliában követett el. Mivel XC Portugáliában tartózkodott, a Staatsanwaltschaft Hannover 
(hannoveri ügyészség, Németország) az e cselekmények miatti büntetőeljárás lefolytatása céljából európai 
elfogatóparancsot bocsátott ki. A portugál végrehajtó hatóság hozzájárult XC-nek a német igazságügyi 
hatóságok részére történő átadásához. A német igazságügyi hatóság XC-t egy év három hónap szabadságvesztés-
büntetésre ítélte. E büntetés végrehajtása alatt megszüntették a 2011-ben kiszabott büntetés végrehajtásának 
felfüggesztését.

2018. augusztus 22-én a Staatsanwaltschaft Flensburg (flensburgi ügyészség, Németország) kérte a portugál 
végrehajtó hatóságot, hogy mondjon le a specialitás szabályának alkalmazásáról, és járuljon hozzá a  
2011-ben kiszabott büntetés végrehajtásához. A 2002/584 kerethatározat 27. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített ezen szabály szerint ugyanis az átadott személy az átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául 
szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt nem vonható büntetőeljárás alá, nem 

160|  E rendelkezés szerint „[a] 2002/584/IB kerethatározat sérelme nélkül, e kerethatározat rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni 
– olyan mértékben, amennyire azok összhangban vannak azon kerethatározat rendelkezéseivel – a büntetések olyan esetekben 
történő végrehajtására, amikor a tagállam azon kerethatározat 4. cikkének (6) bekezdése szerinti esetekben vállalja a büntetés 
végrehajtását, vagy azon kerethatározat 5. cikkének (3) bekezdése szerint eljárva azt a feltételt szabta meg, hogy a személyt a 
büntetés letöltése céljából vissza kell szállítani az érintett tagállamba az elítélt személy büntetlenségének elkerülése céljából”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:749
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ítélhető el, és nem fosztható meg szabadságától. Mindazonáltal ugyanezen cikk (3) bekezdésének g) pontja 
kimondja, hogy a specialitás szabálya nem alkalmazandó, ha a személyt átadó végrehajtó igazságügyi hatóság 
hozzájárulását adja.

2018. augusztus 31-én a portugál végrehajtó igazságügyi hatóság válaszának hiányában XC-t szabadon 
bocsátották. 2018. szeptember 18-án a vádlott Hollandiába, majd Olaszországba utazott. Egy nappal később 
a Staatsanwaltschaft Flensburg (flensburgi ügyészség) új európai elfogatóparancsot bocsátott ki XC-vel 
szemben a 2011. október 6-án hozott ítélet végrehajtása céljából. Ezen európai elfogatóparancs alapján XC-t 
elfogták Olaszországban. Az olasz végrehajtó hatóság hozzájárulását adta XC német hatóságoknak történő 
átadásához.

Harmadszor, 2018. november 5-én az Amtsgericht Braunschweig (braunschweigi helyi bíróság, Németország) 
nemzeti elfogatóparancsot bocsátott ki (a továbbiakban: 2018. november 5-i elfogatóparancs) az XC által 
2005-ben, Portugáliában elkövetett cselekmények miatti harmadik ügyben indítandó büntetőeljárás lefolytatása 
céljából. 2018 decemberében a Staatsanwaltschaft Braunschweig (braunschweigi ügyészség, Németország) 
azt kérte az olasz végrehajtó igazságügyi hatóságtól, hogy járuljon hozzá az XC-vel szemben e cselekmény 
miatti büntetőeljárás megindításához is. Az említett hatóság e kérelem alapján megadta a hozzájárulást.

XC 2019. július 23. és 2020. február 11. között a nemzeti elfogatóparancs alapján előzetes letartóztatásban 
volt Németországban. Ezen időszak alatt XC-t a Portugáliában, 2005-ben elkövetett cselekmények miatt 2019. 
december 16-án halmazati büntetésként hét év szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amely figyelembe veszi 
a 2011. október 6-i ítéletet.

XC a 2019. december 16-i ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő bírósághoz, 
azaz a Bundesgerichtshofhoz (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország), többek között a 2002/584 
kerethatározatban előírt specialitás szabályára hivatkozva. XC lényegében azt állította, hogy mivel a portugál 
végrehajtó hatóság nem járult hozzá a Portugáliában, 2005-ben elkövetett cselekmények miatti büntetőeljárás 
lefolytatásához, a német hatóságok nem voltak jogosultak eljárást indítani. Ezen érvre tekintettel a kérdést 
előterjesztő bíróság arra kereste a választ, hogy a 2018. november 5-i elfogatóparancs helybenhagyható-e, 
vagy azt meg kell semmisíteni.

A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletében a Bíróság kimondta, hogy a 2002/584 
kerethatározat 27. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen cikk (2) bekezdésében 
meghatározott specialitás szabályával nem ellentétes az átadás előtt elkövetett, az átadás alapjául szolgáló 
bűncselekménytől eltérő másik bűncselekmény miatt egy első európai elfogatóparanccsal érintett személlyel 
szemben alkalmazott, személyi szabadságot korlátozó intézkedés, amennyiben az érintett személy önként 
elhagyta az első elfogatóparancsot kibocsátó tagállam területét, majd egy második, szabadságvesztés-
büntetés végrehajtása céljából e távozást követően kibocsátott európai elfogatóparancs alapján e tagállamnak 
átadták, feltéve, hogy a második európai elfogatóparancs kapcsán az azt végrehajtó igazságügyi hatóság 
hozzájárult a büntetőeljárásnak a személyi szabadságot korlátozó intézkedés alapjául szolgáló bűncselekményre 
való kiterjesztéséhez.

E tekintetben a Bíróság megjegyezte, hogy a 2002/584 kerethatározat 27. cikke (2) bekezdésének szó szerinti 
értelmezéséből kitűnik, hogy a specialitás szabálya szorosan valamely konkrét európai elfogatóparancs 
alapján történő átadáshoz kapcsolódik, mivel e rendelkezés szövege az „átadásra” egyes számban utal.  
Ezt az értelmezést támasztja alá az említett rendelkezés rendszertani értelmezése is, mivel a 2002/584 
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kerethatározat más rendelkezései161 is arra utalnak, hogy a specialitás szabálya a konkrét európai elfogatóparancs 
végrehajtásához kapcsolódik. E körülmények között annak megkövetelése, hogy mind a terheltet az első 
európai elfogatóparancs alapján átadó tagállami végrehajtó igazságügyi hatóság, mind pedig a terheltet a 
második európai elfogatóparancs alapján átadó tagállami végrehajtó igazságügyi hatóság a 2002/584 
kerethatározat 27. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében hozzájárulását adja, gátolná az átadási eljárás 
hatékonyságát, és ezáltal veszélyeztetné a 2002/584 kerethatározatnak a tagállamok igazságügyi hatóságai 
közötti átadások megkönnyítésére és meggyorsítására irányuló célkitűzését.

Ennélfogva, mivel a jelen ügyben XC önként hagyta el Németország területét azt követően, hogy az első 
európai elfogatóparancsban megjelölt tényállás miatt vele szemben kiszabott büntetést ebben a tagállamban 
letöltötte, már nem hivatkozhat az első európai elfogatóparancs kapcsán alkalmazandó specialitás szabályára. 
Mivel a jelen ügyben a specialitás szabálya tiszteletben tartásának értékelése szempontjából egyedül a 
második európai elfogatóparancs alapján foganatosított átadás releváns, a 2002/584 kerethatározat 27. cikke 
(3) bekezdésének g) pontjában megkövetelt hozzájárulást kizárólag a vádlottat az említett európai elfogatóparancs 
alapján átadó tagállami végrehajtó igazságügyi hatóságnak kell megadnia.

A 2020. december 17-i Generalstaatsanwaltschaft Hamburg ítéletben (C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042)  
a Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben Romániában két külön eljárás keretében büntetőeljárás 
indult TR román állampolgárral szemben. Mivel az érintett Németországba szökött, a vele szembeni elsőfokú 
és másodfokú eljárásokat a távollétében folytatták le. Mindazonáltal ezen eljárások közül legalább egyről 
tudomást szerzett, és ezen eljárásokban első fokon az általa választott védők képviselték, másodfokon pedig 
a bíróságok által kirendelt védők. A tárgyalások során két szabadságvesztés-büntetést kiszabó, büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletet hoztak. A román hatóságok az ítéletek végrehajtása céljából európai 
elfogatóparancsokat bocsátottak ki. A Hamburgban (Németország) tartózkodó TR 2020. március 31. óta 
szabadságelvonás alatt áll.

2020. május 28-án a Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (hamburgi regionális felsőbíróság, Németország) 
úgy határozott, hogy végrehajtja az európai elfogatóparancsokat. TR ezt arra hivatkozva ellenezte, hogy a 
román hatóságok megtagadták a szóban forgó büntetőeljárások újbóli megindításának biztosítását, ami 
szerinte összeegyeztethetetlen a vádlottak tárgyaláson való jelenléthez való jogával,162 illetve – a vádlottak 
távolléte esetén – az új tárgyaláshoz való jogával.163 Így a német bíróságnak – az európai elfogatóparancsról 
szóló 2002/584 kerethatározat 4a. cikkét átültető nemzeti rendelkezések alapján – TR átadásának jogszerűségéről 
kellett határoznia. E cikk értelmében a végrehajtó igazságügyi hatóság – a kimerítően felsorolt esetek 
kivételével – figyelmen kívül hagyhatja az érintett személy távollétében kiszabott szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancsot. Ebben az összefüggésben e bíróság úgy 
határozott, hogy kérdést intéz a Bírósághoz arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lehet annak, ha az új 
tárgyaláshoz való jogra vonatkozó követelményeket a kibocsátó tagállamban nem tartják be, amennyiben 
ezt a körülményt a 4a. cikkben foglalt esetcsoportok egyikébe sem lehet besorolni.

161|  Többek között az 1. cikk (1) bekezdése, amely az európai elfogatóparancsot az általa kitűzött konkrét célra tekintettel határozza 
meg, valamint a 8. cikk (1) bekezdése, amely megköveteli, hogy minden európai elfogatóparancs pontos legyen az alapul fekvő 
bűncselekmények jellegét és jogi minősítését illetően, és ismertesse azok elkövetésének körülményeit.

162|  Ezt a jogot a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről 
szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.) 8. cikke biztosítja. A tagállamok 
azonban bizonyos feltételek mellett előírhatják, hogy a tárgyalást az érintett távollétében is meg lehet tartani.

163|  Ezt a jogot a 2016/343 irányelv 9. cikke biztosítja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1042
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A Bíróság úgy vélte, hogy a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás keretében a 2002/584 kerethatározat 
4a. cikke értelmében a végrehajtó igazságügyi hatóság nem tagadhatja meg az európai elfogatóparancs 
végrehajtását pusztán azzal az indokkal, hogy nem áll rendelkezésére arra vonatkozó biztosíték, hogy a 
kibocsátó tagállamnak való átadás esetén tiszteletben tartják az érintett személy új tárgyaláshoz való jogát,164 
jóllehet ez a személy a személyes idézését megakadályozva a végrehajtó tagállamba szökött, és a tárgyaláson 
nem jelent meg.

Ennek megállapításához a Bíróság emlékeztetett arra, hogy azokat az eseteket, amelyekben a tagállamok 
megtagadhatják az európai elfogatóparancs végrehajtását, kimerítő felsorolásba foglalták165, és a végrehajtó 
igazságügyi hatóság az európai elfogatóparancs végrehajtását nem rendelheti alá további feltételeknek.

Ennek tisztázását követően, a Bíróság először is rámutatott arra, hogy az érintettnek az elítélését eredményező 
tárgyalásról való távolmaradása – amely miatt ezt követően európai elfogatóparancsot bocsátottak ki vele 
szemben – ezen európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának mérlegelhető okát képezi. Ugyanakkor 
a 2002/584 kerethatározat módosítása166 óta ezen ok hatálya korlátozottabb, mivel a 4a. cikk kimerítően 
felsorolja azokat az eseteket, amelyekben abból kell kiindulni, hogy az ilyen európai elfogatóparancs 
végrehajtása nem sérti a védelemhez való jogot Ilyen esetekben a végrehajtó igazságügyi hatóság köteles 
végrehajtani az európai elfogatóparancsot. Ez különösen így van abban az esetben, ha az érintett tudomással 
bírt a kitűzött tárgyalásról, meghatalmazást adott egy – akár általa választott, akár az állam által kirendelt – 
jogi képviselőnek, és e jogi képviselő a tárgyaláson ténylegesen ellátta a védelmét.167

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy az, hogy a kibocsátó tagállam nem tartja tiszteletben az uniós 
jognak az új tárgyaláshoz való jogot biztosító rendelkezéseit, nem akadályozhatja meg az európai elfogatóparancs 
végrehajtását, hiszen ez a 2002/584 kerethatározattal bevezetett rendszer megkerülését jelentené. A Bíróság 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egyáltalán nem érinti a kibocsátó tagállamnak e rendelkezések tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettségét. Ezért, ha e tagállam valóban nem ültette át e rendelkezéseket határidőn 
belül, vagy azokat helytelenül ültette át, az érintett az átadása esetén hivatkozhat a közvetlen hatállyal bíró 
rendelkezésekre e tagállam bíróságai előtt.

Harmadszor, a Bíróság hangsúlyozta, hogy a vizsgált ok a végrehajtás megtagadásának egyik mérlegelhető 
oka. Így abban az esetben, ha a végrehajtó igazságügyi hatóság úgy ítélné meg, hogy nem azon esetek 
egyikéről van szó, amely kizárja a terhelt távollétében hozott büntetőítélet végrehajtása céljából kibocsátott 
európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának lehetőségét, figyelembe vehet más, olyan körülményeket 
is, amelyek lehetővé teszik számára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintett átadása nem jár a 
védelemhez való jogának a megsértésével. Ekkor a végrehajtó igazságügyi hatóság adott esetben átadhatja 
az érintettet. E tekintetben a Bíróság rámutatott, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság figyelembe veheti 
az érintett magatartását, különösen azt a tényt, hogy az érintett megpróbálta elkerülni a büntetőeljárásokra 
vonatkozó értesítések kézbesítését, illetve azt a tényt, hogy elkerülte a kirendelt ügyvédekkel való bármilyen 
kapcsolatfelvételt.

164|  A 2016/343 irányelv 8. és 9. cikkében meghatározottak szerint.

165|  A 2002/584 kerethatározat különbséget tesz a végrehajtás kötelező megtagadásának a 3. cikkben felsorolt esetei és a végrehajtás 
megtagadásának a 4. és 4a. cikkben felsorolt mérlegelhető esetei között.

166|  Erről az okról az 5. cikk 1. pontjának eredeti változata rendelkezett. A 2009/299 kerethatározat hatályon kívül helyezte ezt a 
rendelkezést, és annak helyébe a 2002/584 kerethatározat 4a. cikke lépett.

167|  A 2002/584 kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
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A 2020. december 17-i Openbaar Ministerie (A kibocsátó igazságügyi hatóság függetlensége) ítéletben  
(C-354/20. PPU. és C-412/20. PPU. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:1033) a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 
lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét érintő rendszerszintű vagy általános hiányosságokról, illetve azok 
súlyosbodásáról tanúskodó információk léte önmagában nem igazolja, hogy más tagállamok igazságügyi 
hatóságai pusztán ezen az alapon megtagadják a valamely lengyel igazságügyi hatóság által kibocsátott 
európai elfogatóparancs végrehajtását.

2015 augusztusában és 2019 februárjában a lengyel bíróságok két lengyel állampolgárral szemben európai 
elfogatóparancsot bocsátottak ki büntetőeljárás lefolytatása, illetve szabadságvesztés-büntetés végrehajtása 
céljából. Mivel a keresett személyek Hollandiában tartózkodtak, az officier van justitie (ügyész, Hollandia)  
a holland jog alapján ezen európai elfogatóparancsok végrehajtása iránti kérelmekkel fordult a Rechtbank 
Amsterdamhoz (amszterdami bíróság, Hollandia).

Mindazonáltal e bíróságnak kétségei vannak afelől, hogy e kérelmeknek helyt kell-e adnia. Pontosabban a 
kérdést előterjesztő bíróság a lengyel igazságszolgáltatási rendszer reformjával összefüggésben hozott 
Minister for Justice and Equality (Az igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai) ítélet168 hatályával kapcsolatban 
tesz fel kérdést. Ebben az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy kivételes jelleggel az európai elfogatóparancs 
végrehajtása megtagadható, ha megállapítást nyer, hogy az érintett személyt az európai elfogatóparancsot 
kibocsátó tagállamnak való átadása esetén – a tisztességes eljáráshoz való jog169 lényegét képező – független 
bírósághoz való joga megsértésének veszélye fenyegeti. Ennek megtagadása azonban csak egy két szakaszból 
álló vizsgálat alapján lehetséges: a végrehajtó igazságügyi hatóságnak, miután általános jelleggel értékelte, 
hogy léteznek-e olyan objektív körülmények, amelyek alkalmasak annak bizonyítására, hogy a kibocsátó 
tagállam igazságszolgáltatásának függetlenségét érintő rendszerszintű vagy általános hiányosságok okán 
fennáll e jog megsértésének veszélye, ezt követően meg kell vizsgálnia, hogy e hiányosságok milyen mértékben 
lehetnek tényleges hatással az érintett személy helyzetére abban az esetben, ha e személyt átadják e tagállam 
igazságügyi hatóságainak.

A közelmúltbeli fejlemények miatt170, amelyek közül néhány a szóban forgó európai elfogatóparancsok 
kibocsátását követően lépett fel, a rechtbank Amsterdam (amszterdami bíróság) úgy vélte, hogy a lengyel 
igazságszolgáltatást érintő hiányosságok okán már nem biztosított egyetlen lengyel bíróság függetlensége, 
következésképpen pedig egyetlen lengyel jogalany független bírósághoz való joga sem. Ebben az összefüggésben 
e bíróság felvetette a kérdést, hogy ennek megállapítása önmagában elegendő-e a valamely lengyel bíróság 
által kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának igazolásához, anélkül hogy ezen 
túlmenően meg kellene vizsgálni, hogy e hiányosságok milyen hatást fejtenek ki az adott ügy körülményei 
között.

A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás keretében a nagytanácsban eljáró Bíróság nemleges választ 
adott, megerősítve a Minister for Justice and Equality (Az igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai) ítéletben 
kialakított ítélkezési gyakorlatát.

168|  A Bíróság 2018. július 25-i Minister for Justice and Equality (Az igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai) ítélete (C-216/18 PPU, 
EU:C:2018:586).

169|  Ezt a jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése biztosítja.

170|  A kérdést előterjesztő bíróság többek között hivatkozik a Bíróság e téren kialakított közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatára  
(2019. november 19-i A. K. és társai [A legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége] ítélet [C-585/18, C-624/18 és C-625/18, 
EU:C:2019:982]; a 2020. március 26-i Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítélet [C-558/18 és C-563/18, EU:C:2020:234]), valamint 
az Európai Bizottság által a Lengyelországgal szemben indított kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetre (C-791/19. sz. ügy).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1033
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:586
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
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Elsősorban a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásának függetlenségét érintő 
rendszerszintű vagy általános hiányosságok, bármennyire súlyosak is, önmagukban nem elegendőek ahhoz, 
hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság úgy tekinthesse, hogy e tagállam egyetlen bírósága sem tartozik az 
európai elfogatóparancsot „kibocsátó igazságügyi hatóság”171 fogalma alá, amely fogalom főszabály szerint 
magában foglalja, hogy az érintett hatóság függetlenül jár el.

E tekintetben a Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy az ilyen hiányosságok fennállása ugyanis nem 
szükségképpen hat ki az ezen bíróságok által meghozandó valamennyi határozatra. Megjegyezte továbbá, 
hogy noha rendkívüli körülmények között korlátozható az európai elfogatóparancs szabályozása működésének 
alapját képező kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés elve, ha az e hiányosságokkal érintett tagállam 
valamennyi bíróságától elvitatnánk a „kibocsátó igazságügyi hatóságnak” minősülést, az az ezen elvek 
alkalmazásának az e bíróságok által kibocsátott európai elfogatóparancsok keretében történő általános 
kizárását eredményezné. Ezenkívül ez a megoldás további jelentős következményekkel járna, mivel többek 
között azt jelentené, hogy e tagállam bíróságai többé nem fordulhatnának előzetes döntéshozatal iránti 
kérelemmel a Bírósághoz.172 Végül a Bíróság megerősítette, hogy a közelmúltbeli ítélkezési gyakorlata, amely 
szerint bizonyos tagállamok ügyészségei a végrehajtó hatalomnak való alárendeltségükre tekintettel nem 
rendelkeznek elegendő függetlenségi garanciákkal ahhoz, hogy „kibocsátó igazságügyi hatóságnak”173 legyenek 
tekinthetők, nem ültethető át a tagállamok bíróságaira. A jogi unióban ugyanis a bíróságok függetlenségére 
vonatkozó követelmény eleve kizárja az ilyen jellegű viszonyt a végrehajtó hatalommal szemben.

Másodsorban a Bíróság megállapította, hogy a kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásának függetlenségét 
érintő, olyan rendszerszintű vagy általános hiányosságok fennállása vagy súlyosbodása, amelyek a tisztességes 
eljáráshoz való jog megsértésének veszélyéről tanúskodnak, önmagában nem teszi lehetővé annak vélelmezését,174 
hogy az európai elfogatóparanccsal érintett személy átadása esetén valóban ilyen veszélynek lenne kitéve. 
Így a Bíróság fenntartotta a Minister for Justice and Equality (Az igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai) 
ítéletben meghatározott, kétlépcsős vizsgálatra vonatkozó követelményt, és megjegyezte, hogy e hiányosságok 
megállapítása a végrehajtó igazságügyi hatóságot kétségkívül körültekintésre kell, hogy ösztönözze, nem 
mentesítheti azonban az alól, hogy e vizsgálat második szakaszának megfelelően a szóban forgó veszélyt 
konkrétan és pontosan értékelje. Ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a keresett személy helyzetét, 
a szóban forgó bűncselekmény jellegét és az európai elfogatóparancs kibocsátásának ténybeli hátterét, így 
a hatóságoknak az adott ügy elbírálásának befolyásolására alkalmas nyilatkozatait. A Bíróság e tekintetben 
emlékeztetett arra, hogy az európai elfogatóparancs szabályozásának valamely tagállam tekintetében történő 
általános felfüggesztésére, amely lehetővé tenné az ilyen értékelés mellőzését és az e tagállam által kibocsátott 
európai elfogatóparancsok végrehajtásának automatikus megtagadását, csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha az Európai Tanács formálisan megállapítja, hogy e tagállam nem tartja tiszteletben az Unió alapját 
képező elveket.175

Egyébiránt a Bíróság pontosította, hogy amennyiben az európai elfogatóparancsot büntetőeljárás lefolytatása 
céljából bocsátották ki, a végrehajtó igazságügyi hatóságnak adott esetben figyelembe kell vennie a kibocsátó 
tagállam igazságszolgáltatásának függetlenségét érintő olyan rendszerszintű vagy általános hiányosságokat, 

171|  A 2002/584 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében.

172|  Ez a megoldás ugyanis azt jelentené, hogy a kibocsátó tagállam egyetlen bíróságát sem lehetne úgy tekinteni, mint amely megfelel 
az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „bíróság” fogalmában rejlő függetlenség követelményének.

173|  Lásd különösen: a Bíróság 2019. május 27-i OG és PI (Lübecki és zwickaui ügyészség) ítélete (C-508/18 és C-82/19 PPU, EU:C:2019:456).

174|  A 2002/584 kerethatározat 1. cikkének (3) bekezdése értelmében.

175|  Erről az eljárásról az EUSZ 7. cikk (2) bekezdése rendelkezik.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
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amelyek az érintett európai elfogatóparancs kibocsátását követően léptek fel, és értékelnie kell, hogy e 
hiányosságok milyen mértékben lehetnek hatással e tagállamnak a keresett személlyel szemben indított 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező bíróságaira. A szabadságvesztés-büntetés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett keresett személy átadása céljából kibocsátott 
európai elfogatóparancs esetében a végrehajtó igazságügyi hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a kibocsátó 
tagállamban az európai elfogatóparancs kibocsátásának időpontjában fennálló rendszerszintű vagy általános 
hiányosságok az adott ügy körülményei között mennyiben érintették e tagállam azon bíróságának függetlenségét, 
amely azt a szabadságvesztés-büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést kiszabta, amelynek 
végrehajtása ezen európai elfogatóparancs tárgyát képezi.

Végezetül ki kell emelni, hogy a 2020. április 2-i Ruska Federacija ítéletben (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262)176 
és a 2020. december 17-i Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Ukrajnába történő kiadatás) ítéletben (C-398/19, 
EU:C:2020:1032)177 a Bíróság két olyan ügyben határozott, amelyek az uniós polgárok szabad mozgására 
vonatkozó akadályok tilalma kontextusában felmerülő kiadatási kérdésekkel, illetve a különösen e tekintetben 
a Petruhhin178 ítélkezési gyakorlatban az európai elfogatóparancs vonatkozásában tapasztalható fejleményekkel 
kapcsolatosak.

1.2. A végrehajtó igazságügyi hatóság fogalma

A 2020. november 24-i Openbaar Ministerie (Okirat-hamisítás) ítéletben (C-510/19, EU:C:2020:953) a 
nagytanácsban eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben 2017 szeptemberében egy belga 
vizsgálóbíró európai elfogatóparancsot bocsátott ki AZ belga állampolgárral szemben, akit okirat-hamisítással, 
hamisított okiratok felhasználásával és csalással vádoltak. 2017 decemberében AZ-t Hollandiában elfogták 
és a rechtbank Amsterdam (amszterdami bíróság, Hollandia) határozata alapján átadták a belga hatóságoknak. 
2018 januárjában az európai elfogatóparancsot kibocsátó vizsgálóbíró kiegészítő európai elfogatóparancsot 
bocsátott ki az AZ átadása alapjául szolgáló cselekményeken túli bűncselekmények miatt, és azt kérte az 
illetékes holland hatóságoktól, hogy mondjanak le a 2002/584 kerethatározatban előírt specialitás szabályának 
alkalmazásáról. E szabály szerint ugyanis az európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a kibocsátó 
tagállamnak átadott személyt e tagállam igazságügyi hatóságai nem vonhatják büntetőeljárás alá, nem 
ítélhetik el, illetve nem foszthatják meg szabadságától az átadása előtt elkövetett, az átadás alapjául szolgáló 
bűncselekménytől eltérő másik bűncselekmény miatt, kivéve, ha a végrehajtó igazságügyi hatóság ehhez 
hozzájárulását adta.179 2018 februárjában az amszterdami ügyészséghez tartozó officier van justitie (ügyész) 
hozzájárulását adta a büntetőeljárásnak a kiegészítő európai elfogatóparancsban foglaltak szerinti 
kiterjesztéséhez. Így Belgiumban büntetőeljárás indult AZ ellen az eredeti és a kiegészítő európai 
elfogatóparancsban említett cselekmények miatt, amelynek alapján három év szabadságvesztés-büntetésre 
ítélték.

176|  Ezt az ítéletet a XX.3., „Az Európai Gazdasági Térség tagállama állampolgárának a kiadatása iránti kérelem” című rész mutatja be.

177|  Ezt az ítéletet a II., „Uniós polgárság” című rész mutatja be.

178|  A Bíróság 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítélete (C-182/15, EU:C:2016:630).

179|  A 2002/584 kerethatározat 27. cikkének (2) bekezdése, (3) bekezdésének g) pontja és (4) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1032
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:953
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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Az AZ által ezen büntetőítélettel szemben benyújtott fellebbezés alapján eljáró hof van beroep te Brussel 
(brüsszeli fellebbviteli bíróság, Belgium) ebben az összefüggésben várt arra választ, hogy az amszterdami 
ügyészség ügyésze a 2002/584 kerethatározat180 értelmében vett olyan „végrehajtó igazságügyi hatóságnak” 
minősülhet-e, amely következésképpen megadhatja az e kerethatározatban előírt hozzájárulást.

Megjegyzendő, hogy a Bíróság a közelmúltban több alkalommal is állást foglalt a 2002/584 kerethatározat 
összefüggésében értelmezett „igazságügyi hatóság” fogalmával kapcsolatban, konkrétabban pedig azzal a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy a tagállami ügyészek e fogalom alá tartozónak tekinthetők-e. Így volt alkalma 
megállapítani, hogy a litván, a francia, a svéd és a belga ügyészség annak tekinthető,181 míg a német ügyészség 
nem.182 Bár valamennyi ügy az európai elfogatóparancsot „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmára 
vonatkozott,183 nem pedig a „végrehajtó igazságügyi hatóság” fogalmára, a jelen ítéletben a Bíróság úgy ítélte 
meg, hogy az e téren kialakított ítélkezési gyakorlata átültethető.

Először is a Bíróság megerősítette, hogy a „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmához hasonlóan a „végrehajtó 
igazságügyi hatóság” fogalma is az uniós jog önálló fogalma, amely nem csupán a bírákat és bíróságokat 
foglalja magában. Ez a fogalom ugyanis magában foglalja a tagállam azon igazságügyi hatóságait, amelyek 
részt vesznek e tagállam büntető igazságszolgáltatásában, az európai elfogatóparancs végrehajtásával együtt 
járó feladatok ellátásában – különösen a végrehajtó hatalomtól – függetlenül járnak el, és hatáskörüket olyan 
eljárás keretében gyakorolják, amely tiszteletben tartja a hatékony bírói jogvédelemből eredő követelményeket.

Így a „végrehajtó igazságügyi hatóság” fogalma tartalmának meghatározásához a Bíróság ugyanazokat a 
kritériumokat alkalmazta, mint amelyeket a „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmával kapcsolatos ítélkezési 
gyakorlatában kialakított, amit azzal igazolt, hogy e két igazságügyi hatóság jogállása és jellege azonos, 
jóllehet különböző feladatokat látnak el. E megállapítás alapjaként a Bíróság több tényezőre hivatkozott. 
Hangsúlyozta, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtásával kapcsolatos határozatot, csakúgy mint az 
ilyen elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó határozatot olyan igazságügyi hatóságnak kell meghoznia, 
amely megfelel a hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó követelményeknek, köztük a függetlenség 
garanciájának. Továbbá a Bíróság megállapította, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtása – csakúgy, 
mint az európai elfogatóparancs kibocsátása – sértheti a keresett személy szabadsághoz való jogát, amennyiben 
a végrehajtás az átadás érdekében történő elfogásához vezet. Egyébiránt a Bíróság hozzáfűzte, hogy az 
európai elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó eljárással ellentétben, amely kapcsán az alapvető jogok 
kétszintű védelme érvényesül, az európai elfogatóparancs végrehajtásának szakaszában a végrehajtó 
igazságügyi hatóság beavatkozása az egyetlen védelmi szint, amelyet a 2002/584 kerethatározat előír annak 
érdekében, hogy a keresett személy számára biztosítottak legyenek a bírósági határozatok meghozatalához 
kapcsolódó garanciák.

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy függetlenül attól, hogy a hozzájárulást a specialitás szabályának 
mellőzése céljából megadó igazságügyi hatóságnak meg kell-e egyeznie az európai elfogatóparancsot 
végrehajtó igazságügyi hatósággal, e hozzájárulást nem adhatja meg egy olyan tagállami ügyész, aki – bár 
részt vesz az igazságszolgáltatásban – döntéshozatali hatáskörének gyakorlása keretében a végrehajtó 

180|  A „végrehajtó igazságügyi hatóság” fogalmát a 2002/584 kerethatározat 6. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

181|  Lásd: 2019. május 27-i PF (Litvánia főügyésze) ítélet (C-509/18, EU:C:2019:457); 2019. december 12-i Parquet général du Grand-Duché 
de Luxembourg és Openbaar Ministerie (Lyoni és tours-i ügyész) ítélet (C-566/19. PPU. és C-626/19. PPU. sz. egyesített ügyek, 
EU:C:2019:1077); 2019. december 12-i Openbaar Ministerie (Svéd ügyészség) ítélet (C-625/19 PPU, EU:C:2019:1078); 2019. december 
12-i Openbaar Ministerie (Brüsszeli királyi ügyész) ítélet (C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079).

182|  Lásd: a Bíróság 2019. május 27-i OG és PI (Lübecki és zwickaui ügyészség) ítélete (C-508/18 és C-82/19 PPU, EU:C:2019:456).

183|  A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmát a 2002/584 kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése határozza meg.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1077
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1078
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1079
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység114

hatalomtól származó egyedi utasításnak lehet alávetve. Az ilyen ügyész ugyanis nem felel meg a „végrehajtó 
igazságügyi hatóságnak” minősüléshez szükséges feltételeknek. Márpedig a Bíróság szerint e hozzájárulás 
megadásához, ezáltal pedig a specialitás szabályának alkalmazásáról való lemondáshoz az e feltételeknek 
megfelelő hatóság közreműködésére van szükség. E határozat ugyanis különbözik az európai elfogatóparancs 
végrehajtására vonatkozó határozattól, és az érintett személy tekintetében az utóbbi határozat joghatásaitól 
eltérő joghatásokat fejt ki. A Bíróság többek között kiemelte, hogy még ha az érintett személyt már át is adták 
a kibocsátó igazságügyi hatóságnak, amennyiben a kért hozzájárulás az átadás alapjául szolgáló bűncselekménytől 
eltérő más bűncselekményre vonatkozik, az sértheti az érintett személy szabadsághoz való jogát, hiszen 
súlyosabb büntetés kiszabásához vezethet.

A jelen ügyben a Bíróság megjegyezte, hogy bár a holland jog értelmében az európai elfogatóparancs 
végrehajtására vonatkozó határozatot végső fokon bíróság hozza meg, a hozzájárulás megadására vonatkozó 
határozat meghozatala azonban kizárólag az ügyész feladata. Márpedig, mivel ez az ügyész alá lehet rendelve 
a holland igazságügy-miniszter egyedi utasításainak, nem minősül „végrehajtó igazságügyi hatóságnak”.

2. Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat

A 2020. december 8-i Staatsanwaltschaft Wien (Hamisított átutalási megbízások) ítéletben (C-584/19, 
EU:C:2020:1002) a nagytanácsban eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben a Staatsanwaltschaft 
Hamburg (hamburgi ügyészség, Németország) csalás miatt nyomozást indított A. és további ismeretlen 
személyek ellen. Azzal gyanúsították őket, hogy 2018 júliusában jogellenesen megszerzett adatok felhasználásával 
tizenhárom átutalási megbízást hamisítottak, amelyek alapján összesen hozzávetőleg 9800 euró került 
átutalásra az A. nevére szóló, egy osztrák banknál vezetett bankszámlára. Ezen ügy felderítése keretében a 
hamburgi ügyészség 2019 májusában európai nyomozási határozatot184 bocsátott ki, amelyet továbbított a 
Staatsanwaltschaft Wiennek (bécsi ügyészség, Ausztria), és amelyben arra kérte a bécsi ügyészséget, hogy 
a szóban forgó bankszámla érintett időszakra vonatkozó kivonatainak másolatát továbbítsa számára. Márpedig 
az osztrák büntetőeljárási törvénykönyv szerint az osztrák ügyészség előzetes bírósági jóváhagyás nélkül 
nem rendelhet el ilyen nyomozási cselekményt. Így 2019. május végén a bécsi ügyészség az említett nyomozási 
cselekmény jóváhagyását kérte a Landesgericht für Strafsachen Wientől (bécsi regionális büntetőbíróság, 
Ausztria).

E bíróság előtt, miután megállapította többek között, hogy a német bíróságok szervezetéről szóló törvény 
szerint a hamburgi ügyészség utasításokat, köztük egyedi utasításokat is kaphat a Justizsenator von  
Hamburgtól (hamburgi igazságügyi miniszter, Németország), felmerült a kérdés, hogy ezt az európai nyomozási 
határozatot az osztrák hatóságoknak végre kell-e hajtaniuk. Ezek a kérdések konkrétabban arra vonatkoztak, 
hogy alkalmazható-e az európai nyomozási határozatról szóló irányelv összefüggésében a Bíróságnak a 
2002/584 kerethatározat értelmében vett európai elfogatóparancsot „kibocsátó igazságügyi hatóság” 

184|  Ezt az európai nyomozási határozatot a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 30., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 328., 142. o.; a továbbiakban: az európai nyomozási 
határozatról szóló irányelv) alapján bocsátották ki.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1002
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fogalmára vonatkozó közelmúltbeli ítélkezési gyakorlata.185 Következésképpen az említett bíróság úgy 
határozott, hogy a Bírósághoz fordul azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy valamely tagállami ügyészség az 
ezen irányelv értelmében vett európai nyomozási határozat kibocsátására hatáskörrel rendelkező „igazságügyi 
hatóságnak” tekintendő-e annak ellenére, hogy ki van téve azon kockázatnak, hogy alá lehet rendelve a 
végrehajtó hatalomtól származó egyedi rendelkezéseknek vagy utasításoknak ezen határozat meghozatala 
keretében.

A Bíróság megállapította, hogy az európai nyomozási határozatról szóló irányelv értelmében vett „igazságügyi 
hatóság” és „kibocsátó hatóság” fogalma alá tartozik valamely tagállami ügyész, vagy általánosabban valamely 
tagállami ügyészség, függetlenül az ügyész vagy az ügyészség és e tagállam végrehajtó hatalma között 
fennálló, törvényben meghatározott alárendeltségi viszonytól, amely alapján ki van téve azon kockázatnak, 
hogy közvetlenül vagy közvetetten alá lehet rendelve a végrehajtó hatalomtól származó egyedi rendelkezéseknek 
vagy utasításoknak az európai nyomozási határozat kibocsátására vonatkozó határozat meghozatala 
keretében.

E tekintetben a Bíróság elöljáróban megjegyezte, hogy az európai nyomozási határozat csak akkor hajtható 
végre, ha az azt kibocsátó hatóság „kibocsátó hatóság”186, és hogy amennyiben ezt a határozatot nem az 
adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíró, bíróság, nyomozási bíró vagy ügyész bocsátja ki, azt egy „igazságügyi 
hatóságnak” érvényesítenie kell mielőtt azt végrehajtás céljából más tagállamnak továbbítanák.

E pontosítást követően a Bíróság először is megjegyezte, hogy a 2002/584 kerethatározattól eltérően, amely 
anélkül hivatkozik a „kibocsátó igazságügyi hatóságra”, hogy az e fogalom alá tartozó hatóságokat konkrétan 
megnevezné, az ügyész az európai nyomozási határozatról szóló irányelvben kifejezetten szerepel azon 
hatóságok között, amelyek a bíróhoz, a bírósághoz vagy a nyomozási bíróhoz hasonlóan „kibocsátó hatóságnak” 
tekintendők.187 Ezenkívül a Bíróság megjegyezte, hogy ebben az irányelvben az ügyész azon „igazságügyi 
hatóságok” között szerepel, amelyek jogosultak az európai nyomozási határozatot érvényesíteni, mielőtt azt 
a végrehajtó hatóságnak továbbítanák, amennyiben ezt a határozatot nem az adott ügyben hatáskörrel 
rendelkező bíró, bíróság, nyomozási bíró vagy ügyész bocsátotta ki.188 Megállapította, hogy az említett 
irányelv nem köti az ügyész „kibocsátó hatóságnak”, illetve „igazságügyi hatóságnak” minősülését ahhoz, 
hogy ne álljon az adott tagállam végrehajtó hatalmával szemben törvényben meghatározott alárendeltségi 
viszonyban.

Ezt követően a Bíróság hangsúlyozta, hogy az európai nyomozási határozat kibocsátására vagy érvényesítésére 
eltérő eljárás és garanciák vonatkoznak, mint amelyek az európai elfogatóparancs kibocsátását övezik. 
Különösen arra hivatkozott, hogy az európai nyomozási határozatról szóló irányelv értelmében az ilyen 
határozatot kibocsátó vagy érvényesítő ügyésznek figyelembe kell vennie az arányosság elvét és az érintett 
személy alapvető jogait, és hogy a határozatával szemben a hasonló belföldi eljárás keretében igénybe 
vehetőekkel egyenértékű, hatékony jogorvoslati lehetőségeknek kell rendelkezésre állniuk. A Bíróság ezenkívül 

185|  A Bíróság 2019. május 27-i OG és PI (Lübecki és zwickaui ügyészség) ítélete (C-508/18 és C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, 90. pont);  
2019. május 27-i PF (Litvánia főügyésze) ítélete (C-509/18, EU:C:2019:457, 57. pont). A német ügyészségekre vonatkozó, 2009. május 
27-i OG és PI (Lübecki és zwickaui ügyészség) ítélet (C-508/18 és C-82/19 PPU, EU:C:2019:456) 90. pontjában a Bíróság ugyanis 
megállapította, hogy a 2002/584 kerethatározat értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma nem terjed ki valamely 
tagállam azon ügyészségére, amely ki van téve azon kockázatnak, hogy közvetlenül vagy közvetetten alá lehet rendelve a végrehajtó 
hatalomtól származó egyedi rendelkezéseknek vagy utasításoknak az európai elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó határozat 
meghozatala keretében.

186|  Az európai nyomozási határozatról szóló irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében.

187|  Ezt írja elő az európai nyomozási határozatról szóló irányelv 2. cikke c) pontjának i. alpontja.

188|  Ezt mondja ki az európai nyomozási határozatról szóló irányelv 2. cikke c) pontjának ii. alpontja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
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hangsúlyozta, hogy ez az irányelv lehetővé teszi a végrehajtó hatóság és tágabb értelemben a végrehajtó 
állam számára, hogy különböző mechanizmusok révén biztosítsa ezen elv és az érintett személy alapvető 
jogainak tiszteletben tartását. A Bíróság ez alapján megállapította, hogy az európai nyomozási határozatról 
szóló irányelv számos olyan garanciát tartalmaz, amely lehetővé teszi az érintett személy alapvető jogai 
védelmének biztosítását mind az európai nyomozási határozat kibocsátása vagy érvényesítése szakaszában, 
mind pedig annak végrehajtása során.

Végül a Bíróság megjegyezte, hogy az európai nyomozási határozat eltérő célokat követ, mint az európai 
elfogatóparancs. Míg ugyanis az európai elfogatóparancs a büntetőeljárás lefolytatása, vagy szabadságvesztés-
büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett keresett személy elfogására és 
átadására irányul, addig az európai nyomozási határozat célja egy vagy több konkrét nyomozási cselekmény 
végrehajtása bizonyítékszerzés céljából. Így, még ha bizonyos nyomozási cselekmények kényszerítő jellegűek 
is lehetnek, az európai nyomozási határozat – az európai elfogatóparanccsal ellentétben – nem olyan jellegű, 
hogy sértené az érintett személy szabadsághoz való jogát.

A 2002/584 kerethatározat és az európai nyomozási határozatról szóló irányelv közötti ezen eltérések 
összességére tekintettel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem alkalmazható az európai nyomozási határozatról 
szóló irányelv összefüggésében a közelmúltban hozott ítéleteiben189 elfogadott azon értelmezés, amely 
szerint az e kerethatározat értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma nem foglalja magában 
azokat a tagállami ügyészségeket, amelyek ki vannak téve azon kockázatnak, hogy a végrehajtó hatalomtól 
származó egyedi utasításoknak alá lehetnek rendelve.

3.  A bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az 
elkövetéshez használt eszközök elkobzása

A 2020. március 19-i „Agro In 2001” ítéletben (C-234/18, EU:C:2020:221) a Bíróság kimondta, hogy a 
bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról szóló 
2005/212 kerethatározattal190 nem ellentétes az azt előíró nemzeti szabályozás, hogy a jogellenesen szerzett 
vagyon elkobzását a nemzeti bíróság olyan eljárásban rendeli el, amely független a bűncselekmény 
megállapításától, különösen pedig az ilyen bűncselekmény további feltételezett elkövetőinek büntetőjogi 
felelősségre vonásától.

Ez az ítélet a bulgáriai korrupció elleni küzdelem és a jogellenesen szerzett vagyon elkobzásának bizottsága 
(a továbbiakban: vagyonelkobzási bizottság) és BP magánszemély, illetve a BP-vel kapcsolatban vagy BP 
ellenőrzése alatt álló több természetes és jogi személy között, a BP és e személyek által jogellenes szerzett 
vagyon elkobzása iránti kérelem tárgyában folyamatban lévő eljárásba illeszkedik. BP ellen egy bolgár bank 
felügyelőbizottságának elnökekénti minőségében büntetőeljárásokat indítottak amiatt, hogy 2011 és 2014 
között más személyeket arra bírt rá, hogy az említett bank tulajdonában álló pénzeszközöket eltulajdonítsanak. 
Az előzetes döntéshozatalra utalás idején ezek az eljárások azonban még nem vezettek jogerős büntetőítéletek 
meghozatalához. A többek között BP-vel szemben folytatott vizsgálat értelmében, amelyből az tűnt ki, hogy 
BP nem jogszerű eszközökkel finanszírozott vagyonra tett szert, a vagyonelkobzási bizottság polgári eljárást 

189|  A Bíróság 2019. május 27-i OG és PI (Lübecki és zwickaui ügyészség) ítélete (C-508/18 és C-82/19 PPU, EU:C:2019:456);  
2019. május 27-i PF (Litvánia főügyésze) ítélete (C-509/18, EU:C:2019:457).

190|  A bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 24-i 
2005/212/IB tanácsi kerethatározat (HL 2005. L 68., 49. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:221
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
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indított a kérdést előterjesztő bíróság előtt többek között a BP és családtagjai által jogellenesen szerzett 
vagyon elkobzásának elrendelése iránt. BP és egyes érintettek azonban azt állítják, hogy vagyonelkobzásra 
csakis a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítélet alapján kerülhet sor.

A Bíróság elutasította ezt az érvelést. Megjegyezte, hogy különös tekintettel a 2005/212 kerethatározat 
célkitűzéseire és rendelkezéseinek szövegére, meg kell állapítani, hogy az említett kerethatározat olyan jogi 
aktus, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy a büntetőeljárások keretében elfogadott, vagyonelkobzást 
elrendelő bírósági határozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítése érdekében közös minimumszabályokat 
vezessenek be az elkövetéshez használt eszközök és a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzására 
vonatkozóan. Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy a 2005/212 kerethatározat nem szabályozza 
a jogellenes tevékenységekből származó eszközök és jövedelmek olyan elkobzását, amelyet valamely tagállam 
bírósága nem a bűncselekmény vagy bűncselekmények megállapítására irányuló eljárás keretében rendel 
el. Mivel úgy értékelte, hogy a kérdést előterjesztő bíróság által az alapügyben hozandó határozat nem a 
bűncselekménnyel vagy bűncselekményekkel kapcsolatos eljárás keretébe illeszkedik, hanem az állítólagosan 
jogellenesen szerzett vagyonra vonatkozó és az ilyen büntetőeljárástól függetlenül lefolytatott polgári eljárás 
keretébe, a Bíróság megjegyezte, hogy ez a határozat nem tartozik a 2005/212 kerethatározat hatálya alá.

4. A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

A 2020. július 16-i Presidenza del Consiglio dei Ministri ítéletben (C-129/19, EU:C:2020:566) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság kimondta, hogy először is valamely tagállamnak az uniós jog megsértésével okozott kárért 
fennálló szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatos rendszert alkalmazni kell azon oknál fogva, hogy e 
tagállam nem ültette át megfelelő időben a 2004/80 irányelv191 12. cikkének (2) bekezdését az említett 
tagállamban – amelynek területén a szándékos erőszakos bűncselekményt elkövették – lakóhellyel rendelkező 
áldozatok tekintetében. Másodszor, a Bíróság kimondta, hogy a szándékosan elkövetett erőszakos 
bűncselekmények áldozataira kiterjedő nemzeti kárenyhítési rendszer alapján a szexuális erőszak áldozatai 
számára nyújtott átalány-kárenyhítés nem minősíthető az ugyanezen rendelkezés értelmében vett „igazságos 
és megfelelő” kárenyhítésnek, ha annak meghatározására az elkövetett jogsértés áldozatokra gyakorolt 
következményeinek súlyosságát figyelmen kívül hagyva kerül sor, és ha e kárenyhítés ezért nem jelent 
megfelelő hozzájárulást az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéséhez.

A jelen esetben az Olaszországban lakóhellyel rendelkező, olasz állampolgárságú BV 2005 októberében az 
e tagállam területén elkövetett szexuális erőszak áldozatává vált. BV ugyanakkor nem juthatott hozzá az 
ezen erőszak elkövetőivel szemben kiszabott 50 000 euró összegű kártérítéshez és a kamatokhoz az elkövetők 
szökése miatt. 2009 februárjában BV keresetet nyújtott be a Presidenza del Consiglio dei Ministrivel  
(a minisztertanács elnöksége, Olaszország) szemben az őt állítólagosan amiatt ért kár megtérítése iránt, 
hogy az Olasz Köztársaság nem ültette át megfelelő időben a 2004/80 irányelvet.192 Ezen eljárás során a 
minisztertanács elnökségét első fokon 90 000 euró összeg BV részére történő megfizetésére kötelezték, 
amely összeget a fellebbezési eljárásban 50 000 euróra csökkentettek.

191|  A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 261., 15. o.;  
magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 65. o.).

192|  Az irányelv 12. cikkének (2) bekezdése értelmében „[v]alamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a területükön szándékosan 
elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak nyújtott kárenyhítés tekintetében nemzeti jogszabályaik előírják egy olyan 
rendszer meglétét, amely igazságos és megfelelő kárenyhítést biztosít az áldozatok számára”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:566
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A kérdést előterjesztő bíróságnak – amely a minisztertanács elnöksége által benyújtott felülvizsgálati kérelem 
tárgyában eljár – kérdései merültek fel egyrészt azzal kapcsolatban, hogy alkalmazható-e a valamely tagállam 
szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatos rendszer a 2004/80 irányelvnek a szándékosan elkövetett 
erőszakos bűncselekmények határokon átnyúló helyzetben nem lévő áldozatainak tekintetében való 
késedelmes átültetése miatt. Másrészt e bíróság kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az olasz 
szabályozás193 által a szexuális erőszak áldozatává vált személyek kárenyhítése tekintetében előírt 4800 
eurós átalányösszeg a 2004/80 irányelv 12. cikkének (2) bekezdése értelmében „igazságos és megfelelő” 
jellegű-e.

E kérdések közül az elsőt illetően a Bíróság először is emlékeztetett azokra a feltételekre, amelyek alapján 
megállapítható az uniós jog megsértésével magánszemélyeknek okozott károkért való tagállami felelősség, 
nevezetesen a megsértett uniós jogszabály a magánszemélyek számára jogokat keletkeztet, e szabály 
megsértése kellően súlyos, és fennáll a közvetlen okozati összefüggés e jogsértés és a magánszemélyek által 
elszenvedett kár között. A jelen esetben a 2004/80 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének kifejezéseit, 
szövegkörnyezetét és célkitűzéseit figyelembe véve a Bíróság rámutatott különösen arra, hogy e rendelkezéssel 
az uniós jogalkotó nem úgy döntött, hogy az egyes tagállamok különleges kárenyhítési rendszert hoznak 
létre, amely kizárólag a szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények határokon átnyúló helyzetben 
lévő áldozataira korlátozódik, hanem amellett határozott, hogy ezen áldozatok tekintetében a tagállamok 
területén elkövetett ilyen bűncselekmények áldozataira kiterjedő nemzeti kárenyhítési rendszereket alkalmazza. 
Elemzésének végén a Bíróság megállapította, hogy a 2004/80 irányelv olyan kárenyhítési rendszer létrehozására 
kötelezi valamennyi tagállamot, amely a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények 
valamennyi áldozatára – és nem csak a határokon átnyúló helyzetben lévő áldozatokra – kiterjed. A Bíróság 
a fentiekből azt a következtetést vonta le, hogy a 2004/80 irányelv nemcsak az ilyen bűncselekmények említett 
helyzetben lévő áldozatai számára biztosítja az igazságos és megfelelő kárenyhítéshez való jogot, hanem 
azon áldozatok számára is, akik a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti tagállam területén rendelkeznek 
szokásos tartózkodási hellyel. Következésképpen a fent említett két további feltétel teljesülése esetén a 
magánszemélynek joga van azon károk megtérítéséhez, amelyeket valamely tagállam a 2004/80 irányelv 
12. cikke (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek megsértésével okozott neki, függetlenül attól, hogy e 
magánszemély határokon átnyúló helyzetben volt-e abban az időpontban, amikor a szóban forgó bűncselekmény 
áldozatává vált.

A második kérdéssel kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy mivel a 2004/80 irányelv 12. cikkének 
(2) bekezdése semmilyen útmutatást nem tartalmaz azt illetően, hogy milyen kárenyhítési összeg felelne 
meg az „igazságos és megfelelő” kárenyhítésnek, e rendelkezés e tekintetben mérlegelési mozgásteret ismer 
el a tagállamok számára. Ugyanakkor, jóllehet e kárenyhítésnek nem kell feltétlenül biztosítania a szándékosan 
elkövetett erőszakos bűncselekmény áldozatait ért vagyoni és nem vagyoni kár teljes megtérítését, e 
kárenyhítés nem lehet pusztán jelképes vagy nyilvánvalóan elégtelen az elkövetett jogsértés ezen áldozatokra 
gyakorolt következményeinek súlyosságára tekintettel. A Bíróság szerint ugyanis az e rendelkezés alapján 
az ilyen áldozatoknak nyújtott kárenyhítésnek megfelelő mértékben ellensúlyoznia kell az áldozatokat ért 
szenvedést. E tekintetben a Bíróság pontosította továbbá, hogy az ilyen áldozatoknak nyújtott átalány-
kárenyhítés „igazságosnak és megfelelőnek” minősülhet, amennyiben kellő részletességgel szabályozott a 
kárenyhítés mértéke, és így elkerülhető, hogy az adott típusú erőszak tekintetében előírt átalány-kárenyhítés 
a konkrét eset körülményeire tekintettel nyilvánvalóan elégtelennek bizonyuljon.

193|  Meg kell jegyezni, hogy a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránt az Olasz Köztársasággal szemben benyújtott jelen kereset 
előterjesztését követően e tagállam létrehozta az Olaszország területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények 
áldozataira attól függetlenül kiterjedő kárenyhítési rendszert, hogy ezen áldozatok Olaszországban rendelkeznek-e lakóhellyel, 
vagy sem. E rendszer visszaható hatállyal a 2005. július 1-jén és azt követően elkövetett ilyen típusú bűncselekményekre is kiterjed.
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XI. Közlekedés

A 2020. június 11-i Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19, EU:C:2020:460) ítéletben a Bíróság a „rendkívüli 
körülmények” és az „észszerű intézkedések” 261/2004 rendelet194 (a továbbiakban: a légi utasok jogairól szóló 
rendelet) szerinti fogalmát pontosította. A Bíróság kimondta, hogy bizonyos feltételek mellett egy utas 
erőszakos magatartása, amelynek folytán a repülőgéppel kitérőt kellett tenni, és ez az érintett járat késését 
eredményezi, „rendkívüli körülménynek” minősül, és az üzemeltető légi fuvarozó hivatkozhat ezen, nem a 
törölt vagy késéssel érintett járaton, hanem az általa ugyanazon repülőgéppel teljesített korábbi járaton 
felmerült „rendkívüli körülményre”. A Bíróság megállapította továbbá, hogy az, ha az utasnak a légi fuvarozó 
az általa üzemeltetett legközelebbi légi járatra biztosít átfoglalást, amellyel ezen utas célállomására az eredeti 
érkezési naphoz képest egy nappal később érkezik, kizárólag bizonyos feltételek teljesülése esetén minősül 
olyan „észszerű intézkedésnek”, amely e légi fuvarozót mentesíti kártalanítási kötelezettsége alól.

Az – egy utas és a Transportes Aéreos Portugueses (TAP) légi fuvarozó között folyamatban lévő – alapjogvita 
tárgya az volt, hogy ez utóbbi megtagadta kártalanítás fizetését ezen utasnak, akinek csatlakozó járata 
jelentős késéssel ért végső célállomására. A légi fuvarozó azzal az indokkal tagadta meg, hogy a kártalanítás 
iránti kérelemnek helyt adjon, hogy az érintett járat késésének oka egy utasnak az ugyanezen légi fuvarozó 
által ugyanezen repülőgéppel teljesített korábbi járaton tanúsított erőszakos magatartása volt, amelynek 
folytán a repülőgéppel ki kellett térni, és e körülményt a légi utasok jogairól szóló rendelet195 értelmében 
„rendkívülinek” kell minősíteni, amely körülmény mentesíti e légi fuvarozót az ugyanezen rendelet196 által 
előírt kártalanítási kötelezettsége alól.

Az ügyben eljáró nemzeti bíróságnak kétségei voltak az e késést okozó körülmény jogi minősítésével és azzal 
kapcsolatban, hogy az üzemeltető légi fuvarozó hivatkozhat-e ilyen körülményre, ha az az érintett járatot 
teljesítő repülőgépen merült fel ugyan, ám egy ezt megelőző járaton, valamint az e légi fuvarozó által hozott 
intézkedések észszerű jellegével kapcsolatban.

E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a légi fuvarozó mentesül az utasoknak nyújtandó kártalanítás 
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a légi járat törlését vagy az érkezéskor legalább háromórás 
késését olyan „rendkívüli körülmények” okozták, amelyeket minden észszerű intézkedés ellenére sem lehetett 
volna elkerülni, és ilyen körülmény bekövetkezésekor a helyzethez igazított, valamennyi személyi vagy tárgyi 
erőforrást és a rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket igénybe vevő intézkedést elfogadta annak elkerülése 
érdekében, hogy e körülmény az érintett légi járat törléséhez, vagy annak jelentős késéséhez vezessen, 
azonban nem követelhető meg, hogy az adott időpontban a vállalkozásának kapacitását tekintve elviselhetetlen 
áldozatokat hozzon.

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy a légi utasok jogairól szóló rendelet értelmében „rendkívüli 
körülményeknek” minősíthetők az olyan események, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem 
tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, annak tényleges befolyásán kívül esnek, és 
e két feltétel konjunktív. Ilyen körülmények különösen biztonsági kockázatok esetén fordulhatnak elő.

194|  A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó 
kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 
8. kötet, 10. o.).

195|  A 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése.

196|  A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 7. cikkének (1) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:460
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A Bíróság, miután kiemelte, hogy egy utas erőszakos magatartása, amelynek folytán az érintett járattal ki 
kellett térni, ténylegesen veszélyezteti az érintett járat biztonságát, úgy ítélte meg egyrészt, hogy a szóban 
forgó magatartás nem tartozik a légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe. Másrészt egy ilyen magatartást 
a légi fuvarozó főszabály szerint nem képes uralni, mivel először egy utas magatartása és a személyzet 
kéréseire adott reakciói főszabály szerint nem kiszámíthatóak, másodszor egy repülőgép fedélzetén a 
parancsnok, a személyzethez hasonlóan, korlátozott eszközökkel rendelkezik egy ilyen utas magatartásának 
megfékezésére.

A Bíróság kifejtette mindazonáltal, hogy a szóban forgó magatartást nem lehet úgy tekinteni, mint amely 
kívül esik az érintett üzemeltető légi fuvarozó tényleges befolyásán és ekként „rendkívüli körülménynek” 
minősül, ha úgy tűnik, hogy az érintett üzemeltető légi fuvarozó hozzájárult az érintett utas erőszakos 
magatartásának kialakulásához, vagy ha e légi fuvarozónak módjában állt volna e magatartást megelőzni és 
megtenni a megfelelő intézkedéseket még akkor, amikor azt, az ilyen magatartás előjelei alapján, az érintett 
járat alakulását illető komolyabb következmények nélkül megtehette volna. Ilyen eset állhat fenn például, 
ha az üzemeltető légi fuvarozó olyan utast szállított be, aki már a beszállás előtt, vagy akár a beszállás alatt 
magatartási zavart mutatott.

Másodszor, a Bíróság kifejtette, hogy a légi fuvarozónak módjában kell hogy álljon, hogy az utasoknak a járat 
jelentős késése vagy törlése esetén nyújtandó kártalanításra vonatkozó kötelezettsége alóli mentesülés 
érdekében az általa ugyanezen repülőgépen teljesített korábbi járaton felmerülő „rendkívüli körülményre” 
hivatkozhasson, feltéve, hogy közvetlen oksági viszony áll fenn ezen, korábbi járatot érintő körülmény 
felmerülése és egy későbbi járat késése vagy törlése között, amit a nemzeti bíróságnak kell értékelnie a 
rendelkezésére álló tényelemekre tekintettel és figyelembe véve többek között az érintett repülőgép 
üzemeltetésének módját.

Harmadszor, a Bíróság megállapította, hogy „rendkívüli körülmény” felmerülése esetén a légi fuvarozónak 
ahhoz, hogy mentesülhessen kártalanítási kötelezettsége alól, igénybe kell vennie a rendelkezésére álló 
minden eszközt az észszerű, kielégítő és lehető legkorábbi átfoglalás érdekében, ideértve más, közvetlen 
vagy csatlakozást magában foglaló, esetlegesen ugyanazon vagy másik légi szövetségbe tartozó légi társaságok 
által üzemeltetett, olyan járatok keresését, amelyek kisebb késéssel érkeznek célba, mint az érintett légi 
fuvarozó következő járata.

Következésképpen nem tekinthető úgy, hogy a légi fuvarozó igénybe vett a rendelkezésére álló minden 
eszközt, ha arra szorítkozott, hogy az érintett utasnak az e fuvarozó által üzemeltetett legközelebbi légi járatra 
ajánl fel átfoglalást, amely végső célállomására az eredeti érkezési naphoz képest egy nappal később érkezik, 
kivéve, ha nincs egyetlen szabad hely sem valamely másik közvetlen vagy csatlakozást magában foglaló 
járaton, amellyel az érintett utas végső célállomását kisebb késéssel érhetné el, mint az érintett légi fuvarozó 
következő járatával, vagy ha ezen átfoglalás megvalósítása e légi fuvarozó számára az adott időpontban a 
vállalkozásának kapacitását tekintve elviselhetetlen áldozatokkal járna.
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XII. Verseny

1. A vállalkozásokra vonatkozó szabályok

1.1. Kartellek

A kartellek területén három ítéletet kell kiemelni. Az első ítélet tárgya a versenyszabályoknak a szabadalmakkal 
kapcsolatos jogviták rendezésére irányuló egyezségekre való alkalmazása. A második ítélet azon kritériumokra 
vonatkozik, amelyeket annak meghatározása érdekében kell alkalmazni, hogy a kártyás fizetési műveletek 
után fizetendő bankközi jutalékok mértékét egységesítő bankközi megállapodások sértik-e a versenyt. Végül 
a harmadik ítélet a valamely vállalkozás által valamely versenyhatóságnak felajánlott kötelezettségvállalások 
által a szerződő felei szerződéses jogaira gyakorolt hatásokról szól.

A 2020. január 30-i Generics (UK) és társai ítéletben (C-307/18, EU:C:2020:52) a Bíróság pontosította a 
gyógyszeripari szabadalmak jogosultja és a generikusgyógyszer-gyártók közötti jogviták rendezése érdekében 
megkötött egyezségeknek a versenykorlátozó célú vagy hatású magatartások vagy megállapodások tilalmára 
(az EUMSZ 101. cikk), valamint az erőfölénnyel való visszaélés tilalmára (az EUMSZ 102. cikk) tekintettel történő 
minősítése során alkalmazandó kritériumokat.

A Competition Appeal Tribunal (versenyügyi fellebbviteli bíróság, Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz egy olyan ügyben, amely a Competition and Markets Authority 
(verseny- és piacfelügyeleti hatóság, Egyesült Királyság) által különböző generikusgyógyszer-gyártókkal és 
a GlaxoSmithKline gyógyszeripari csoporttal (a továbbiakban: GSK) szemben hozott azon határozat 
jogszerűségének vizsgálatára vonatkozik, amelynek tárgyát szabadalommal kapcsolatos jogviták rendezése 
céljából megkötött egyezségek képezték (a továbbiakban: megtámadott határozat). A GSK egy antidepresszáns 
gyógyszer, a paroxetin gyógyszeripari hatóanyagára vonatkozó szabadalom, valamint az e hatóanyag bizonyos 
előállítási folyamatait oltalmazó másodlagos szabadalmak jogosultja volt. Amikor a GSK elsődleges szabadalma 
1999-ben lejárt, több generikusgyógyszer-gyártó azt tervezte, hogy bevezetik a brit piacra a generikus 
paroxetint. A GSK azonban szabadalombitorlási kereseteket indított e generikusgyógyszer-gyártók ellen, 
amely gyártók vitatták a GSK egyik másodlagos szabadalmának érvényességét. A GSK és a  
generikusgyógyszer-gyártók ezt követően e jogviták rendezésére irányuló egyezségeket kötöttek, amelyek 
keretében a gyógyszergyártók vállalták, hogy egy meghatározott időszak során a GSK által teljesített kifizetések 
ellenében lemondanak arról, hogy saját generikus gyógyszereikkel belépjenek a piacra (a továbbiakban: a 
szóban forgó egyezségek). A megtámadott határozatban a Competition and Markets Authority úgy ítélte 
meg, hogy a szóban forgó egyezségek sértik a versenykorlátozó megállapodások megkötésének tilalmát, a 
GSK részéről pedig a releváns piacon fennálló erőfölénnyel való visszaélésnek minősülnek. Következésképpen 
e hatóság az ezen egyezségekben részt vevő felekkel szemben pénzügyi szankciókat alkalmazott.

A Bíróság mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a vállalkozások közötti megállapodás csak abban az esetben 
tartozik az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében előírt tilalom hatálya alá, ha hátrányos és érzékelhető hatással 
van a belső piacon belüli versenyre, ami feltételezi, hogy e vállalkozások legalábbis potenciális versenyhelyzetben 
vannak. Azon generikusgyógyszer-gyártókat illetően, amelyek az ilyen egyezségek megkötésének időpontjában 
még nem léptek be a piacra, a Bíróság megjegyezte, hogy a megkövetelt potenciális versenyhelyzet feltételezi 
annak bizonyítását, hogy valós és konkrét lehetőségek állnak fenn a piacra lépésre. E tekintetben a Bíróság 
úgy ítélte meg, hogy minden egyes generikusgyógyszer-gyártó vonatkozásában értékelni kell, hogy egyértelműen 
fennáll-e a szándéka és képessége belépni a piacra, tekintettel az e gyógyszergyártó által tett előkészítő 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:52
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intézkedésekre, valamint a leküzdhetetlen jellegű piacralépési akadályok hiányára. Az esetleges szabadalmi 
jogok a Bíróság szerint önmagukban nem támasztanak alá ilyen akadályokat, mivel az ilyen jogok érvényességét 
vitatni lehet.

A „cél általi versenykorlátozás” fogalmát illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az ilyen minősítés azon 
megállapításnak van alárendelve, hogy a szóban forgó egyezségek elegendő károssági fokot mutatnak a 
verseny tekintetében, figyelembe véve a tartalmukat, a célkitűzéseiket, valamint a gazdasági és jogi hátterüket. 
A Bíróság szerint, figyelembe véve az érintett gyógyszerek eladási árának azt követően bekövetkező jelentős 
csökkenését, hogy a generikus változatukat bevezetik a piacra, az ilyen károsság megállapítható akkor, ha a 
szóban forgó egyezségekhez hasonló megállapodásban előírt értékátruházásokat a jelentőségüknél fogva 
nem lehet mással magyarázni, mint az egyezségben részt vevő felek ahhoz fűződő kereskedelmi érdekével, 
hogy ne folytassanak érdemeken alapuló versenyt, ennélfogva pedig az egyezségek arra ösztönzik a 
generikusgyógyszer-gyártókat, hogy elálljanak az érintett piacra való belépéstől. A „cél általi  
versenykorlátozásnak” minősítés szempontjából a Bíróság azt is megkövetelte, hogy vegyék figyelembe a 
szóban forgó egyezségekhez kapcsolódó, a versenyt támogató esetleges hatásokat is, amennyiben azok 
bizonyítottak. A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy az ilyen figyelembevétel egyedül annak elemzésében 
játszik szerepet, hogy a vizsgált egyezség elegendően káros-e. A Bíróság ebből azt vezette le, hogy minden 
egyes vizsgált egyezség vonatkozásában a nemzeti bíróságnak kell értékelnie, hogy a versenyt támogató 
bizonyított hatások elegendők-e ahhoz, hogy meg lehessen kérdőjelezni ezen egyezségnek a verseny 
szempontjából elegendően káros jellegét.

Azzal kapcsolatban, hogy a szóban forgó egyezségekhez hasonló egyezség „hatás általi versenykorlátozásnak” 
minősíthető-e, a Bíróság kifejtette, hogy az ilyen megállapodás által a versenyre gyakorolt potenciális vagy 
tényleges hatások értékelése érdekében azt kell meghatározni, hogy az összejátszásra irányuló magatartás 
hiányában valószínűsíthetően hogyan alakult volna a piac és annak szerkezete, anélkül hogy szükséges lenne 
alátámasztani, hogy az érintett generikusgyógyszer-gyártó milyen valószínűséggel lett volna pernyertes, 
illetve milyen valószínűséggel kötöttek volna a versenyt kevésbé korlátozó egyezséget.

Az „erőfölénnyel való visszaélés” fogalmával kapcsolatos kérdésekre adott válaszként a Bíróság először is 
úgy ítélte meg, hogy a termékpiac meghatározása során figyelembe kell venni azon gyógyszeripari termék 
generikus változatait is, amelynek az előállítási folyamata továbbra is szabadalmi oltalom alatt áll, azzal a 
feltétellel, hogy alá legyen támasztva, hogy e generikus változatok gyártóinak módjukban áll olyan erővel 
belépni a piacra, amely elegendő ahhoz, hogy komoly ellensúlyt képezhessenek az e piacon már jelen lévő 
originálisgyógyszer-gyártóval szemben. Másodszor, a Bíróság kifejtette, hogy az erőfölénnyel való visszaélés 
megállapítása feltételezi a piac versenyszerkezetének olyan sérelmét, amely meghaladja azokat a hatásokat, 
amelyek konkrétan az egyes érintett, az EUMSZ 101. cikk alapján szankcionált egyezségekből származnak. 
Közelebbről, a Bíróság kiemelte, hogy figyelembe véve többek között a különböző megállapodásokból eredő, 
a versenyt korlátozó összesített lehetséges hatásokat, ezen egyezségek megkötése – amennyiben átfogó 
szerződéskötési stratégiába illeszkedik – alkalmas arra, hogy jelentős kiszorító hatást váltson ki a piacon, 
megfosztva a fogyasztót azon előnyöktől, amelyek a saját gyógyszerüket előállító potenciális versenytársak 
e piacra való belépéséből származnak, következésképpen pedig közvetlenül vagy közvetetten fenntartva az 
említett piacot az érintett originálisgyógyszer-gyártónak. A Bíróság végül emlékeztetett arra, hogy az ilyen 
magatartás igazolható, ha az azt tanúsító jogalany bizonyítja, hogy e magatartás versenyellenes hatásait 
ellentételezhetik, sőt meg is haladhatják a hatékonyságban jelentkező előnyök, amelyekből a fogyasztók is 
részesülnek. E mérlegelés kapcsán a szóban forgó magatartás által a versenyre gyakorolt kedvező hatásokat 
arra tekintet nélkül figyelembe kell venni, hogy az ilyen magatartást tanúsító jogalany milyen célokat követett.

A 2020. április 2-i Budapest Bank és társai ítéletben (C-228/18, EU:C:2020:265) a Bíróság pontosította az 
annak meghatározása során alkalmazandó kritériumokat, hogy a kártyás fizetési műveletek után fizetendő 
jutalékok tárgyában egyes pénzügyi intézmények között létrejött megállapodások az EUMSZ 101. cikk által 
tiltott olyan magatartásoknak vagy megállapodásoknak minősülnek-e, amelyek célja a verseny korlátozása.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:265
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A Kúria (Magyarország) azon jogvita tárgyában fordult előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel a Bírósághoz, 
amely egyfelől a Gazdasági Versenyhivatal (Magyarország, a továbbiakban: GVH), másfelől pedig a kártyás 
fizetést lehetővé tévő szolgáltatásokat nyújtó két társaság, a Visa és a MasterCard, valamint hat hitelintézet 
között a GVH által 2009-ben elfogadott határozat tárgyában volt folyamatban. E határozatban a GVH 
megállapította többek között azt, hogy versenyellenes megállapodás áll fenn az úgynevezett „bankközi” 
jutalékokra vonatkozóan, következésképpen pedig a megállapodásban részt vevő hét pénzügyi intézménnyel, 
valamint a Visával és a MasterCarddal szemben különböző összegű bírságokat szabott ki.

A nemzeti bíróság által ismertetett információk szerint a bankközi jutalékok olyan összegek, amelyeket a 
gazdasági szereplők részére fizetési terminálokat szolgáltató pénzügyi intézmények (a továbbiakban: elfogadó 
bankok) kötelesek megfizetni a fizetésre szolgáló kártyákat kibocsátó pénzügyi intézmények (a továbbiakban: 
kibocsátó bankok) részére a Visa vagy a MasterCard által kínált fizetési rendszer tagjaiként akkor, amikor 
kártyás fizetési művelet teljesítésére kerül sor. A releváns nemzeti piacok túlnyomó részét képviselő hét 
pénzüg yi intézmény 1996 áprilisában megállapodott eg ymással annak érdekében, hog y  
gazdaságiszereplő-kategóriánként meghatározzák az e gazdasági szereplők által fizetendő kereskedői jutalék 
minimális szintjét. 1996 októberében a Visa és a MasterCard nevében megtárgyalt második megállapodás 
(a továbbiakban: MIF-megállapodás) is született, amely az e két fizetési rendszer keretében járó bankközi 
jutalékok összegének egységesítésére irányult. A MIF-megállapodás vizsgálatát követően a GVH megállapította, 
hogy a Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásakor kezdődő időszak vonatkozásában az összes 
olyan pénzügyi intézmény részéről, amelyek egymás után csatlakoztak a MIF-megállapodáshoz, valamint a 
Visa és a MasterCard részéről is fennáll az EUMSZ 101. cikk megsértése. A GVH szerint az egységesen 
alkalmazandó bankközijutalék-mérték és -struktúra meghatározása, a Visa és a MasterCard részéről pedig 
az, hogy a belső szabályzataikkal ehhez keretet biztosítottak, az EUMSZ 101. cikk szerinti tilalom hatálya alá 
tartozó megállapodásnak minősül, mivel annak nem csupán a célja irányul a verseny korlátozására, hanem 
ezenkívül versenykorlátozó hatást is kifejt.

A Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével nem ellentétes, hogy 
valamely versenyellenes magatartást e rendelkezés értelmében egyszerre minősítsenek versenykorlátozó 
célúnak és hatásúnak. A Bíróság, amelytől a versenykorlátozás e két kategóriája közötti viszony pontosítását 
kérték, emlékeztetett arra, hogy a vállalkozások közötti összehangolás akkor foglal magában „cél általi” 
versenykorlátozást, ha önmagában elegendő károssági fokot mutat, anélkül hogy a versenyre gyakorolt 
hatásait vizsgálni kellene. Ugyanakkor, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy bíróság egy és ugyanazon 
magatartást akként minősít, hogy az mind a célja, mind pedig a hatása által versenykorlátozó, e hatóság vagy 
bíróság köteles az ezzel kapcsolatos megállapításait a szükséges bizonyítékokkal alátámasztani, és köteles 
megjelölni, hogy az említett bizonyítékok mennyiben vonatkoznak az így megállapított korlátozás egyik vagy 
másik típusára.

A Bíróság ezt követően azt a kérdést vizsgálta, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésére tekintettel miként 
minősíthető a szóban forgó megállapodás, ezzel együtt azonban előzetesen emlékeztetett arra, hogy az ezzel 
kapcsolatos végleges értékelést a nemzeti bíróságnak kell kialakítania.

A Bíróság a MIF-megállapodás tartalmát illetően mindjárt az elején kiemelte, hogy e megállapodás egységesítette 
azon bankközi jutalékok összegét, amelyeket az elfogadó bankok a fizetési rendszerek valamelyikéhez tartozó 
kártyával teljesített fizetési műveletek jogcímén kötelesek a kibocsátó bankok részére megfizetni, ezáltal 
pedig érintette mind a vizsgált két fizetési rendszer közötti, mind pedig az elfogadó bankok közötti verseny 
egyik elemét. Márpedig a Bíróság megjegyezte, hogy jóllehet a szóban forgó megállapodás nem határozta 
meg közvetlenül a kereskedői jutalékokat, mégis meg lehet állapítani „cél általi” korlátozást akkor, ha az ilyen 
megállapodást az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett közvetett árrögzítésként, vagy 
olyan magatartásként kell elemezni, amely a belső piacon belüli verseny szempontjából ugyanilyen káros.
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Miután ugyanakkor megállapította, hogy a „cél általi” korlátozásként minősítés szempontjából megkövetelt 
károssági fok nem tűnik ki szükségképpen a megállapodás tartalmát illetően a Bíróság elé terjesztett adatokból, 
a Bíróság megvizsgálta a MIF-megállapodás által követett célkitűzésekkel kapcsolatban rendelkezésére álló 
elemeket. Ezen elemekre tekintettel a Bíróság megállapította: nem zárható ki, hogy a MIF-megállapodás által 
követett célkitűzés nem arra irányult, hogy a kereskedői jutalékok vonatkozásában küszöbértéket biztosítson, 
hanem arra, hogy a jelen ügyben érintett kártyás fizetési rendszerek mindegyikén belül bizonyos egyensúlyt 
állítson fel a „kibocsátási” tevékenységek és az „elfogadási” tevékenységek között. E tekintetben a Bíróság 
relevánsnak ítélte azt a körülményt, amely szerint a megállapodásban részt vevő felek magukban foglalták 
úgy a kibocsátó bankokat, mint az elfogadó bankokat. Márpedig, ha a nemzeti bíróság által ezzel kapcsolatban 
lefolytatandó vizsgálatokból az következne, hogy a MIF-megállapodás a bankközi jutalékok tekintetében az 
érintett két kártyás fizetési rendszer között fennálló verseny semlegesítése révén azzal a következménnyel 
járt, hogy e rendszerek egyéb jellemzőit illetően erősítette a versenyt, a Bíróság szerint ez magában foglalná 
azon verseny értékelését, amely a vizsgált piacon a MIF-megállapodás hiányában állt volna fenn, következésképpen 
pedig e megállapodás hatásainak elemzését.

A Bíróság következésképpen megállapította, hogy nem bocsátottak rendelkezésére elegendő adatot ahhoz, 
hogy eldönthesse, hogy a bankközi jutalékok tekintetében a verseny semlegesítése a MIF-megállapodást 
illetően önmagában elegendő károssági fokot tárt-e fel ahhoz, hogy ne kelljen megkövetelni e megállapodás 
hatásainak vizsgálatát, mindez pedig mind a kártyás fizetés két rendszere közötti verseny, mind pedig az 
elfogadói piacon fennálló verseny tekintetében. A Bíróság hangsúlyozta: az, hogy a MIF-megállapodás 
korlátozta a bankközi jutalékok emelkedése irányába ható azon nyomást, amely a megállapodás hiányában 
érvényesült volna, ugyanakkor releváns az e megállapodásból eredő korlátozás fennállásának vizsgálata 
szempontjából.

A Bíróság tehát az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként értelmezte, hogy a bankok közötti olyan megállapodás, 
amely egységes mértékben határozza meg azt a bankközi jutalékot, amely kártyás fizetési művelet teljesítése 
esetén az e kártyát kibocsátó bankoknak jár, nem minősíthető olyan megállapodásnak, amelynek az e 
rendelkezés értelmében vett „célja” a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, hacsak e 
megállapodás a tartalmára, a célkitűzéseire és a hátterére tekintettel olyannak nem tekinthető, amely a 
verseny tekintetében elegendő károssági fokot mutat ahhoz, hogy ekként lehessen minősíteni, amit a kérdést 
előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.

A 2020. december 9-i Groupe Canal + kontra Bizottság ítéletben (C-132/19 P, EU:C:2020:1007) a Bíróság 
megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amely az 1/2003 rendelet197 9. cikke alapján kötelezővé 
nyilvánítja az olyan vállalkozás által felajánlott kötelezettségvállalásokat, mint a Paramount Pictures 
International Ltd és anyavállalata, a Viacom Inc. (a továbbiakban együtt: Paramount). A Paramount audiovizuális 
tartalmakra vonatkozó felhasználási szerződéseket kötött az Európai Unió vezető, fizetős tartalmakat közvetítő 
televíziós műsorszolgáltatóival, köztük a Sky UK Ltd-del és a Sky plc-vel (a továbbiakban együtt: Sky), valamint 
a Groupe Canal + SA-val (a továbbiakban: Groupe Canal +).

2014. január 13-án a Bizottság vizsgálatot indított a szóban forgó felhasználási szerződések keretében a 
fizetős televíziós szolgáltatások nyújtását veszélyeztető lehetséges korlátozásokkal kapcsolatban, annak 
értékelése céljából, hogy e szolgáltatások összeegyeztethetők-e az EUMSZ 101. cikkel és az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: EGT-Megállapodás) 53. cikkével. E vizsgálat alapján 2015. 
július 23-án kifogásközlést intézett a Paramounthoz bizonyos, az általa a Sky-jal kötött felhasználási 
szerződésekben szereplő rendelkezésekkel kapcsolatban. A jelen ügyben két kapcsolódó rendelkezésről volt 

197|  A[z EUMSZ 101.] és [EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16–i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1007
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szó, amelyek közül az első arra irányult, hogy kizárják vagy korlátozzák a Sky azon lehetőségét, hogy elfogadjon 
az EGT-ben, de az Egyesült Királyságon és Írországon kívül lakóhellyel rendelkező fogyasztók által tett, 
televíziós műsorszolgáltatás nyújtására irányuló kéréseket, míg a második feltétel arra kötelezte a Paramountot, 
hogy az EGT-ben, de az Egyesült Királyságon kívül letelepedett televíziós műsorszolgáltatókkal kötött 
szerződésekbe e műsorszolgáltatókkal szemben hasonló jellegű tilalmat tartalmazó rendelkezéseket illesszen 
az Egyesült Királyságban vagy Írországban lakóhellyel rendelkező fogyasztók részéről érkező ilyen kérések 
tekintetében. E tekintetben a Bizottság úgy ítélte meg, hogy azok a szerződések, amelyek ilyen rendelkezésekkel 
abszolút területi kizárólagosságot eredményeznek, az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke 
értelmében vett „cél általi” versenykorlátozásnak minősülhetnek, mivel rekonstruálják a nemzeti piacok 
felosztottságát, és ellentétesek a Szerződésnek az egységes piac létrehozására irányuló célkitűzésével. 2015. 
december 4-i levelében a Bizottság ezt az értékelést, valamint előzetes állásfoglalást közölt a Groupe Canal + 
mint érdekelt harmadik személlyel.

A Paramount a Bizottság aggályainak eloszlatása érdekében kötelezettségvállalásokat ajánlott fel. E tekintetben 
többek között késznek mutatkozott arra, hogy a Paramount és a televíziós műsorszolgáltatók között létrejött 
felhasználási szerződésekben szereplő, az utóbbiak abszolút területi védelmére vonatkozó rendelkezéseket 
többé nem tartja be, és nem is jár el azok betartásának kikényszerítése érdekében.

A Bizottság, miután beszerezte más érdekelt harmadik felek észrevételeit, köztük a Groupe Canal +-ét, 2016. 
július 26-i határozatával198 (a továbbiakban: vitatott határozat) elfogadta és kötelezővé tette az így felajánlott 
kötelezettségvállalásokat, amint azt az 1/2003 rendelet 9. cikke előírja. A Paramount ekkor értesítette a 
Groupe Canal +-t az így kötelezővé tett kötelezettségvállalások tartalmáról és azok következményeiről,  
a jelen esetben arról a szándékáról, hogy többé nem kívánja felügyelni az utóbbi számára a francia piacon 
biztosított abszolút területi kizárólagosság tiszteletben tartását. Mivel úgy ítélte meg, hogy a kizárólag a 
Bizottságot és a Paramountot érintő eljárás keretében tett ilyen kötelezettségvállalások nem érvényesíthetők 
vele szemben, a Groupe Canal + keresetet nyújtott be a Törvényszékhez a vitatott határozat megsemmisítése 
iránt, amelyet a Törvényszék a 2018. december 12-i ítéletével199 (a továbbiakban: megtámadott ítélet) 
elutasított.

2020. december 9-i ítéletében a Groupe Canal + fellebbezése alapján eljáró Bíróság megállapította, hogy a 
Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a harmadik személyek érdekeit a vitatott határozatból eredően ért 
sérelem arányosságának értékelése során. Következésképpen hatályon kívül helyezte a megtámadott ítéletet, 
és érdemben elbírálva az ügyet, megsemmisítette a vitatott határozatot. Ebben az összefüggésben a Bíróság 
új pontosításokkal szolgált a Bizottság, illetve a nemzeti bíróságok uniós versenyszabályok végrehajtása 
terén fennálló hatásköreinek viszonyára vonatkozóan.

Először is a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Törvényszék helyesen utasította el a hatáskörrel való visszaélésre 
alapított jogalapot, amely lényegében annak bizonyítására irányult, hogy a Bizottság a vitatott határozat 
elfogadásával megkerülte a területi alapú tartalomkorlátozás kérdésére vonatkozó jogalkotási eljárást.  
E tekintetben a Bíróság többek között egyetértett a Törvényszékkel annak megállapításában, hogy amíg a 
területi alapú tartalomkorlátozás kérdésére vonatkozó jogalkotási folyamat nem vezetett jogszabályszöveg 
elfogadásához, ez az eljárás nem érinti a Bizottságot az EUMSZ 101. cikk és az 1/2003 rendelet alapján megillető 
hatásköröket. Márpedig a jelen ügyben nem vitatott, hogy a vitatott határozatot e hatáskörök alapján,  
a szóban forgó jogalkotási eljárás lezárultát megelőzően fogadták el.

198|  Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40023 – „a fizetős televízióhoz 
való határokon átnyúló hozzáférés” ügy) 2016. július 26-án hozott bizottsági határozat.

199|  A Törvényszék 2018. december 12-i Groupe Canal + kontra Bizottság ítélete (T-873/16, EU:T:2018:904).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:904
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Másodszor a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Törvényszék szintén megfelelő és minden téves jogalkalmazástól 
mentes indokok alapján utasította el a Groupe Canal + azon érveit, amelyek az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésére 
tekintettel a releváns rendelkezések jogszerűségének bizonyítására, és ennélfogva a vitatott határozat alapját 
képező aggályok megalapozatlanságára vonatkoztak. Amennyiben ugyanis a szóban forgó felhasználási 
szerződések olyan rendelkezéseket tartalmaztak, amelyek célja az érintett audiovizuális tartalomnak a 
határokon átnyúló műsorszolgáltatás útján való közvetítésének kizárása volt, és e célból a televíziós 
műsorszolgáltatóknak kölcsönös kötelezettségek által biztosított abszolút területi védelmet biztosítottak,  
a Törvényszék jogszerűen állapíthatta meg, hogy az ilyen rendelkezések – a részletes vizsgálatot követően 
az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző jogsértés fennállását vagy hiányát véglegesen megállapító esetleges 
bizottsági határozat sérelme nélkül – a versennyel kapcsolatos aggályokat kelthettek a Bizottságban. 
Ugyanebben az összefüggésben a Bíróság hangsúlyozta, hogy a szóban forgó magatartás versenyellenes 
jellegének az 1/2003 rendelet 9. cikke alapján elfogadott határozat keretében történő értékelése előzetes 
jellegű. Következésképpen a Törvényszék azt is helyesen állapította meg, hogy az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdését 
csak akkor kell alkalmazni, ha az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének megsértését előzetesen megállapították, 
és ebből azt a következtetést vonta le, hogy az 1/2003 rendelet 9. cikke alapján elfogadott határozat 
jogszerűségének vizsgálata keretében nem feladata, hogy az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésének alkalmazási 
feltételeire alapított kifogásokról határozzon.

Harmadszor, a Bíróság jóváhagyta, hogy a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a releváns rendelkezések 
jogszerűen kelthetnek versennyel kapcsolatos aggályokat a Bizottságban az EGT egészét illetően, anélkül 
hogy arra köteleznék őt, hogy az érintett nemzeti piacokat egyenként vizsgálja meg. Amennyiben ugyanis a 
releváns rendelkezések a nemzeti piacok felosztására irányultak, a Törvényszék helyesen emlékeztetett arra, 
hogy az ilyen megállapodások veszélyeztethetik az egységes piac megfelelő működését, ily módon meghiúsítva 
az Unió egyik fő célkitűzését, a nemzeti piacokon fennálló helyzettől függetlenül.

Negyedszer és utolsósorban a Bíróság az azon alapuló kifogást vizsgálta meg, hogy a Törvényszék – különösen 
az arányosság elvére tekintettel – tévesen alkalmazta a jogot a vitatott határozatnak a Groupe Canal +-höz 
hasonló harmadik felek szerződéses jogaira gyakorolt hatásának értékelése során. A Bíróság mindenekelőtt 
emlékeztetett arra, hogy az 1/2003 rendelet 9. cikke keretében a Bizottságnak a felajánlott kötelezettségvállalásokat 
nemcsak a versennyel kapcsolatos aggályainak való megfelelés szempontjából kell megvizsgálnia, hanem a 
harmadik felek érdekeire gyakorolt hatásukra is figyelemmel, oly módon, hogy ez utóbbiak jogait ne fosszák 
meg lényegüktől. Márpedig, amint azt a Törvényszék maga is megjegyezte, az a tény, hogy a Bizottság 
kötelezővé teszi valamely gazdasági szereplő kötelezettségvállalását, amely szerint nem alkalmaz bizonyos 
szerződési feltételeket az olyan szerződéses partnerével szemben, mint a Groupe Canal +, amely csak érdekelt 
harmadik fél minőséggel rendelkezett, miközben e szerződő fél ehhez nem járult hozzá, az utóbbi szerződő 
fél szerződési szabadságába való olyan beavatkozásnak minősül, amely túlmegy az 1/2003 rendelet 9. cikkének 
előírásain.

Ebben az összefüggésben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Törvényszék nem küldhette volna az ilyen szerződő 
feleket szerződéses jogaik érvényesítése céljából a nemzeti bíróságok elé úgy, hogy ne sértette volna meg 
az 1/2003 rendelet 16. cikkében foglalt azon rendelkezéseket, amelyek tiltják e bíróságok számára, hogy olyan 
határozatokat hozzanak, amelyek ellentétesek a Bizottság e tárgyban hozott korábbi határozatával. A nemzeti 
bíróság azon határozata ugyanis, amely arra kötelezné a gazdasági szereplőt, hogy megszegje a Bizottság 
határozatával kötelezővé tett kötelezettségvállalásait, nyilvánvalóan ellentétes lenne e bizottsági határozattal. 
Ezenkívül, mivel az 1/2003 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének második mondata arra kötelezi a nemzeti 
bíróságokat, hogy elkerüljék olyan határozatok meghozatalát, amelyek ellentétesek a Bizottság által többek 
között az EUMSZ 101. cikk alkalmazására vonatkozóan tervezett határozattal, a Törvényszék szintén tévesen 
alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a nemzeti bíróság a releváns rendelkezéseket az EUMSZ 101. cikkel 
összeegyeztethetőnek nyilváníthatja, holott a Bizottság az 1/2003 rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján 
még újraindíthatja az eljárást, és – amint azt eredetileg szándékozta – elfogadhat a jogsértést formálisan 
megállapító határozatot.
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Következésképpen a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a megtámadott ítéletben a Törvényszék 
tévesen alkalmazta a jogot annak értékelésekor, hogy a vitatott határozat arányos-e a harmadik személyek 
érdekeinek sérelme tekintetében, így azt hatályon kívül kell helyezni.

Tekintettel arra, hogy a per állása megengedte, a Bíróság végül megvizsgálta az arányosság elvének megsértésére 
alapított megsemmisítési jogalapot. A Bíróság, levonva a következtetéseket a megtámadott ítélet hatályon 
kívül helyezését alátámasztó indokokból, megállapította, hogy a szóban forgó felhasználási szerződések 
szerkezetében alapvető jelleggel bírnak azon, a vitatott határozat által kötelezővé tett kötelezettségvállalásokkal 
érintett kötelezettségek, amelyek arra irányulnak, hogy a területi kizárólagosságot biztosítsanak a televíziós 
műsorszolgáltatók számára. Márpedig a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a vitatott határozat 
elfogadásával a Bizottság megfosztotta lényegüktől harmadik felek, köztük a Groupe Canal + Paramounttal 
szemben fennálló szerződéses jogait, és ezáltal megsértette az arányosság elvét, így a vitatott határozatot 
meg kell semmisíteni.

1.2. Erőfölénnyel való visszaélés (EUMSZ 102. cikk)

A 2020. november 25-i SABAM ítéletben (C-372/19, EU:C:2020:959) a Bíróság pontosítással szolgált az 
„erőfölénnyel való visszaélés” fogalmát illetően a valamely közös jogkezelő szervezet által az oltalom alatt 
álló művek felhasználóitól követelt díjakkal kapcsolatban. Az alapügyben a SABAM egy profitérdekelt gazdasági 
társaság, amely Belgiumban a szerzői jogok egyetlen közös jogkezelő szervezete. E minőségében biztosítja 
többek között a repertoárjában szereplő zeneművek többszörözéséért és nyilvánossághoz való közvetítéséért 
járó szerzői jogdíjak beszedését és felosztását. A Weareone.World és a Wecandance a maguk részéről a 
Tomorrowland és a Wecandance éves fesztiválok szervezői (a továbbiakban: fesztiválszervezők). E különböző 
események során a SABAM repertoárjába tartozó, szerzői jogi védelem alatt álló zeneműveket használtak. 
A fesztiválszervezőktől e jogcímen követelni kívánt díjak beszedése érdekében a SABAM e díjak összegét a 
szabad választása szerinti két díjszabás egyike – a jelen esetben az „alapdíj” – alapján határozta meg.

Az alapdíjat a jegyek értékesítéséből származó bruttó bevétel alapján kell kiszámítani, levonva a foglalási 
költségeket, a fizetendő adót, illetve vagylagosan a művészeti költségvetés alapján, amennyiben annak 
összege meghaladja a bruttó bevételt. Ezenkívül az alapdíj sávos átalányrendszert ír elő, amely lehetővé teszi 
a fesztiválszervező számára, hogy engedményben részesüljön a SABAM repertoárjából származó, az esemény 
során ténylegesen előadott zeneművek száma alapján,200 feltéve, hogy azok listáját meghatározott határidőn 
belül közölte.

A fesztiválszervezők vitatták a követelt összegeket, tekintettel arra, hogy az így kiszámított díjak nem felelnek 
meg a SABAM által nyújtott szolgáltatások gazdasági értékének, megsértve az erőfölénnyel való visszaélésnek 
az EUMSZ 102. cikkben foglalt tilalmát. A SABAM ekkor kérelmekkel fordult az ondernemingsrechtbank 
Antwerpenhez (vállalkozási ügyek bírósága, Antwerpen, Belgium) annak érdekében, hogy a bíróság kötelezze 
a fesztiválszervezőket a követelt összegek megfizetésére. E szervezők ezzel szemben a SABAM által alkalmazott 
díjtáblázatnak az EUMSZ 102. cikkre tekintettel való jogellenességére hivatkozva tiltakoztak.

E körülmények között az eljáró belga bíróság úgy határozott, hogy pontosítást kér a Bíróságtól az „erőfölénnyel 
való visszaélés” fogalmával kapcsolatban, amelyet szükségesnek ítél ahhoz, hogy határozni tudjon a szóban 
forgó díjtáblázat két vitatott részéről.

200|  A jelen ügyben ezen átalányrendszer értelmében az alapdíj egyharmadát vagy kétharmadát kell figyelembe venni, ha az előadott 
zeneműveknek kevesebb mint egyharmada vagy kétharmada származik a SABAM repertoárjából.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:959
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Az olyan közös jogkezelő szervezet, mint a SABAM, amely monopóliummal rendelkezik valamely tagállam 
területén a védelem alatt álló művek egy csoportjára vonatkozó szerzői jogok kezelésére, az EUMSZ 102. cikk 
szerinti erőfölénnyel való visszaélés tilalma alá tartozik. Ennek megállapítását követően a Bíróság először is 
hangsúlyozta, hogy a nemzeti bíróság feladata az ilyen visszaélés fennállásának az ügy összes körülményére 
tekintettel történő megállapítása. A közös jogkezelő szervezet által követelt díjakat illetően a Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy a tisztességtelen üzleti feltételek előírása révén megvalósuló visszaélés201 következhet 
az alkalmazott ár túlzott jellegéből, amennyiben úgy tűnik, hogy ez utóbbi nem áll észszerű kapcsolatban az 
ilyen szervezet által nyújtott szolgáltatás gazdasági értékével, amely szolgáltatás abban áll, hogy az általuk 
kezelt szerzői jogi védelem alatt álló zeneművek repertoárját teljes egészében a felhasználók rendelkezésére 
bocsátják. E tekintetben különösen fontos megfelelő egyensúlyt teremteni a szerzőknek a megfelelő díjazáshoz 
való joga és a felhasználók jogos érdekei között, figyelembe véve nem csupán magának a közös jogkezelésnek 
a gazdasági értékét, hanem a művek felhasználásának jellegét és terjedelmét, valamint az e felhasználás 
által generált gazdasági értéket is.202 Így, amikor a ténylegesen viselt költség és a ténylegesen felszámított 
ár közötti eltérés túlzott mértékűnek tűnik, a szóban forgó díjazás tisztességtelen jellegét össze kell hasonlítani 
más releváns tényezőkkel, mint amilyen az erőfölényben lévő vállalkozás által az ugyanazon érintett piacon 
korábban alkalmazott árak, az ilyen vállalkozás által más szolgáltatásokért vagy az ügyfelek különböző 
kategóriái tekintetében alkalmazott árak, vagy akár más vállalkozások által ugyanezen szolgálatásokért vagy 
más tagállamokban hasonló szolgáltatásokért alkalmazott árak, feltéve, hogy ezen összehasonlítást egységes 
alapon végzik.

A Bíróság tehát e megfontolások fényében vizsgálta meg a szóban forgó díjtáblázat két vitatott részét.

Ami elsősorban a belépőjegyek értékesítéséből származó bruttó bevételre alkalmazott díj alapján kiszámított 
jogdíjak elfogadhatóságát illeti, a Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy valamely közös jogkezelő 
szervezetnek a zenei rendezvényből származó bevételek százalékán alapuló díjtáblázatát a szerzői jog 
szokásos hasznosításának kell tekinteni, és főszabály szerint az észszerű kapcsolatban áll az e szervezet által 
nyújtott szolgáltatás gazdasági értékével. Ez érvényes az alapügyben szereplőhöz hasonló díjtáblázatra is, 
amely nem teszi lehetővé a fesztivál szervezéséhez kapcsolódó összes olyan költség figyelembevételét, amely 
nem áll kapcsolatban az ott előadott zeneművekkel. A Bíróság következésképpen úgy ítélte meg, hogy az 
ilyen díjtáblázat közös jogkezelő szervezet általi alkalmazása főszabály szerint nem minősül visszaélésszerű 
magatartásnak. E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy nem csupán különösen nehéznek bizonyulhat 
objektív módon meghatározni és számszerűsíteni az előadott zeneművekkel kapcsolatban nem álló terheket, 
hanem költséges is, mivel a szükséges vizsgálatok a kezelési költségek aránytalan növekedését vonhatják 
maguk után. A Bíróság szerint ez csak akkor lehet másként, ha a nemzeti bíróságra háruló vizsgálatok arra 
engednek következtetni, hogy a szóban forgó díjtáblázat alapján ténylegesen kivetett díjak túlzott mértékűek 
az ügy összes körülményére tekintettel, ideértve a megállapított díj mértékét, és e mérték meghatározásának 
alapját.

Másodsorban, ami az előírt díjak kiszámítása során annak figyelembevételét illeti, hogy az előadott művek 
a szóban forgó jogkezelő szervezet repertoárjának mekkora hányadát jelentik, a Bíróság emlékeztetett arra, 
hogy minden díjtáblázatban figyelembe kell venni a szerzői jogi védelem alatt álló zeneművek ténylegesen 
felhasznált mennyiségét. A jelen ügyben a szóban forgóhoz hasonló sávos átalányrendszer bizonyos mértékben 
– noha pontatlanul – figyelembe veszi ezt a nagyságrendet. Az ilyen rendszer visszaélésszerű jellege azonban 
nem zárható ki, ha létezik olyan alternatív módszer, amely lehetővé teszi e művek felhasználásának pontosabb 

201|  Az EUMSZ 102. cikk első bekezdésének a) pontja értelmében.

202|  Lásd még a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának 
több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2014. L 84., 72. o.) 16. cikkének (2) bekezdését.
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beazonosítását és számszerűsítését, anélkül hogy a kezelési költségek aránytalan növekedését vonná maga 
után. Ilyen körülmények között a Bíróság elfogadhatónak ítélte az ilyen sávos átalányrendszert, feltéve, hogy 
a nemzeti bíróság megbizonyosodik arról, hogy az előadott műveknek a SABAM repertoárjából származó 
részének pontosabb meghatározása bizonyított műszaki vagy gazdasági akadályokba ütközik.

Az erőfölény területén ki kell emelni a Bíróság 2020. január 30-i Generics (UK) és társai ítéletét (C-307/18, 
EU:C:2020:52) is, amelynek tárgya az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk szerinti versenyszabályoknak a 
szabadalommal kapcsolatos jogviták rendezése céljából megkötött egyezségekre való alkalmazhatósága.203

1.3. A versenyszabályok végrehajtására vonatkozó eljárások

A 2020. július 16-i Nexans France és Nexans kontra Bizottság ítéletben (C-606/18 P, EU:C:2020:571) a Bíróság 
elutasította a Nexans France SAS és anyavállalata, a Nexans SA (a továbbiakban: fellebbezők) által a Törvényszék 
T-449/14. sz. ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete204 ellen benyújtott fellebbezést. A fellebbezés többek 
között azt a kérdést vetette fel, hogy a Törvényszék megfelelően értelmezte-e a kartelljogi eljárásban folytatott 
helyszíni vizsgálatok keretében az 1/2003 rendelet205 20. cikke által a Bizottságra ruházott jogkörök terjedelmét.

A föld alatti és tenger alatti elektromos kábelek gyártásának és értékesítésének ágazatában tevékenykedő 
fellebbezők az EUMSZ 101. cikk említett ágazatban történt megsértését megállapító bizottsági határozat  
(a továbbiakban: vitatott határozat)206 tárgyát képezték. A vitatott határozat szerint a fellebbezők egyrészt 
területek és ügyfelek európai, japán és dél-koreai gyártók közötti elosztására (a továbbiakban: A/R konfiguráció), 
másrészt pedig az európai területen megvalósítandó vagy európai gyártóknak odaítélt projektek vonatkozásában 
területek és ügyfelek európai gyártók közötti elosztására (a továbbiakban: európai konfiguráció) irányuló 
kartellben vettek részt. Következésképpen a Bizottság a fellebbezőkkel szemben összesen több mint  
70 000 000 euró összegű bírságokat szabott ki.

A Bizottság által lefolytatott, e bírság kiszabásához vezető vizsgálat a fellebbezők helyiségeiben folytatott 
helyszíni vizsgálatot is magában foglalt. A Bizottság ellenőrei ott megvizsgálták többek között egyes alkalmazottak 
számítógépeit. Másolatot készítettek e számítógépek merevlemezéről, és ez alapján az e számítógépeken 
található adatokban egy kiberkriminalisztikai szoftvert használva kulcsszavak segítségével végeztek kereséseket. 
Az ellenőrök ezt követően úgy döntöttek, hogy kiválasztott adatokról másolatot készítenek, és az adatokat 
adathordozó eszközökön rögzítik. Ezenkívül egy merevlemezről is készítettek három másolatot, amelyet 
három külön adathordozón rögzítettek. Az adathordozókat lepecsételt borítékokba helyezték, és a Bizottság 
brüsszeli irodáiba vitték, ahol a borítékokat felnyitották, és az adathordozókat a fellebbezők képviselőinek 
jelenlétében megvizsgálták.

A Törvényszék a fellebbezők által hozzá benyújtott, a vitatott határozat megsemmisítése iránti keresetet a 
2018. július 12-i Nexans France és Nexans kontra Bizottság ítéletben teljes egészében elutasította. Az ezen 
ítélettel szemben benyújtott fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők öt jogalapra hivatkoztak, amelyek 

203|  Ezt az ítéletet a XII.1.1., „Kartellek” című rész mutatja be.

204|  A Törvényszék 2018. július 20-i Nexans France és Nexans kontra Bizottság ítélete (T-449/14, EU:T:2018:456).

205|  A[z EUMSZ 101.] és [EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16–i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

206|  Az [EUMSZ] 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú [helyesen: 
elektromos] kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 final bizottsági határozat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:52
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:571
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:456
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egyrészt arra vonatkoztak, hogy a Törvényszék elutasította a szóban forgó helyszíni vizsgálat lefolytatásával 
kapcsolatos érveiket, másrészt pedig arra, hogy a Törvényszék megtagadta a velük szemben kiszabott 
bírságok csökkentését.

Először is az első jogalap keretében a Bíróság megvizsgálta, hogy a Bizottság a fellebbezőknél végzett helyszíni 
vizsgálat során jogosult volt-e másolatot készíteni egy merevlemezről és elektronikuslevél-sorozatokról, 
anélkül hogy ezen iratokat előzetesen komolyan megvizsgálta volna. Emlékeztetve arra, hogy az uniós 
jogalkotó bizonyos mérlegelési mozgásteret biztosított a Bizottság számára az általa elvégezhető vizsgálat 
konkrét módjait illetően, a Bíróság megerősítette, hogy a Bizottság a körülményektől függően dönthet úgy, 
hogy a helyszíni vizsgálat alá vont vállalkozás digitális adathordozóján található adatokat ezen adatok másolata 
alapján vizsgálja meg. A Bíróság kifejtette, hogy a Bizottság e joga, amely az 1/2003 rendelet 20. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozik, nem érinti sem az eljárási garanciákat, sem a helyszíni vizsgálat 
alá vont vállalkozás egyéb jogait, feltéve, hogy a Bizottság, miután befejezte vizsgálatát, csak olyan 
dokumentumokat csatol az iratanyaghoz, amelyek a helyszíni vizsgálat tárgya szempontjából relevánsak.  
A Bíróság a Törvényszékhez hasonlóan úgy ítélte meg, hogy a jelen ügyben ez a helyzet áll fenn. A Bíróság 
hozzátette, hogy tekintettel arra, hogy az elektronikus adatok kezeléséhez szükséges idő jelentősnek 
bizonyulhat, továbbá az érintett vállalkozásnak is érdeke fűződik ahhoz, hogy a Bizottság a vizsgálat lefolytatása 
érdekében ezen adatok másolatára támaszkodjon, lehetővé téve ezáltal azt, hogy amint e másolat elkészült, 
e vállalkozás továbbra is használni tudja az eredeti adatokat, valamint az azokat tartalmazó adathordozókat, 
ezáltal csökkentve az e vállalkozás működésébe a Bizottság által végzett helyszíni vizsgálat révén történő 
beavatkozást.

Ezt követően a második és harmadik jogalap keretében a Bíróság azt a kérdést vizsgálta, hogy a Bizottság 
jogosult volt-e arra, hogy a szóban forgó helyszíni vizsgálatot a brüsszeli helyiségeiben folytassa. A Bíróság 
emlékeztetett arra, hogy a Bizottság arra való kötelezése, hogy az ilyen adatokat kizárólag a helyszíni vizsgálat 
alá vont vállalkozás helyiségeiben kezelje, azzal a következménnyel járhat, hogy akkor, amikor különösen 
terjedelmes adatokról van szó, jelentősen meghosszabbodik az ellenőrök e vállalkozás helyiségeiben való 
jelenlétének időtartama, ami sértheti a helyszíni vizsgálat hatékonyságát, és feleslegesen növelheti az említett 
vállalkozás működésébe a helyszíni vizsgálat miatt történő beavatkozást. Mindemellett a Bíróság rögzítette, 
hogy a Bizottság csak akkor élhet azzal a lehetőséggel, hogy az érintett vállalkozás üzletmenettel kapcsolatos 
dokumentumainak vizsgálatát a brüsszeli helyiségeiben folytassa, ha jogszerűen tekintheti úgy, hogy a 
helyszíni vizsgálat hatékonyságához fűződő érdekből vagy az érintett vállalkozás működésébe való túlzott 
mértékű beavatkozás elkerülése érdekében indokolt ily módon eljárnia. Ezenkívül a Bíróság hangsúlyozta, 
hogy e lehetőség attól a megállapítástól függ, hogy a vizsgálat ilyen folytatása nem jár a védelemhez való 
jog megsértésével, és nem jelenti az érintett vállalkozások jogainak további sérelmét. Ilyen sérelmet kellene 
megállapítani, ha e vizsgálatnak a Bizottság brüsszeli helyiségeiben történő folytatása az érintett vállalkozás 
számára pusztán a vizsgálat ily módon történő folytatása miatt többletköltségekkel járna. Következésképpen, 
amennyiben a vizsgálat folytatása ilyen többletköltségekkel járhat, a Bizottság e lehetőséget csak azzal a 
feltétellel veheti igénybe, ha kész e költségeket megtéríteni, amennyiben az érintett vállalkozás erre irányuló, 
megfelelően indokolt kérelmet nyújt be hozzá.

Ezt követően a Bíróság a negyedik jogalapot, és azt a kérdést vizsgálta, hogy a Törvényszék a bírságok összege 
meghatározásának értékelése során tévesen alkalmazta-e a jogot. Miután megállapította, hogy a Törvényszék 
nem sértette meg a korlátlan felülvizsgálati jogkör elvét, amely e bíróságot feljogosítja arra, hogy a szankció 
jogszerűségének vizsgálatán túl a Bizottság értékelését a sajátjával helyettesítse, és a kiszabott bírságot vagy 
kényszerítő bírságot ennek megfelelően törölje, csökkentse vagy növelje, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 
Törvényszék levonhatta azt a következtetést, hogy a szóban forgó jogsértés hatásainak a fellebbezők által 
hivatkozott állítólagos hiánya a Törvényszék által figyelembe vett többi körülmény miatt nem eredményezheti 
a velük szemben kiszabott bírságok csökkentését.
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A Bíróság végül a Törvényszék azon megfontolására vonatkozó ötödik jogalapról határozott, amely szerint, 
mivel a fellebbezők részt vettek a kartell európai konfigurációjában, amely felerősítette az említett kartell 
A/R konfigurációja által okozott versenytorzítást, a Bizottság jogosult volt arra, hogy a velük szemben kiszabott 
bírságok összegének kiszámításakor alkalmazott súlyossági együtthatót 2%-kal növelje. E tekintetben a 
Bíróság rámutatott arra, hogy a két konfiguráció közötti szoros kapcsolat mit sem változtat azon, hogy a 
kartell európai konfigurációja jellegénél fogva a kartell A/R konfigurációján kívüli, önálló jelentőséggel bíró 
kötelezettségvállalásnak minősült a projektek elosztását illetően. Ennélfogva az a megállapítás, hogy e további 
versenytorzítást jogszerűen lehet magasabb bírsággal szankcionálni, nem tartalmaz mérlegelési hibát.

Mivel a fellebbezők által a fellebbezésük alátámasztása érdekében előadott egyik jogalap sem bizonyult 
megalapozottnak, a Bíróság a fellebbezést teljes egészében elutasította.

2. Állami támogatások

Ebben a részben négy ítéletet kell kiemelni. Az első két ítélet az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazhatóságára vonatkozik. A másik két ítélet az ellenőrzési eljárásokról, konkrétabban, az első ítélet az 
állami támogatásokra vonatkozó ellenőrzési eljárásokban az érintett felek eljárási jogainak tiszteletben 
tartásáról, a második ítélet pedig a támogatási intézkedések Bizottságnak történő előzetes bejelentésére 
vonatkozó kötelezettségről szól.

2.1. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazhatósága

A 2020. június 11-i Bizottság és Szlovák Köztársaság kontra Dôvera zdravotná poistʼovňa ítéletében  
(C-262/18 P és C-271/18 P, EU:C:2020:450) a Bíróság nagytanácsa hatályon kívül helyezte a Törvényszék 2018. 
február 5-i Dôvera zdravotná poistʼovňa kontra Bizottság ítéletét,207 a jogvitát érdemben elbírálva pedig 
elutasította a Dôvera zdravotná poistʼovňa a.s. szlovák egészségbiztosítási szervezet (a továbbiakban: Dôvera) 
által a Bizottság 2014. október 15-i azon határozatának megsemmisítése iránt előterjesztett keresetet, amely 
a Szlovák Köztársaság által két másik, Szlovákiában működő egészségbiztosítási szervezetnek nyújtott 
állítólagos állami támogatásokra vonatkozott (a továbbiakban: vitatott határozat).208 A Bíróság ezáltal 
megerősítette az azzal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
nem alkalmazhatók az állam által gyakorolt ellenőrzés alatt, olyan egészségbiztosítási rendszer keretében 
működő egészségbiztosítási szervezetekre, amely szociális célkitűzést követ, és a szolidaritás elvét érvényesíti.

Az 1994. év során az egészségbiztosítás szlovák rendszere az egyetlen állami egészségbiztosítási szervezettel 
működő egységes rendszerről átállt olyan vegyes rendszerre, amelyben egymás mellett létezhetnek állami 
és magánjogi szervezetek. Azon szlovák jogszabály értelmében, amely 2005. január 1-jén lépett hatályba, e 
szervezeteknek – függetlenül attól, hogy azok államiak vagy a magánjog hatálya alá tartoznak – profitorientált 
magánjogi részvénytársaság jogi formában kell működniük. A 2005-től 2014-ig terjedő időszak során a 
szlovákiai lakóhellyel rendelkező személyek több egészségbiztosítási szervezet közül választhattak;  
e szervezetek között szerepelt a Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (a továbbiakban: VšZP) és a Spoločná 

207|  A Törvényszék 2018. február 5-i Dôvera zdravotná poistʼovňa kontra Bizottság ítélete (T-216/15, nem tették közzé, EU:T:2018:64).

208|  A Szlovák Köztársaság által a Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) és a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) javára 
végrehajtott SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) számú intézkedésekről szóló, 2014. október 15-i (EU) 2015/248 bizottsági határozat 
(HL 2015. L 41., 25. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:450
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:64
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zdravotná poisťovňa a.s. (a továbbiakban: SZP), amelyek 2010. január 1-jén egyesültek, és amelyek egyetlen 
részvényese a szlovák állam, továbbá ilyen szervezet volt a Dôvera és az Union zdravotná poist’ovňa a.s., 
amelyek részvényesei a magánszektorban működő jogalanyok.

Miután a Dôvera 2007. április 2-án panaszt nyújtott be a Szlovák Köztársaság által az SZP-nek és a VšZP-nek 
nyújtott állítólagos állami támogatásokkal kapcsolatban, a Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indított.  
A vitatott határozatban ugyanakkor a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az SZP és a VšZP által gyakorolt tevékenység 
nem gazdasági jellegű, következésképpen pedig e szervezetek nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 
értelmében vett vállalkozásoknak, vagyis a panasszal érintett intézkedések nem képezhetnek állami 
támogatásokat. A Törvényszék helyt adott a Dôvera által e határozat ellen előterjesztett megsemmisítés 
iránti keresetnek, többek között azzal az indokkal, hogy a Bizottság a VšZP és az SZP vonatkozásában nem 
alkalmazta helyesen az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „vállalkozás” és a „gazdasági tevékenység” 
fogalmát.

A Bizottság és a Szlovák Köztársaság által a Törvényszék ezen ítélete ellen előterjesztett két fellebbezés 
tárgyában eljárva a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozóan az EUMSZ 107. cikk 
(1) bekezdésében előírt tilalom kizárólag a vállalkozások tevékenységeire irányul, a „vállalkozás” fogalma 
pedig kiterjed minden, gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra, függetlenül azok jogállásától és finanszírozási 
módjától. Márpedig a Törvényszék több szempontból tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, 
hogy gazdasági jellegű a VšZP és az SZP által a kötelező egészségbiztosítás azon szlovák rendszere keretében 
gyakorolt tevékenység, amelynek jellemzői megfelelnek egy olyan szociális biztonsági rendszer jellemzőinek, 
amely szociális célkitűzést követ, és az állam által gyakorolt ellenőrzés alatt a szolidaritás elvét érvényesíti.

E tekintetben a Bíróság pontosította, hogy annak értékelése érdekében, hogy a valamely szociális biztonsági 
rendszer keretében gyakorolt tevékenység nélkülözi-e a gazdasági jelleget, különösen azt kell megvizsgálni, 
hogy a szóban forgó rendszer olyannak tekinthető-e, illetve mennyiben tekinthető olyannak, mint amely a 
szolidaritás elvét érvényesíti, továbbá hogy az ilyen rendszert működtető biztosítási szervezetek tevékenysége 
az állam által gyakorolt ellenőrzés alá tartozik-e.

E megfontolások alapján a Bíróság kiemelte, hogy a Törvényszék által tett megállapítással ellentétben az, 
hogy a kötelező egészségbiztosítás szlovák rendszerében bizonyos mértékű verseny áll fenn a minőséget és 
a kínálat terjedelmét illetően, így például a biztosítási szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a 
biztosítottaknak térítésmentesen kiegészítő szolgáltatásokat kínáljanak, a biztosítottak pedig szabadon 
megválaszthatják a biztosítási szervezetüket, és azt évente egy alkalommal megváltoztathatják, nem alkalmas 
arra, hogy kétségbe vonja a biztosítási szervezetek által olyan rendszer keretében gyakorolt tevékenység 
szociális és szolidaritási jellegét, amely az állam által gyakorolt ellenőrzés alatt a szolidaritás elvét érvényesíti. 
Azzal kapcsolatban, hogy e szervezetek között a felszereltségük szintje tekintetében bizonyos mértékű 
verseny áll fenn, a Bíróság hozzátette, hogy a valamely jogalany által gyakorolt tevékenység jellegének 
értékelése során a termékek vagy szolgáltatások beszerzésére irányuló tevékenységet nem lehet elválasztani 
attól, hogy e termékeket vagy szolgáltatásokat utóbb mire használják, vagyis az érintett jogalany tevékenységének 
jellegét az határozza meg, hogy az utólagos felhasználás gazdasági jellegű-e, vagy sem.

Mivel a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a fent hivatkozott, versenyre utaló körülmények cáfolhatják 
a VšZP és az SZP által gyakorolt tevékenység szociális és szolidaritási jellegét, a Bíróság helyt adott a Bizottság 
és a Szlovák Köztársaság fellebbezésének, és hatályon kívül helyezte a megtámadott ítéletet. Ezenkívül, mivel 
úgy ítélte meg, hogy a jogvita állása lehetővé teszi az ügy érdemi eldöntését, a Bíróság ezt követően maga 
vizsgálta meg a Dôvera által a vitatott határozat ellen előterjesztett megsemmisítés iránti keresetet.

E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy az egészségbiztosítás szlovák rendszerébe történő belépés a szlovákiai 
lakóhellyel rendelkező minden személy számára kötelező, továbbá hogy a járulékok összegét a jogszabály a 
biztosítottak jövedelmével arányosan határozza meg, nem pedig azon kockázat szerint, amelyet e biztosítottak 
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az életkoruknál vagy az egészségi állapotunknál fogva jelentenek, valamint hogy mindezen biztosítottaknak 
a jogszabályban meghatározott ugyanolyan szintű ellátásokra van joga, vagyis nem áll fenn semmilyen 
közvetlen összefüggés a biztosított által fizetendő járulékok összege és a neki nyújtott ellátások között. 
Ezenkívül, a biztosítási szervezetek kötelesek gondoskodni a szlovákiai lakóhellyel rendelkező összes olyan 
személy egészségügyi kockázatainak fedezetéről, aki ezt kéri, függetlenül az életkorából vagy az egészségi 
állapotából eredő kockázati tényezőtől, továbbá az említett rendszer rendelkezik a költségek és a kockázatok 
kiegyenlítésének mechanizmusáról is. Így e rendszer a Bíróság szerint rendelkezik a szolidaritás elvének 
összes jellemzőjével.

Miután megállapította, hogy a kötelező egészségbiztosítás szlovák rendszere az állam által gyakorolt ellenőrzés 
alá is tartozik, a Bíróság ezenkívül kiemelte, hogy versenyre utaló körülmények e rendszeren belüli fennállása 
e rendszer szociális, szolidaritási és szabályozási szempontjaihoz képest másodlagos vetületet képez, továbbá 
hogy a biztosítási szervezetek azon lehetőségét, hogy nyereségre törekedjenek, valamint hogy a nyereséget 
felhasználják és felosszák, szigorúan keretek közé szorítják olyan jogszabályi kötelezettségek, amelyeknek 
az a céljuk, hogy megőrizzék a kötelező egészségbiztosítás életképességét és folytonosságát.

E megfontolások összességére tekintettel a Bíróság megállapította, hogy a Bizottság a vitatott határozatban 
megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a kötelező egészségbiztosítás szlovák rendszere szociális 
célkitűzést követ, és az állam által gyakorolt ellenőrzés alatt a szolidaritás elvét érvényesíti. Ezért a Bizottság 
azt is helyesen állapította meg, hogy az SZP és a VšZP által e rendszeren belül gyakorolt tevékenység nem 
gazdasági jellegű, ennélfogva pedig e szervezeteket nem lehet az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében 
vett vállalkozásoknak minősíteni.

A 2020. szeptember 22-i Ausztria kontra Bizottság ítéletben (C-594/18 P, EU:C:2020:742) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság megerősítette a Bizottság 2014. október 8-i határozatát,209 amellyel ez utóbbi jóváhagyta az 
Egyesült Királyság által az Egyesült Királyság partvidékén, Somersetben található Hinkley Point-i atomerőmű 
C egysége (a továbbiakban: Hinkley Point C) számára új nukleárisenergia-termelési kapacitások létesítésének 
előmozdítása érdekében nyújtani tervezett támogatásokat. Ezen egység üzembe helyezését a 2023. évre, 
60 éves üzemidőre tervezik. A támogatásokat, amelyek három részből állnak, a C egység jövőbeli üzemeltetője, 
az NNB Generation Company Limited társaság (a továbbiakban: NNB Generation), az EDF Energy plc 
leányvállalata javára tervezik nyújtani.

A szóban forgó intézkedések közül az első egy „kompenzációs különbözeti szerződés”210, amelynek célja, 
hogy a Hinkley Point C működési szakaszában biztosítsa a villamosenergia-értékesítés árstabilitását.  
A második az NNB Generation befektetői és az Egyesült Királyság energiaügyi és éghajlatváltozási államtitkára 
közötti megállapodás, amely biztosítja a kártalanítást az atomerőmű politikai okokból történő előrehozott 
bezárása esetén. A harmadik az Egyesült Királyság által az NNB Generation által kibocsátandó kötvények 
biztosítására nyújtott hitelgarancia, amely biztosítja a minőségi kötvény tőkéjének és kamatainak időben 
történő megfizetését.

209|  Az Egyesült Királyság által a Hinkley Point C atomerőmű javára végrehajtani tervezett SA.34947 (2013/C) (korábbi 2013/N) számú 
állami támogatásról szóló, 2014. október 8-i 2015/658/EU bizottsági határozat (HL 2015. L 109., 44. o.).

210|  E szerződés felei az NNB Generation és a Low Carbon Contracts Ltd társaság, amely szervezetet az összes engedélyezett villamosenergia-
szolgáltatót egyetemlegesen terhelő, jogszabályon alapuló díjból finanszíroznak.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:742
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Határozatában a Bizottság e három intézkedést az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján a belső 
piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősítette. E rendelkezés értelmében a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek tekinthető az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését 
előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi 
feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben.

Ausztria e határozat hatályon kívül helyezését kérte a Törvényszék előtt, amely azonban 2018. július 12-i 
ítéletével211 elutasította e keresetet.

A Bíróságnak, amelyhez Ausztria fellebbezést nyújtott be,212 lényegében arra az eddig még nem vizsgált 
kérdésre kellett választ adnia, hogy egy atomerőmű építése részesülhet-e a Bizottság által az EUMSZ 107. cikk 
(3) bekezdésének c) pontja alapján jóváhagyott állami támogatásban. A fellebbezés elutasításával a Bíróság 
igenlő választ adott erre a kérdésre.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy ahhoz, hogy az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja 
értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek lehessen nyilvánítani, az állami támogatásnak két feltételnek 
kell megfelelnie: az első, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek vagy gazdasági régiók fejlődését kell 
elősegítenie, a második pedig abban áll, hogy nem befolyásolhatja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket 
a közös érdekkel ellentétes mértékben. E rendelkezés azonban nem követeli meg, hogy a tervezett támogatás 
közös érdekű célt kövessen. Ennélfogva a Bíróság mint megalapozatlant elutasította Ausztria arra alapított 
különböző érveit, hogy egy új atomerőmű építése nem minősül közös érdekű célkitűzésnek.

A Bíróság ezenkívül megerősítette, hogy az Euratom-Szerződés különös szabályainak hiányában az  
EUM-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó szabályai alkalmazandók a nukleáris energia ágazatában. 
Ellentétben azzal, amit a Törvényszék megállapított, az Euratom-Szerződéssel nem ellentétes az uniós jog 
környezetvédelmi szabályainak ezen ágazatban történő alkalmazása sem, így az atomenergia-ágazathoz 
tartozó gazdasági tevékenység javára nyújtott olyan állami támogatás, amelynek vizsgálata során kiderül, 
hogy sérti a környezetvédelmi szabályokat, nem nyilvánítható a belső piaccal összeegyeztethetőnek.  
A Törvényszék által ily módon elkövetett téves jogalkalmazás azonban nem befolyásolta a megtámadott 
ítélet megalapozottságát, mivel az Ausztria által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztása érdekében 
hivatkozott, a környezetvédelem, az elővigyázatosság, a „szennyező fizet” és a fenntarthatóság elvét nem 
lehet úgy tekinteni, hogy azokkal minden esetben ellentétes lenne állami támogatást nyújtani valamely 
atomerőmű építésére vagy működtetésére. Az ilyen megközelítés ugyanis nem lenne összeegyeztethető az 
EUMSZ 194. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével, amelyből az következik, hogy a tagállam szabadon 
határozhatja meg az energiaforrások kiaknázásának feltételeit, a különböző energiaforrások közötti választását 
és energiaellátásának általános szerkezetét, anélkül hogy kizárná, hogy e választás a nukleáris energiára 
essen.

Ezt követően a Bíróság elutasította Ausztria azon érvét, amely szerint a Törvényszék rosszul határozta meg 
az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében vett releváns gazdasági tevékenységet. E tekintetben 
a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó intézkedések által fejleszteni kívánt nukleárisenergia-termelés 
az e rendelkezés értelmében vett gazdasági tevékenységnek minősül. A Bíróság ezenkívül emlékeztetett arra, 
hogy azon termékpiac meghatározása, amelybe a támogatással érintett tevékenység illeszkedik, releváns 
annak vizsgálata során, hogy a támogatás nem befolyásolja-e hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a 

211|  A Törvényszék 2018. július 12–i Ausztria kontra Bizottság ítélete (T-356/15, EU:T:2018:439).

212|  A Törvényszék előtti eljáráshoz hasonlóan Luxemburg a Bíróság előtti eljárásba Ausztria támogatása végett avatkozott be, míg a 
Cseh Köztársaság, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és az Egyesült Királyság a Bizottság támogatása végett 
avatkozott be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:439


 B   A Bíróság ítélkezési gyakorlata 2020-ban 135

közös érdekkel ellentétes mértékben, ami a támogatás e rendelkezés szerinti összeegyeztethetőségének 
második feltétele. Márpedig a jelen ügyben a Bizottság a megtámadott határozatban a tervezett intézkedések 
által érintett piacként a villamosenergia-termelés és -szolgáltatás liberalizált piacát határozta meg.

A Törvényszék egyébiránt nem alkalmazta tévesen a jogot annak megállapításával sem, hogy noha a tervezett 
támogatással érintett piacon fennálló hiányosság releváns tényező lehet a támogatás belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének megállapításához, az a tény, hogy nincs ilyen hiányosság, nem vezet szükségképpen 
a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségéhez.

Ami a Hinkley Point C javára nyújtani tervezett támogatás arányosságának vizsgálatát illeti, a Bíróság 
mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a Törvényszék megvizsgálta a szóban forgó intézkedések arányosságát 
az Egyesült Királyság villamosenergia-ellátási szükségleteire tekintettel, és helyesen erősítette meg, hogy ez 
utóbbi szabadon határozhatja meg energiaszerkezete összetételét. Azon feltétel vizsgálata során, hogy a 
tervezett támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes 
mértékben, a Bizottságnak egyébként nem kellett figyelembe vennie azt a negatív hatást, amelyet a szóban 
forgó intézkedések a környezetvédelem, az elővigyázatosság, a „szennyező fizet” és a fenntarthatóság Ausztria 
által hivatkozott elveinek megvalósítására gyakorolhatnak. Azon vizsgálat sérelme nélkül ugyanis, hogy a 
támogatott tevékenység nem sérti az uniós jog környezetvédelmi szabályait, e feltétel vizsgálata nem követeli 
meg, hogy a Bizottság figyelembe vegyen a támogatásnak a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre 
gyakoroltakon kívüli negatív hatásait.

Végül a Bíróság megerősítette, hogy a szóban forgó intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségének 
vizsgálata érdekében sem a Bizottság, sem a Törvényszék nem volt köteles azokat formálisan vagy olyan 
„beruházási támogatásnak” minősíteni, amely megfelelhet az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontja 
alkalmazási feltételeinek, vagy „működési támogatásnak”, amelynek az e rendelkezés szerinti engedélyezése 
főszabály szerint kizárt.

2.2 Ellenőrzési eljárások

A 2020. március 11-i Bizottság kontra Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo ítéletben 
(C-56/18 P, EU:C:2020:192) a Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék 2017. november 17-i Gmina Miasto 
Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság ítéletét;213 amely az érdekelt felek eljárási jogainak 
megsértése miatt részben megsemmisítette a Bizottság egyik állami támogatások tárgyában hozott határozatát214 
(a továbbiakban: vitatott határozat).

Ezen ügy alapját Gmina Masto Gdynia (Gdynia település, Lengyelország) és Gmina Kosakowo (Kosakowo 
település, Lengyelország) által a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. társaság javára 2007-ben nyújtott 
tőkejuttatások képezik, amely társaságot azzal a céllal hoztak létre, hogy polgári célból újraindítsák a  
Gdynia-Oksywie-i katonai repülőteret (Lengyelország). E tőkejuttatásokat a beruházási költségek, valamint 
a későbbi üzemeltetési költségek fedezésére szánták. A Lengyel Köztársaság e finanszírozási intézkedést 
2012-ben jelentette be a Bizottságnak. A 2013-ban indított hivatalos vizsgálati eljárást követően a Bizottság 

213|  A Törvényszék 2017. november 17-i Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság ítélete (T-263/15, 
EU:T:2017:820).

214|  Az SA.35388 (13/C) (korábbi 13/NN és korábbi 12/N) számú, Lengyelország által hozott intézkedésről – a Gdynia-Kosakowo repülőtér 
létrehozása – szóló, 2015. február 26-i (EU) 2015/1586 bizottsági határozat (HL 2015. L 250., 165. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:192
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:820
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a 2014. február 11-én elfogadott első határozatában215 megállapította, hogy az említett intézkedés állami 
támogatásnak minősül, következésképpen elrendelte annak visszatéríttetését. A Bizottság a vitatott határozattal 
visszavonta ezen első határozatot, és az az utóbbi határozat helyébe lépett.

A Törvényszék, annak megállapítását követően, hogy a szóban forgó finanszírozási intézkedés „működési 
támogatás” részét az egymást követő két határozatban eltérő iránymutatásokra és eltérésekre figyelemmel 
vizsgálták, a 2017. november 17-i ítéletében megállapította, hogy nem tették lehetővé a jelen ügyben érdekelt 
felek számára, hogy hasznosan benyújthassák az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, ily módon megsértették 
eljárási jogaikat. A Törvényszék, mivel úgy ítélte meg, hogy az érintett felek eljárási jogainak tiszteletben 
tartása az EUMSZ 263. cikk értelmében vett lényeges eljárási szabálynak minősül, megsemmisítette a vitatott 
határozatot, amennyiben az a szóban forgó finanszírozási intézkedést állami támogatásnak minősítette, és 
elrendelte annak visszatéríttetését.

A Bizottság által benyújtott fellebbezés tárgyában eljáró Bíróság először is megállapította, hogy a Törvényszék 
tévesen alkalmazta a jogot, amikor a jelen ügyben érdekelt felek eljárási jogainak tiszteletben tartását olyan 
lényeges eljárási szabálynak minősítette, amelynek megsértése önmagában a megtámadott határozat 
megsemmisítését vonja maga után, anélkül hogy szükséges lenne e jogsértés által a vitatott határozat 
tartalmára gyakorolt esetleges hatás bizonyítása. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy az állami 
támogatásokra vonatkozó vizsgálati eljárásokban érdekelt felek számára elismert eljárási jogok elkülönülnek 
a tagállamokat mint az ilyen eljárásokban részt vevő feleket megillető védelemhez való jogtól. Ebből a Bíróság 
álláspontja szerint az következik, hogy az érdekelt feleknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy benyújtsák 
észrevételeiket, amennyiben a Bizottság valamely új jogi szabályozás által bevezetett elvekre kívánja alapítani 
a határozatát. A Bíróság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az olyan eljárási szabálytalanság, mint amilyen az 
érdekelt felek eljárási jogainak megsértése, csak akkor vonja maga után a határozat megsemmisítését,  
ha bizonyítást nyer, hogy e szabálytalanság hiányában a megtámadott határozatnak más lehetett volna a 
tartalma. A Bíróság ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, 
amikor a megtámadott határozat megsemmisítését kizárólag az érdekelt felek eljárási jogainak figyelmen 
kívül hagyására alapította, anélkül hogy megvizsgálta volna – amint azt a Bizottság indítványozta –, hogy a 
vitatott határozat önálló, a jogi szabályozás megváltozása által egyáltalán nem érintett jogalapon alapult-e.

Másodszor, a Bíróság kizárta, hogy a vitatott határozatban alkalmazott új elvek hatással lehettek volna e 
határozat értelmére. A Bíróság ugyanis emlékeztetett arra, hogy a Törvényszék nem szorítkozhatott volna 
az alkalmazott jogi szabályozás módosításainak megállapítására, hanem fel kellett volna tárnia e módosításoknak 
a határozat értelmére gyakorolt esetleges hatását. Márpedig a Bíróság rámutatott, hogy a vitatott határozatban 
a működési támogatás belső piaccal való összeegyeztethetetlenségének megállapítása a beruházási támogatás 
belső piaccal való összeegyeztethetetlenségén alapult. A vitatott határozat indokolásának vizsgálatát követően 
a Bíróság megállapította, hogy ez a következtetés a Szerződés rendelkezésein, nem pedig valamely iránymutatás 
alkalmazásán alapul, amely iránymutatás módosítása következésképpen nem lehetett hatással a vitatott 
határozat értelmére.

A Bíróság ily módon megállapította, hogy a jelen ügyben érdekelt felek eljárási jogainak megsértése nem 
befolyásolhatta a vitatott határozat tartalmát, így a Törvényszék ítéletét hatályon kívül kell helyezni. A Bíróság 
az ügyet visszautalta a Törvényszék elé annak érdekében, hogy az határozzon a kereset még nem vizsgált 
elemeiről.

215|  SA.35388 (13/C) (korábbi 13/NN és korábbi 12/N) számú, Lengyelország által hozott intézkedésről – a Gdynia-Kosakowo repülőtér 
létrehozása – szóló 2014/883/EU határozat (HL 2014. L 357., 51. o.).
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A 2020. november 24-i Viasat Broadcasting UK ítéletében (C-445/19, EU:C:2020:952) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság a nemzeti bíróságok azon kötelezettségéről foglalt állást, hogy a Bizottságnak történő, EUMSZ 108. cikk 
(3) bekezdése szerinti előzetes bejelentés nélkül végrehajtott állami támogatás kedvezményezettjét 
kamatfizetésre kötelezzék. Ezen ügy a TV2 országos és regionális televízió-műsorok gyártására és sugárzására 
irányuló közszolgálati feladatokkal megbízott dán műsorszolgáltató társaságra vonatkozott. E feladat 
biztosítása érdekében a TV2 előfizetési díjakban és reklámbevételekben részesült, amelyek az állam által 
ellenőrzött TV2 Alap közvetítésével kerültek a részére kifizetésre. A Dán Királyság nem jelentette be ezen 
intézkedéseket az Európai Bizottságnak, és azokat még azelőtt végrehajtották, hogy a Bizottság véglegesen 
megállapította volna, hogy azok az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése alapján a belső piaccal összeegyeztethető 
támogatásnak minősülnek, mivel szükségesek a TV2-re bízott közszolgálati feladat ellátásához.

A Viasat, amely a TV2 versenytársa, e támogatások bejelentésének az elmulasztására és az említett 
támogatásoknak az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése megsértésével való idő előtti végrehajtására hivatkozva 
keresetet indított a kérdést előterjesztő bíróság, az Østre Landsret (keleti fellebbviteli bíróság, Dánia) előtt 
arra irányulóan, hogy e bíróság kötelezze a TV2-t a szóban forgó támogatás jogellenességének időszakára, 
azaz a támogatás 1995-ben történt végrehajtása és 2011. április 20., vagyis a Bizottság azon végleges határozata 
elfogadásának időpontja közötti időszakra vonatkozó kamatok megfizetésére, amellyel a támogatásnyújtást 
jogellenesnek, de összeegyeztethetőnek nyilvánította.216 A Viasat álláspontja szerint a TV2 e jogellenes 
támogatások hiányában ezen kamat megfizetésére lett volna köteles, ha e támogatások összegét a Bizottság 
végleges határozata meghozataláig kölcsön formájában kellett volna felvennie a piacon.

A kérdést előterjesztő bíróság e körülmények között határozott úgy, hogy kérdést terjeszt a Bíróság elé arra 
irányulóan, hogy a nemzeti bíróságok azon kötelezettsége, hogy az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének 
megsértésével végrehajtott támogatás kedvezményezettjét azon időszak tekintetében, amelynek során e 
támogatást jogellenesen nyújtották, kamatfizetésre kötelezzék, akkor is alkalmazandó-e, ha a Bizottság az 
EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése alapján a jogellenes támogatás összeegyeztethetőségét állapította meg.  
A kérdést előterjesztő bíróság továbbá arra várt választ, hogy ezt a kötelezettséget azon támogatásokra is 
alkalmazni kell-e, amelyeket a TV2 a kapcsolt vállalkozásaira ruházott át, és azokra is, amelyeket egy állam 
által ellenőrzött vállalkozás folyósított a részére.

Először is, ami az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése és az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése közötti kapcsolatot illeti, 
a Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy amennyiben a Bizottság valamely jogellenes támogatás 
összeegyeztethetőségét megállapító határozatot hoz, jóllehet a nemzeti bíróság nem köteles e támogatás 
visszatéríttetésének elrendelésére, az uniós jog értelmében kamatfizetésre kell köteleznie a kedvezményezettet 
azon időszak tekintetében, amelynek során e támogatást jogellenesen nyújtották. Valamely támogatás 
EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértésével való végrehajtása ugyanis olyan jogosulatlan előnyhöz 
juttatja e támogatás kedvezményezettjét, amely egyrészt a belső piaccal összeegyeztethető támogatás 
szóban forgó összege után járó kamatok meg nem fizetéséből áll, amennyiben ezt az összeget a Bizottság 
végleges határozata meghozataláig a piacon kellett volna kölcsön formájában felvenni, másrészt pedig ez 
azzal jár, hogy az érintett támogatás jogellenességének időszaka alatt e kedvezményezett versenyhelyzete 
javul a többi versenytárshoz képest.

A Bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy annak megállapítása, hogy valamely intézkedést támogatásnak kell-e 
minősíteni, megelőzi annak – esetleges – vizsgálatát, hogy az EUMSZ 107. cikk értelmében összeegyeztethetetlen 
támogatás mindazonáltal szükséges-e az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése alapján a szóban forgó intézkedés 
kedvezményezettjére bízott feladat ellátásához. Következésképpen valamely intézkedés e rendelkezésre 

216|  A Dánia által a TV2/Danmark javára végrehajtott intézkedésekről (C 2/03) szóló 2011/839/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 340., 
1. o.). A Bíróság a 2017. november 9-i Viasat Broadcasting UK kontra TV2/Danmark ítéletével (C-657/15 P, EU:C:2017:837) elutasította 
az e határozat megsemmisítésére irányuló keresetet.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:952
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:837
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tekintettel való esetleges vizsgálatát megelőzően lehetővé kell tenni a Bizottság számára annak ellenőrzését, 
hogy ezen intézkedés állami támogatásnak minősül-e, ami az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének első 
mondatával összhangban megköveteli, hogy a tervezett intézkedést előzetesen bejelentsék ezen uniós 
intézménynek.

Másfelől a Bíróság pontosította, hogy ezen bejelentési kötelezettség alóli valamennyi kivételt kifejezetten 
elő kell írni, és hogy valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével megbízott vállalkozás 
feladatának teljesítése önmagában nem igazolhatja az említett kötelezettségtől való eltérést.

Következésképpen az ilyen vállalkozásnak nyújtott támogatási intézkedések kifejezett eltérés hiányában 
továbbra is az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének első mondatában előírt előzetes bejelentési kötelezettség 
alá tartoznak, így a tagállamok nem hajthatják végre ezen intézkedéseket mindaddig, amíg a Bizottság arra 
vonatkozóan végleges határozatot nem hoz. E kötelezettségek be nem tartása az érintett támogatási intézkedés 
jogellenességét vonja maga után, ily módon e támogatás kedvezményezettjének nem állhat fenn jogos 
bizalma arra vonatkozóan, hogy a támogatást szabályszerűen nyújtották, sem pedig az azon kamatok meg 
nem fizetéséből eredő előny szabályszerűségére vonatkozóan, amelyet azon időszak tekintetében kell fizetni, 
amely alatt a támogatást jogellenesen nyújtották.

A Bíróság álláspontja szerint ily módon ezen bejelentési kötelezettség hatékony érvényesülésének, valamint 
az állami támogatás Bizottság általi megfelelő és teljes körű vizsgálatának biztosítása érdekében a nemzeti 
bíróságok kötelesek az említett kötelezettség megsértéséből fakadó valamennyi következmény megállapítására, 
és az azok orvoslására alkalmas intézkedések meghozatalára, ami még akkor is magában foglalja a támogatás 
kedvezményezettjével szemben azon időszak tekintetében fennálló kamatfizetési kötelezettséget, amelynek 
során e támogatást jogellenesen nyújtották, ha e kedvezményezett az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése 
értelmében vett általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott vállalkozás.

Másodszor, a kamatok kiszámítása során figyelembe veendő összeget illetően a Bíróság emlékeztetett arra, 
hogy az uniós bíróságok megerősítették a Bizottság határozatának érvényességét, és érdemben kimondták, 
hogy az előfizetési díjakból származó források, amelyeket a TV2 részére folyósítottak, azt követően pedig 
annak regionális állomásai részére utaltak tovább,217 valamint a TV2 Alap közvetítésével átutalt reklámbevételek218 
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásoknak minősülnek. Ebből következően e 
források és bevételek összegei után, amelyekben a TV2 részesült, és amelyek az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének 
megsértésével végrehajtott támogatások részét képezik, szintén kamatot kell fizetni azon időszak tekintetében, 
amelynek során e támogatásokat jogellenesen nyújtották.

217|  A 2017. november 9-i TV2/Danmark kontra Bizottság ítéletében (C-649/15 P, EU:C:2017:835) a Bíróság elutasította a TV2 által a 
Törvényszék 2015. szeptember 24-i TV2/Danmark kontra Bizottság ítéletével (T-674/11, EU:T:2015:684) szemben benyújtott 
fellebbezést, és így megerősítette a Törvényszék által gyakorolt felülvizsgálat szabályszerűségét, amennyiben a Törvényszék 
kimondta, hogy az említett források a TV2-nek nyújtott állami támogatásoknak minősülnek.

218|  A 2017. november 9-i Bizottság kontra TV2/Danmark ítéletével (C-656/15 P, EU:C:2017:836) és Viasat Broadcasting UK kontra TV2/
Danmark ítéletével (C-657/15 P, EU:C:2017:837) a Bíróság hatályon kívül helyezte a 2015. szeptember 24-i TV2/Danmark kontra 
Bizottság ítéletet annyiban, amennyiben az megsemmisítette a 2011/839 határozatot abban a részében, amelyben a Bizottság 
megállapította, hogy az 1995–1996-os évek reklámbevételei, amelyeket a TV2 Alap közvetítésével a TV2-nek fizettek ki, állami 
támogatásnak minősültek.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:835
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2015:684
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:836
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:837
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XIII. Adórendelkezések

Az adójog területén négy ítéletet kell kiemelni, amelyek a közvetett adózásra és különösen a 2006/112 irányelv219 
(a továbbiakban: héairányelv) értelmezésére vonatkoznak.220 Az első ítélet a fuvarozással történő 
termékértékesítés kontextusában az adóköteles ügyletek teljesítési helyére vonatkozik. A második ítélet 
tárgya az adóalap. A harmadik ítélet az export-adómentességről szól. A negyedik ítélet a hozzáadottérték 
adó (héa) levonásához való jog gyakorlásának szabályaira vonatkozik.

1.  Az adóköteles ügyletek teljesítési helye – Fuvarozással történő 
termékértékesítés

A 2020. június 18-i KrakVet Marek Batko ítéletben (C-276/18, EU:C:2020:485) a Bíróság első alkalommal 
értelmezte a héairányelv 33. cikkét és az „eladó által vagy megbízásából feladott vagy fuvarozott” termékek 
értékesítésének az e rendelkezés értelmében vett fogalmát olyan eltérő bánásmódból fakadó kettős 
adóztatással összefüggésben, amelyet két tagállam ugyanazon, határokon átnyúló feladással vagy fuvarozással 
járó termékértékesítés tekintetében tanúsított. E minősítés befolyásolja az adóköteles tevékenység teljesítési 
helyének és a héa beszedésével összefüggésben joghatósággal rendelkező tagállamnak a meghatározását.

A Bíróságnak továbbá meg kellett vizsgálnia a tagállamok adóhatóságai között az alapügyben szóban forgó 
termékértékesítések teljesítési helyének meghatározása tekintetében a 904/2010 rendelet221 alapján fennálló 
együttműködési kötelezettség terjedelmét, annak érdekében, hogy állást foglaljon arról, hogy azon tagállam 
adóhatóságának, amelyben a termékek a fuvarozás befejezésekor vannak, lehetősége van-e arra, hogy 
ugyanazon ügylet tekintetében az eladó székhelye szerinti tagállam adóhatóságai által elfogadottól eltérő 
következtetésre jusson, ezzel az adózó kétszeres adóztatását idézve elő.

A jelen ügyben a lengyel jog szerinti KrakVet társaság, amely állatok számára készült termékek értékesítésével 
foglalkozik, az internetes oldalán keresztül lehetőséget kínált a magyarországi lakóhellyel rendelkező ügyfelei 
számára, hogy a termékek elszállításával egy vele szorosan együttműködő fuvarozót bízzanak meg, ugyanakkor 
az ügyfelek szabadon választhattak más fuvarozót is. Amennyiben a vásárló az ajánlott fuvarozót vette 
igénybe, szerződést kötött e fuvarozóval, aki biztosította a termékeknek két Magyarországon letelepedett, 
futárpostai szolgáltatásokat nyújtó társaság raktárába való elszállítását, ahonnét a termékeket magyar 
fuvarozók szállították el a végső fogyasztók számára. A termékek árának kiegyenlítésére utánvétellel,  
a futárszolgálat részére történő fizetéssel vagy előre utalással került sor.

219|  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: 
HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).

220|  E tekintetben ki kell emelni a VII.3., „A letelepedés szabadsága” című részben bemutatott 2020. március 3-i Vodafone Magyarország 
ítéletet (C-75/18, EU:C:2020:139) és Tesco-Global Áruházak ítéletet (C-323/18, EU:C:2020:140), valamint az I.2., „A hatékony jogorvoslathoz 
való jog és a pártatlan bírósághoz fordulás joga” című részben bemutatott 2020. október 6-i État luxembourgeois (Adózással 
kapcsolatos információk iránti kérelemmel szembeni jogorvoslati jog) ítéletet (C-245/19. és C-246/19. sz. egyesített ügyek, 
EU:C:2020:795), amely a megkeresésre történő, közvetlen adózással kapcsolatos információk cseréjére alkalmazandó eljárásra 
vonatkozik.

221|  A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 
904/2010/EU tanácsi rendelet (HL 2010. L 268., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:485
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:139
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:140
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:795
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Mivel a lengyel adóhatóság megállapította, hogy a KrakVet kereskedelmi tevékenységének adóztatási helye 
Lengyelországban van, a KrakVet ezen országban fizette meg a héát. A magyar adóhatóság azonban 
áfaadónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le, és adóigazgatási eljárást 
indított a KrakVettel szemben, amelynek keretében megkereste a lengyel adóhatóságot. Ezen eljárás alapján 
a magyar hatóság úgy vélte, hogy a Magyarországra fuvarozott termékeket terhelő héát Magyarországon 
kell megfizetni, így a KrakVet terhére áfaadónemben adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, 
amely után adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel, valamint a magyar adóhatóságnál 
való bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása miatt vele szemben mulasztási bírságot szabott ki.

A KrakVet a kérdést előterjesztő bíróság előtt vitatta a magyar adóhatóság által hozott határozatot, amely 
alapján kétszer kötelezték a héa megfizetésére, ami ellentétes az uniós joggal.

A Bíróság először is kimondta, hogy nem ellentétes a héairányelvvel és a 904/2010 rendelet vonatkozó 
rendelkezéseivel, ha valamely tagállam adóhatóságai valamely ügyletet a héa tekintetében egyoldalúan 
eltérő adójogi bánásmódban részesíthetnek annál, mint amely alapján valamely másik tagállamban ezen 
ügylet már megadóztatásra került. Ily módon hangsúlyozta, hogy az említett rendelet arra szorítkozik, hogy 
lehetővé tegye azon információk cseréje céljából történő közigazgatási együttműködést, amelyek szükségesek 
lehetnek a tagállamok adóhatóságai számára, az tehát nem szabályozza e hatóságok arra vonatkozó hatáskörét, 
hogy az érintett ügyletek minősítését a héairányelv szempontjából végezzék el. E rendelet nem arra kötelezi 
a két tagállam adóhatóságait, hogy együttműködjenek annak érdekében, hogy valamely ügylet héa szempontjából 
történő megítélését illetően közös megoldásra jussanak, és nem írja elő, hogy valamely tagállam adóhatóságai 
kötve lennének ezen ügylet tekintetében valamely másik tagállam adóhatóságai által tett minősítéshez.  
A héairányelv helyes alkalmazásának lehetővé kell tennie ugyanakkor a kettős adóztatás elkerülését és az 
adósemlegesség biztosítását. Amennyiben a tagállamok eltérő álláspontot képviselnek valamely ügylet 
adójogi bánásmódja tekintetében, a nemzeti bíróságok feladata tehát, hogy az uniós jogi rendelkezések 
értelmezése érdekében a Bírósághoz forduljanak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy valamely tagállamban 
a héa már jogalap nélkül került megfizetésre, az e tagállamban az uniós jog szabályainak megsértésével 
kivetett adók visszatérítéséhez való jog a Bíróság által értelmezett uniós jogi rendelkezések által a jogalanyok 
számára biztosított jogokból ered, és azokat kiegészíti. Az érintett tagállam tehát főszabály szerint köteles 
az uniós jog megsértésével kivetett adók visszatérítésére.

A Bíróság ezt követően megvizsgálta a héairányelv által a fuvarozással történő termékértékesítés esetére az 
adóztatandó ügyletek teljesítési helyének meghatározása vonatkozásában előírt rendelkezéseket. Emlékeztetett 
arra, hogy az említett irányelv 32. cikkének megfelelően, ha a terméket akár az eladó, akár a megrendelő, 
akár harmadik személy adja fel, illetve fuvarozza el, a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a 
termék a megrendelő részére történő feladás vagy fuvarozás megkezdésének időpontjában található. 
Ugyanakkor ugyanezen irányelv 33. cikke eltérésképpen előírja, hogy az eladó által vagy megbízásából feladott 
vagy fuvarozott termékek értékesítése esetén, amennyiben azokat a feladás vagy fuvarozás rendeltetési 
helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamból adták fel vagy fuvarozták el, teljesítési helynek azt a helyet kell 
tekinteni, ahol a termékek a megrendelő részére történő feladás vagy fuvarozás befejeztével találhatók, 
feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek.

Mivel a valós gazdasági és kereskedelmi tartalom figyelembevétele a közös héarendszer alkalmazásának 
alapvető követelménye, a Bíróság megállapította, hogy amennyiben – mint a jelen ügyben – az egyik tagállamban 
letelepedett eladó által a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező vevők részére értékesített termékek ez 
utóbbiak részére történő elszállítását az eladó által ajánlott társaság végzi, amely társasággal ugyanakkor a 
vevők szabadon köthetnek szerződést e szállításra, e termékeket úgy kell tekinteni, mint amelyeket az „eladó 
által vagy megbízásából” adtak fel vagy fuvaroztak el, és az értékesítést úgy kell tekinteni, mint amely a 
héairányelv 33. cikkének hatálya alá tartozik, amennyiben az eladó szerepe meghatározó az említett termékek 
feladásához vagy elfuvarozásához kapcsolódó alapvető lépések kezdeményezése, valamint szervezése 
tekintetében.
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Végül, a kérdést előterjesztő bíróság úgy ítélte meg, hogy az alapügyben fennálló helyzet azt a kérdést is 
felveti, hogy visszaélésszerű magatartásnak tekinthető-e a KrakVet által folytatott gyakorlat, amely társaság 
a székhelye szerinti tagállamban előírt alacsonyabb héamértékre volt jogosult, mivel esetében nem alkalmazták 
a héairányelv 33. cikkében foglalt rendelkezéseket. E tekintetben a Bíróság kimondta, hogy nem kell joggal 
való visszaélésnek minősíteni azon ügyleteket, amelyek révén az eladó által értékesített termékeket az általa 
ajánlott társaság szállítja el a vevők részére, miközben egyrészt az említett eladó és e társaság között kapcsolat 
áll fenn, másrészt pedig e vevők szabadon vehetnek igénybe más társaságot, vagy személyesen szállíthatják 
el a termékeket, mivel e körülmények nem alkalmasak arra, hogy befolyásolják azt a megállapítást, amely 
szerint az eladó és az általa ajánlott fuvarozó cég független vállalkozások, amelyek a saját javukra valós 
gazdasági tevékenységet végeznek.

2. Héaalap

A 2020. október 15-i E. (HÉA – Adóalap-csökkentés) ítéletben (C-335/19, EU:C:2020:829) a Bíróság egy olyan 
ügyben határozott, amelyben E. Lengyelországban letelepedett héaalany társaság volt, amely adótanácsadói 
tevékenységet folytatott, és a Lengyelországban nyújtott szolgáltatásokra az általános héamértéket alkalmazta. 
E. az egyik, héaalanyként nyilvántartásba vett ügyfelének héát tartalmazó számlát állított ki olyan adótanácsadói 
szolgáltatások után, amelyek Lengyelországban adókötelesek. Ezen ügyféllel szemben ugyanakkor a fizetési 
határidő lejártát követően felszámolási eljárás indult, ez idő alatt azonban továbbra is aktív héaalanyként 
volt nyilvántartva. Mivel az e számlában foglalt követelést nem egyenlítették ki, E. egyedi adóértelmezés 
iránti kérelmet nyújtott be a pénzügyminiszterhez annak megállapítása érdekében, hogy annak ellenére, 
hogy az ügyfele az érintett szolgáltatásnyújtás teljesítését követően felszámolás alá került, mivel a héára 
vonatkozó nemzeti szabályozásban előírt többi feltétel teljesült, jogosult-e a héaalapnak a számlán alapuló 
követelés meg nem fizetése miatt való csökkentésére.

A pénzügyminiszter nemleges választ adott az e kérelemben foglaltakra. Rámutatott arra, hogy a héairányelv 
90. cikke csak az egyes tagállamok által meghatározott feltételek között biztosítja az adóalanyok számára a 
héaalap csökkentésére vonatkozó jogot. E feltételek a héára vonatkozó nemzeti szabályozásban kerülnek 
megállapításra. A miniszter álláspontja szerint, ha valamely feltétel, mint az a követelmény, amelynek 
értelmében az adós nem állhat felszámolási eljárás alatt, nem teljesül, az adóalany nem hivatkozhat a 
csökkentéshez való jogra oly módon, hogy e jogot közvetlenül az uniós jogra alapítja.

Miután E. sikertelenül vitatta az adójogi állásfoglalást az első fokon hatáskörrel rendelkező lengyel bíróság 
előtt, felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Naczelny Sąd Administracyjnyhoz (legfelsőbb közigazgatási bíróság, 
Lengyelország), úgy ítélve meg, hogy az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a héára vonatkozó 
nemzeti szabályozás vitatott rendelkezései nem sértik az uniós jogból fakadó követelményeket.

A nemzeti szabályozás vonatkozó rendelkezései az adóalanynak a héaalap-csökkentéshez való jogát 
valószínűsíthetően behajthatatlan követelés esetén azon feltételnek rendelik alá, hogy a termékértékesítés 
vagy a szolgáltatásnyújtás időpontjában, valamint az ezen adócsökkentés érvényesítésére irányuló adóbevallás 
helyesbítésének a benyújtását megelőző napon az adós aktív héaalanyként legyen nyilvántartva, és ne álljon 
fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt, és hogy az adóbevallás helyesbítésének a benyújtását 
megelőző napon maga a hitelező továbbra is aktív héaalanyként legyen nyilvántartva. A héairányelv 90. cikkének 
(1) bekezdése, amely többek között az ügylet teljesítése utáni teljes vagy részleges nemfizetés esetére 
vonatkozik, arra kötelezi a tagállamokat, hogy az általuk meghatározott feltételek szerint csökkentsék az 
adóalapot, ebből következően pedig az adóalany által fizetendő héa összegét minden olyan esetben, amikor 
az ügylet teljesítését követően az adóalany az ellenértéket részben vagy egészben nem kapja meg. A héairányelv 
90. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az ügylet árának teljes vagy részleges 
nemfizetése esetén eltérjenek az ezen irányelv 90. cikkének (1) bekezdésében előírt szabálytól.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:829


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység142

A kérdést előterjesztő bíróság, mivel kétségei voltak azon mérlegelési mozgásteret illetően, amelyet annak 
érdekében biztosítanak a tagállamok számára, hogy a nemzeti jogukban megállapítsák a héairányelv 90. cikke 
rendelkezéseinek alkalmazási feltételeit, előzetes döntéshozatal céljából e rendelkezés értelmezésére 
vonatkozó kérdéseket intézett a Bírósághoz.

A Bíróság kimondta, hogy a héairányelv 90. cikkével ellentétes az alapügybelihez hasonló nemzeti szabályozás.

E következtetés levonásához a Bíróság megvizsgálta, hogy a nemfizetés végleges jellegével kapcsolatban 
fennálló bizonytalanság figyelembevételének szükségessége igazolja-e a nemzeti szabályozás által az E.-hez 
hasonló adóalanyok tekintetében előírt feltételekben foglalt korlátozásokat.

A Bíróság megállapította, hogy e bizonytalanság figyelembevételének szükségessége nem igazolhatja azon 
feltételeket, amelyek a héaalap csökkentését annak rendelik alá, hogy az adós a termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás időpontjában héaalanyként legyen nyilvántartva, valamint hogy az adóbevallás 
helyesbítésének a benyújtását megelőző napon a hitelező és az adós adóalanyisága továbbra is fennálljon. 
Ezen túlmenően pontosította, hogy miközben az adóalany azon joga, hogy az ügylet megkötését követően 
csökkentse az adóalapot, kétségtelenül magában foglalja az ügyletben részt vevő másik fél arra irányuló 
kötelezettségét, hogy a maga részéről korrigálja a levonható héa összegét, az arra vonatkozó garancia, hogy 
a fizetendő héa alapja és a levonható héa összege mértékarányosan kerül csökkentésre, nem függ a két fél 
héaalanyiságától. Másfelől a Bíróság kimondta, hogy a hitelező és az adós héaalanyiságára vonatkozó 
követelmény nem igazolható sem a szabálytalanságok vagy visszaélések megelőzésével, sem a héairányelv 
273. cikkének rendelkezéseivel.222

Ami azt a feltételt illeti, amely az adóalap csökkentését annak a körülménynek rendeli alá, hogy az adós a 
termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás időpontjában, illetve az adóbevallás korrekciójának benyújtását 
megelőző napon ne álljon fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy 
ez a feltétel, azáltal hogy megfosztja a hitelezőt az adóalap csökkentéséhez való jogától azon az alapon, hogy 
a követelés végleges behajthatatlansága a fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás befejezését megelőzően 
nem bizonyítható, figyelembe veszi a nemfizetés véglegességével szükségszerűen együtt járó bizonytalanságot. 
Ugyanakkor az ilyen bizonytalanságot azáltal is figyelembe lehetne venni, ha a héaalap csökkentését akkor 
engedélyeznék, amikor a hitelező a fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás befejezése előtt észszerű 
valószínűséggel hivatkozik arra, hogy a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, fenntartva annak lehetőségét, 
hogy amennyiben a tartozás mégis megfizetésre kerül, ezen adóalap magasabb összegben kerül megállapításra. 
E módszer ugyanolyan hatékonyan biztosítaná a kitűzött cél elérését, ugyanakkor kevésbé lenne szigorú a 
hitelező számára.

A Bíróság végül kimondta, hogy mivel a héairányelv 90. cikkének (1) bekezdése közvetlen hatállyal rendelkezik, 
az E.-hez hasonló adóalany, aki kizárólag a nemzeti szabályozásban meghatározott azon feltételeket nem 
teljesíti, amelyek nincsenek összhangban e rendelkezéssel, adóalapjának csökkentése érdekében hivatkozhat 
az említett rendelkezésre az állammal szemben a nemzeti bíróságok előtt, az eljáró bíróság pedig az uniós 
jog elsőbbségének elve alapján köteles mellőzni ezen összeegyeztethetetlen feltételek alkalmazását.

222|  A 273. cikk kimondja, hogy „[a] tagállamok megállapíthatnak más kötelezettségeket is, amelyeket szükségesnek ítélnek a HÉA pontos 
behajtása és az adócsalás megakadályozása érdekében, arra a követelményre is figyelemmel, hogy az adóalanyok által teljesített 
belföldi és tagállamok közötti ügyleteket egyenlő bánásmódban kell részesíteni, és feltéve, hogy az ilyen kötelezettségek nem 
támasztanak a tagállamok közötti kereskedelemben a határátlépéssel összefüggő alaki követelményeket.

Az első albekezdésben említett lehetőséget nem lehet a 3. fejezetben meghatározott kötelezettségeket meghaladó további számlázási 
kötelezettségek előírására felhasználni.”
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3. Export adómentességek

A 2020. december 17-i BAKATI PLUS ítéletben (C-656/19, EU:C:2020:1045) a Bíróság egy olyan ügyben határozott, 
amely a magyar áfatörvénnyel előírt, kiviteli áfa alóli mentesítésekre vonatkozott. Az alapeljárás felperese, 
a BAKATI PLUS (a továbbiakban: Bakati) magyar jog szerinti vállalkozás, amelynek üzleti forgalma a 2015. 
évtől kezdődően 50 millió forintról (HUF) (hozzávetőleg 140 000 euró) 1 milliárd HUF-ra (hozzávetőleg  
2 784 000 euró) emelkedett. 2016-ban tevékenysége lényegében különböző élelmiszeripari termékek, valamint 
kozmetikai és tisztítószerek húsz magánszemély részére történő értékesítéséből állt.

A termékek vevői e termékeket személygépkocsival személyi poggyászként szállították ki Szerbiába a  
szerb–magyar határ közelében általuk bérelt raktárból, ahol a Bakati részéről kiállított számlákat és a külföldi 
utasra vonatkozó áfa-visszaigénylő lapokat az érintett termékekkel együtt a vételár ellenében átadták a 
részükre.

A magyar áfatörvény alapján a Magyarország területéről az Európai Unió területén kívülre feladott vagy 
elfuvarozott termékek értékesítése bizonyos feltételek között mentes ezen adó alól. A külföldi utasok személyi 
poggyászában szállítható termékek értékesítését e törvény alapján kifejezetten mentesség illeti meg.

A vevők ez utóbbi adómentességet vették igénybe oly módon, hogy visszaküldték a Bakati részére az  
áfa-visszaigénylő lapnak a termékeket kiléptető vámhatóság által záradékolt példányát, amelyen feltüntették, 
hogy a termékek elhagyták az Európai Unió területét. A Bakati e nyomtatvány kézhezvételét követően 
visszatérítette a részükre a vásárlás során megfizetett áfa összegét. A Bakati a 2016-os adóévre vonatkozó 
áfabevallásában fizetendő adót csökkentő tételként szerepeltette az ugyanezen vevők részére visszatérített, 
összesen 339 788 000 HUF (hozzávetőleg 946 000 euró) összegű áfát.

Az adóhatóság egy adóellenőrzés keretében megállapította, hogy a szóban forgó értékesítések túlmutattak 
a személyes szükséglet és a családi használat körén, és hogy azokra a megvásárolt termékek továbbértékesítése 
céljából került sor, ami kizárja, hogy e termékek a magyar áfatörvény értelmében vett útipoggyásznak 
minősüljenek. Ezen adóhatóság másfelől úgy ítélte meg, hogy a Bakati e törvény alapján másik jogcímen 
sem vehette igénybe az adómentességet, mivel nem teljesítette a vámalakiságokat és nem rendelkezett az 
ahhoz szükséges dokumentumokkal. Következésképpen a 2018. június 27-i határozatával áfakülönbözet, 
adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte a Bakatit.

Mivel a fellebbviteli igazgatóság az általa hozott határozatával helybenhagyta e határozatot, a Bakati az 
előbbi határozat megsemmisítése iránti keresetet nyújtott be a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 
(Magyarország).

A kérdést előterjesztő bíróság a magyar áfatörvény alkalmazása tekintetében, amelynek a kivitel áfa alóli 
mentesítésére vonatkozó rendelkezései lényegében megfelelnek a héairányelv 146. és 147. cikkének, több, 
az ez utóbbi cikkek értelmezésére vonatkozó kérdést terjesztett előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság 
elé.

Először is, a Bíróság azt a kérdést vizsgálta, hogy a nem az Unióban letelepedett magánszemélyek által 
kereskedelmi célból az Unión kívülre, harmadik államban történő viszonteladás céljából kivitt termékek a 
héairányelv 147. cikkében az „utasok személyi poggyászában szállítható termékek” tekintetében előírt 
adómentesség hatálya alá tartoznak-e.
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E tekintetben, emlékeztetve arra, hogy héairányelvben előírt adómentességek az uniós jog önálló fogalmainak 
minősülnek, a Bíróság megállapította, hogy a szokásos jelentése értelmében e fordulat olyan – általában 
kisméretű vagy kis mennyiségű – vagyontárgyakra vonatkozik, amelyeket a természetes személyek utazáskor 
visznek magukkal vagy szereznek meg, amelyekre ezen utazás során szükségük van, és amelyek saját vagy 
családjuk magáncélú felhasználására szolgálnak.

Azon szövegkörnyezet vizsgálata során, amelyben e kifejezéseket használják, a Bíróság a héairányelv 
147. cikkében előírt adómentesség alkalmazási feltételeiből azt a következtetést vonta le, hogy ezen 
adómentesség potenciális kedvezményezettje olyan természetes személy, aki nem gazdasági szereplőként 
jár el, ami kizárja ezen adómentességnek a kereskedelmi jellegű kivitelre való alkalmazhatóságát. Mivel a 
héamentességeket szigorúan kell értelmezni, továbbá figyelemmel ezenkívül az e cikk által követett, 
idegenforgalom ösztönzésére irányuló sajátos célra és az immár az említett cikkben szereplő rendelkezés 
jogszabályi fejlődésére, a Bíróság megállapította, hogy az utasok személyi poggyászában szállítható termékek 
tekintetében előírt adómentesség nem alkalmazandó a nem az Unióban letelepedett magánszemélyek által 
kereskedelmi célból az Unión kívülre, harmadik államban történő viszonteladás céljából kivitt termékekre.

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy nem ellentétes a héairányelv 146. cikke (1) bekezdésének b) pontjával 
és 147. cikkével az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely, amennyiben az utasok személyi poggyászában 
szállítható termékek tekintetében előírt héamentesség feltételei nem teljesülnek, azonban a vevő az érintett 
termékeket ténylegesen az Unión kívülre szállította, még akkor is annak vizsgálatára kötelezi a nemzeti 
adóhatóságot, hogy az ezen 146. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti adómentesség alkalmazandó-e a 
szóban forgó értékesítésre, ha az alkalmazandó vámalakiságokat nem teljesítették, és ha a vásárlás során a 
vevő nem kívánta alkalmazni ez utóbbi adómentességet.

Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló ügylet ugyanis a héairányelv 146. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében vett termékértékesítésnek minősül, ennélfogva az megfelel az ilyen termékértékesítést meghatározó 
objektív kritériumoknak, nevezetesen hogy az e termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog 
átszáll a vevőre, hogy az értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták vagy elszállították az Unión kívülre, és 
hogy a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta az Unió területét. Az exportra alkalmazandó 
vámalakiságok tiszteletben tartása vagy az a körülmény, hogy a vevő a vásárlás során nem az e rendelkezésben 
előírt adómentességet, hanem a héairányelv 147. cikke szerinti mentességet kívánta alkalmazni, nem 
befolyásolja az exportértékesítésként való minősítést.

Végül, a Bíróság azt vizsgálta, hogy ellentétes-e a héairányelv hivatkozott rendelkezéseivel, valamint az 
adósemlegesség és az arányosság elvével, hogy az adóhatóság automatikusan megtagadja az adóalanytól 
az e rendelkezésekben előírt héamentességet, amennyiben megállapítja, hogy ezen adóalany rosszhiszeműen 
állította ki azt a nyomtatványt, amely alapján a vevő az e 147. cikk szerinti adómentességre hivatkozott, 
jóllehet bizonyított, hogy az érintett termékek elhagyták az Unió területét.

A Bíróság megállapította, hogy valamely alaki követelmény megsértése csak két esetben vezethet a 
héamentességhez való jog elveszítéséhez: 1) ha valamely alaki követelmény megsértése folytán nem lehet 
bizonyítani, hogy teljesültek az e mentesség alkalmazásához szükséges anyagi jogi követelmények, vagy 2) ha 
az adóalanynak tudomása volt vagy tudomással kellett volna lennie rendelkeznie arról, hogy a szóban forgó 
ügylet olyan adócsalás részét képezi, amely veszélyezteti a közös héarendszer működését.

A jelen ügyben a vámalakiságok megsértése nem vezethetett a héairányelv 146. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában előírt héamentességhez való jog elveszítéséhez. Egyrészt ugyanis nem volt vitatott, hogy a 
termékeket ténylegesen exportálták, amit a kimenő vámhatóság által a bemutatott formanyomtatványon 
elhelyezett bélyegző igazolt, még ha e formanyomtatvány a 147. cikkben előírt adómentesség alkalmazására 
irányult is, és hogy a termékértékesítés az objektív jellemzőinél fogva tehát megfelelt az adómentesség 
héairányelv 146. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltételeinek.
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Másrészt, az, hogy a Bakati részt vett a héairányelv 147. cikke (1) bekezdésének a megsértésében, nem okozott 
adóbevétel-kiesést az Unió számára, és az nem tekinthető úgy, hogy veszélyeztette a közös héarendszer 
működését. Nem zárva ki, hogy az ilyen jogsértés a nemzeti jog alapján arányos közigazgatási szankciókkal 
sújtható, az tehát nem volt szankcionálható a ténylegesen megvalósult kivitelek utáni héamentesség 
megtagadásával.

4. A héa levonásához való jog gyakorlásának szabályai

A 2020. május 14-i Agrobet CZ ítéletben (C-446/18, EU:C:2020:369) a Bíróság kimondta, hogy nem ellentétes 
a héairányelvnek az adósemlegesség elvével összefüggésben értelmezett 179., 183. és 273. cikkével223 az 
olyan nemzeti szabályozás, amely nem biztosít lehetőséget az adóhatóság számára, hogy valamely meghatározott 
adómegállapítási időszak tekintetében héakülönbözetet feltüntető héabevallásra irányuló adóellenőrzési 
eljárás befejezését megelőzően visszatérítse e héakülönbözetnek az azon ügyletekhez kapcsolódó részét, 
amelyeket ezen eljárás a megindításának időpontjában nem érint, amennyiben nincs lehetőség annak világos, 
pontos és egyértelmű megállapítására, hogy valamely héakülönbözet – amelynek összege esetlegesen 
alacsonyabb lehet az említett eljárással nem érintett ügyletekhez kapcsolódó összegnél – ezen eljárás 
kimenetétől függetlenül továbbra is fennmarad.

A jelen ügyben egy cseh társaság két héabevallást nyújtott be a 2015. decemberi és a 2016. januári 
adómegállapítási időszakokra vonatkozóan, amelyekben héakülönbözetet tüntetett fel. A cseh adóhatóság 
ezt követően adóellenőrzési eljárásokat indított, amelyek e két bevallással érintett, meghatározott – nevezetesen 
Lengyelországból származó repceolajra irányuló – ügyletekre korlátozódtak. Mivel ugyanis e repceolajat a 
Cseh Köztársaságban változatlan formában hozták forgalomba, mielőtt azt az érintett társaság Lengyelországban 
újra értékesítette volna, a cseh adóhatóság azt vizsgálta, hogy tiszteletben tartották-e az ahhoz szükséges 
feltételeket, hogy a társaság a repceolaj értékesítése után héamentességben részesülhessen, és levonhassa 
az ehhez kapcsolódó beszerzések után előzetesen felszámított héát. A cseh társaság, az ezen eljárások 
megindításával szemben benyújtott panaszokban, arra hivatkozott, hogy mivel az adóhatóság kételyei a 
bevallott héakülönbözetnek csak egy kis részét érintették, ezen különbözet teljes összegének visszatartása 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Az adóhatóság pedig arra hivatkozott, amit a kérdést előterjesztő 
bíróság meg is erősített, hogy mivel az adóeljárásról szóló cseh törvény nem írja elő kifejezetten a részleges 
adómegállapító határozat meghozatalának lehetőségét, jogalap hiányában nem szerezhetett ilyen jogkört, 
és hogy mivel a héakülönbözet a teljes adómegállapítási időszakhoz kapcsolódik, az csak oszthatatlan 
egészként keletkezhetett.

A Bíróság az ítéletében először is emlékeztetett arra, hogy a héairányelv szerint az adó levonását az adóalany 
összesítve végzi, úgy, hogy az adott adómegállapítási időszakban fizetendő összes adó összegéből levonja 
azt a héaösszeget, amelyre nézve ugyanazon időszak alatt adólevonási joga keletkezett, és e jogát gyakorolta. 
Amennyiben a levonások összege meghaladja az adómegállapítási időszakban fizetendő héa összegét,  
a keletkező különbözet átvihető a következő időszakra vagy visszatéríthető, a cseh jog pedig a visszatérítés 
alkalmazása mellett döntött. A Bíróság megállapította, hogy jóllehet nem vitás, hogy az ilyen héakülönbözet 
a héabevallásban csak egységes eredmény formájában jelenhet meg, ebből nem következik, hogy a 
héakülönbözetet úgy kell tekinteni, mint amely olyan szétválaszthatatlan egészet képez, amelyet nem lehet 
az adóellenőrzési eljárással érintett ügyletekhez kapcsolódó vitatott részekre, illetve ilyen eljárással nem 
érintett ügyletekhez kapcsolódó nem vitatott részekre felosztani. A héakülönbözet részleges vagy megosztott 

223|  Az említett irányelv 179., 183. és 273. cikke a héa levonásához való jogra, és azon levonások összegének visszatérítésére vonatkozik, 
amely meghaladja az adómegállapítási időszakban fizetendő héa összegét.
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átvitele vagy visszatérítése ugyanis nem ellentétes a héairányelvvel, és ezen irányelv egyértelmű különbséget 
tesz a héalevonási joghoz kapcsolódó anyagi jogi követelmények és e joghoz kapcsolódó alaki jogi követelmények 
között. Így az arra vonatkozó kötelezettség, hogy a héabevallás benyújtása során megfeleljen a héalevonási 
jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályoknak, nem akadályozza meg az adóalanyt abban, hogy ezen 
irányelv eltérő rendelkezése hiányában ezt követően az egyes ügyletek tekintetében részlegesen érvényesítse 
a héalevonási jogon alapuló anyagi jogokat és követeléseket.

A Bíróság továbbá emlékeztetett arra, hogy e szabályok nem sérthetik az adósemlegesség elvét. Márpedig 
e részletes szabályok, amelyek nem teszik lehetővé az adóalany számára, hogy a héakülönbözet egy bizonyos, 
általa nem vitatottnak tekintett részét célzottan felhasználja, annak megakadályozásához vezetnek, hogy az 
adóalany ilyen, jogvitával nem érintett rész fennállására hivatkozzon, és hogy jogosultságot szerezhessen e 
rész visszatérítésére, ily módon az adósemlegesség elvének a megsértésével arra kényszerítve ezen adóalanyt, 
hogy részben maga viselje az adóterhet.

A Bíróság ebből azt a következtetést vonta le, hogy a héairányelv az adósemlegesség elvével összefüggésben 
nem értelmezhető úgy, mint amely főszabály szerint kizárja annak lehetőségét, hogy valamely adómegállapítási 
időszakra vonatkozóan a héabevallásban feltüntetett héakülönbözet olyan nem vitatott része kerüljön 
meghatározásra, amely alapjául szolgálhat e különbözet részleges átvitelének vagy visszatérítésének.

Ami ezt követően azon kérdést illeti, hogy milyen feltételek között tekinthető úgy, hogy valamely adóellenőrzési 
eljárás keretében a héakülönbözet valamely része ténylegesen nem képezi vita tárgyát, a Bíróság rámutatott 
arra, hogy e különbözet tekintetében csak akkor beszélhetünk jogvitával nem érintett részről, ha az ezen 
ügyletekre eső fizetendő és levonható adó összege maga sem vitatott.

A Bíróság e tekintetben pontosította, hogy az adóhatóságnak nemcsak arról kell megbizonyosodnia, hogy a 
fizetendő és a levonható adónak az említett eljárással nem érintett ügyletekhez kapcsolódó összege ezen 
eljárás végén az adóalany által bevallott összegekhez képest már nem változhat, hanem arról is, hogy a 
különbözet állítólagosan nem vitatott része kiszámításának alapjául szolgáló tényezők az eljárás lezárása 
előtt már nem vonhatók kétségbe, továbbá arról, hogy ily módon nem jut majd olyan elhatározásra, hogy 
ezen eljárás hatályát kiterjeszti annak érdekében, hogy az az eredetileg nem vizsgált valamennyi ügyletet 
vagy azok egy részét is magában foglalja.

Végül a Bíróság pontosította, hogy az adóalany arra irányuló lehetősége, hogy valamely adómegállapítási 
időszak vonatkozásában annak érdekében hivatkozzon valamely héakülönbözet jogvitával nem érintett 
részére, hogy azt az adóellenőrzési eljárás lezárása előtt visszatérítsék a részére, nem keletkeztet automatikusan 
kötelezettséget az adóhatóság számára a tekintetben, hogy e részt határidő előtt visszatérítse vagy átvigye, 
még akkor sem, ha elismeri az említett rész nem vitatott jellegét. Az ilyen kötelezettség feltétele ugyanis a 
szóban forgó adómegállapítási időszak egészére vonatkozó héakülönbözet fennállása. Ily módon e 
kötelezettségnek, mivel az meghatározott adómegállapítási időszakra vonatkozik, nem kizárólag a szóban 
forgó adóellenőrzési eljárással nem érintett ügyletekhez kapcsolódó, az adóhatóság által nem vitatottnak 
tekintett fizetendő és levonható adó összege tekintetében kell fennállnia, hanem a héakülönbözet azon része 
tekintetében is, amely ezen eljárás kimenetelétől függetlenül továbbra is fennmarad, és amely végső soron 
egyedüliként tekinthető nem vitatottnak. A Bíróság e tekintetben megjegyezte, hogy a héakülönbözet e nem 
vitatott része adott esetben alacsonyabb lehet a héakülönbözet azon részénél, amelyet az adóalany követel, 
és amely az említett összegekhez kapcsolódik.

Másfelől a Bíróság pontosította, hogy a cseh szabályozáshoz hasonló nemzeti szabályozás, amely valamely 
tagállam által a héairányelv 273. cikke alapján elfogadott intézkedések keretében nem jogosítja fel az adóalanyt 
arra, hogy a héakülönbözet nem vitatott részének fennállását alátámasztó bizonyítékokat terjesszen elő, az 
adóhatóságot pedig arra, hogy e tekintetben határozatot hozzon, ellentétes a megfelelő ügyintézés elvével, 
következésképpen pedig nem egyeztethető össze a héairányelvvel.
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XIV. A jogszabályok közelítése

1. Szerzői jog

A szerzői jog területén három ítéletet kell kiemelni. Az első ítélet a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sértő 
személyek „címe” fogalmának az értelmezésére vonatkozik. A második ítéletben a Bíróság a hangfelvételek 
Unióban történő felhasználása keretében az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országok 
előadóművészeit megillető egyszeri méltányos díjazáshoz való jog korlátozásáról határozott. A harmadik 
ítélet tárgya a „hangfelvétel” fogalmának és a „hangfelvétel többszörözött példánya” fogalmának értelmezése, 
valamint egy hangfelvételt vagy egy hangfelvétel többszörözött példányát magában foglaló audiovizuális 
mű nyilvánossághoz közvetítése esetén az egyszeri méltányos díjazáshoz való jog.

A 2020. július 9-i Constantin Film Verleih ítéletben (C-264/19, EU:C:2020:542) a Bíróság kimondta, hogy 
valamely filmnek a szerzői jogok jogosultjának hozzájárulása nélküli, online videoplatformra való feltöltése 
esetén a 2004/48 irányelv224 nem kötelezi a bíróságokat arra, hogy elrendeljék, hogy az online videoplatform 
üzemeltetője megadja a vitatott filmet feltöltő felhasználó e-mail-címét, IP-címét vagy telefonszámát.  
Az irányelv, amely a szellemitulajdon-jogot megsértő személyek „címének” megadását írja elő, kizárólag a 
postai címre vonatkozik.

2013 és 2014 folyamán a „Parker” és a „Scary Movie 5” című filmeket e művek németországi kizárólagos 
felhasználási jogainak jogosultja, a Constantin Film Verleih hozzájárulása nélkül feltöltötték a YouTube 
videoplatformra. E filmeket több tízezerszer megjelenítették itt. A Constantin Film Verleih ezért azt követelte 
a YouTube-tól és annak anyavállalatától, a Google-tól, amelynél a felhasználóknak először egy felhasználói 
fiók segítségével regisztrálniuk kell, hogy minden olyan felhasználóra vonatkozóan adjon számára bizonyos 
tájékoztatást, akik ilyen műveket töltöttek fel. A két társaság megtagadta, hogy megadja a Constantin Film 
Verleih számára a felhasználóira vonatkozó tájékoztatást, különösen az e-mail-címüket és a telefonszámukat, 
valamint az érintett fájlok feltöltésének időpontjában, illetve a Google/YouTube fiókjukhoz való utolsó 
hozzáférésük időpontjában általuk használt IP-címet.

Az alapjogvita attól a kérdéstől függött, hogy az ilyen tájékoztatás a 2004/48 irányelv értelmében vett „cím” 
fogalma alá tartozik-e. Ezen irányelv előírja, hogy a bíróságok elrendelhetik a szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk vagy szolgáltatások eredetéről és terjesztési hálózatairól való tájékoztatásadást. Ezen információk között 
szerepel többek között a jogsértő áruk vagy szolgáltatások előállítóinak, terjesztőinek és szállítóinak a „címe”.

A Bíróság először is, a „cím” kifejezés szokásos jelentését illetően megállapította, hogy az csak a postai címre, 
vagyis egy meghatározott személy lakóhelyére vagy tartózkodási helyére vonatkozik. Ebből következik, hogy 
e kifejezés, amennyiben azt további pontosítás nélkül használják, mint ahogyan a 2004/48 irányelv teszi, 
nem vonatkozik az e-mail-címre, a telefonszámra vagy az IP-címre. Másodszor, a 2004/48 irányelv elfogadásához 
vezető előkészítő munkálatok225 nem tartalmaznak olyan valószínűsítő körülményt, amely arra utalna, hogy 
a „cím” kifejezést úgy kellene érteni, hogy az nemcsak a postai címre, hanem az érintett személyek e-mail-

224|  A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 
45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja.

225|  A szellemitulajdon-jogok érvényesítésének biztosítását célzó intézkedésekről és eljárásokról szóló, 2003. január 30-i európai 
parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat (COM(2003) 46 végleges), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2003. október 29-i 
véleménye (HL 2004. C 32., 15. o.), valamint az Európai Parlament e javaslatra vonatkozó, 2003. december 5-i jelentése (A5–0468/2003).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:542


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység148

címére, telefonszámára vagy IP-címére is vonatkozik. Harmadszor, más, az e-mail vagy az IP-címre vonatkozó 
uniós jogi aktusok vizsgálatából kitűnik, hogy további pontosítás nélkül azok egyike sem használja a „cím” 
szót a telefonszám, az IP-cím vagy e-mail-cím megjelölésére.

A Bíróság szerint ez az értelmezés összhangban áll a 2004/48 irányelv tájékoztatáshoz való jogra vonatkozó 
rendelkezésének céljával. Az általában a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó minimális 
harmonizációra tekintettel, e harmonizáció ugyanis e rendelkezés értelmében pontosan körülírt tájékoztatásra 
korlátozódik. E rendelkezés egyébként különböző jogok – különösen a jogosultak tájékoztatáshoz való joga 
és a felhasználók személyes adatainak védelméhez való jog – tiszteletben tartásának egymással való 
összhangba hozatalára irányul.

E körülmények között a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 2004/48 irányelvben szereplő „cím” 
fogalma nem vonatkozik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sértő fájlokat feltöltő felhasználó e-mail-címére, 
telefonszámára, valamint az e fájlok feltöltéséhez használt IP-címre vagy a felhasználói fiókjához való utolsó 
hozzáféréskor használt IP-címre.

A Bíróság mindazonáltal pontosította, hogy a tagállamoknak jogukban áll, hogy a szellemitulajdon-jogok 
jogosultjai számára szélesebb körű tájékoztatáshoz való jogot nyújtsanak, azzal a feltétellel azonban, hogy 
igazságos egyensúlyt biztosítanak a szóban forgó különböző alapjogok, valamint az uniós jog egyéb általános 
elveinek, mint például az arányosság elvének a tiszteletben tartása között.

A 2020. szeptember 8-i Recorded Artists Actors Performers ítéletében (C-265/19, EU:C:2020:677) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben a Recorded Artists Actors Performers Ltd (RAAP) az 
előadóművészek közös jogkezelő szervezete, és a Phonographic Performance (Ireland) Ltd (PPI) a hangfelvétel-
előállítók közös jogkezelő szervezete vett részt. E szervezetek egy olyan szerződést kötöttek, amely olyan 
részletes szabályokat állapít meg, amelyek szerint az Írországban a zenei hangfelvételeknek a közönség által 
látogatható bárokban és más hasonló helyeken történő nyilvánossághoz közvetítéséért, valamint azoknak 
a sugárzása után a felhasználók által a PPI-nek megfizetett díjakat meg kell osztani az előadóművészekkel, 
és e célból a PPI-nek azok egy részét át kell utalnia az RAAP-nek. A felek nem értenek egyet e szerződés 
hatályát illetően a PPI-nek olyan esetben fizetett díjak kapcsán, amikor a zeneszám előadója olyan művész, 
aki nem állampolgára és nem is lakosa az EGT valamely tagállamának. E tekintetben az RAAP úgy vélte, hogy 
az összes fizetendő díjat meg kell osztani, az előadóművész állampolgárságára és lakóhelyére való tekintet 
nélkül. Az RAAP álláspontjának követése esetén a harmadik országok előadóművészei minden esetben 
díjazásban részesülnének Írországban, miközben a PPI szerint az ír jog alapján nem ez a helyzet, hiszen az ír 
előadóművészek a harmadik országokban nem részesülnek méltányos díjazásban.

A Bíróság kimondta, hogy a hangfelvételek Unión belüli felhasználása keretében a 2006/115 irányelvvel226 
ellentétes az, hogy valamely tagállam az egyszeri méltányos díjazásra jogosult előadóművészek köréből 
kizárja az EGT-n kívüli harmadik országok előadóművészeit. Ezenkívül a Bíróság pontosította, hogy a harmadik 
országok által a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése 
(a továbbiakban: WPPT)227 értelmében bejelentett fenntartások önmagukban nem korlátozzák a harmadik 

226|  A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról 
[helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szerzői joggal szomszédos bizonyos 
jogokról] szóló, 2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 28. o.).

227|  A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) az előadásokról és hangfelvételekről szóló, 1996. december 20-án Genfben elfogadott 
és az Európai Közösség nevében a 2000. március 16-i 2000/278/EK tanácsi határozattal (HL 2000. L 89., 6. o.) jóváhagyott szerződése 
(HL 2000. L 89., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 33. kötet, 208. o.; kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
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országok ezen előadóművészeinek egyszeri méltányos díjazáshoz való jogát az Unióban.228 Bár az uniós 
jogalkotó bevezethet ilyen korlátozásokat, feltéve, hogy azok megfelelnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 
(a továbbiakban: Charta) 17. cikkének (2) bekezdésében védett szellemi tulajdonjognak, a 2006/115 irányelv 
nem tartalmaz ilyen korlátozást, és ezért azzal ellentétes, ha valamely tagállam korlátozza az említett jogot 
a harmadik állam állampolgárságával rendelkező előadóművészek és hangfelvétel-előállítók tekintetében. 
Egyébiránt a Bíróság hangsúlyozta, hogy az említett irányelvvel az is ellentétes, ha kizárólag az érintett 
hangfelvétel előállítója részesül díjazásban, anélkül hogy azt megosztaná az e hangfelvétel elkészítésében 
közreműködő előadóművésszel.

A Bíróság először is rámutatott arra, hogy az egyszeri méltányos díjazáshoz való jog biztosítja az uniós jogban 
a WPPT 15. cikke (1) bekezdésének229 alkalmazását, és azt a nemzeti jogalkotó nem tarthatja fenn kizárólag 
az EGT-tagállamok állampolgárai számára.

E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a 2006/115 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése, amely a szerzői 
joggal szomszédos jogok keretében egy kompenzációs jellegű jogot biztosít, a hangfelvétel-előállító és az 
előadóművész között megosztott méltányos díjazás biztosítására irányuló kötelezettséget ír elő. Ez a 
kötelezettség akkor alkalmazandó, ha a hangfelvétel vagy annak másolata felhasználására az Unióban kerül 
sor. Márpedig az irányelv nem ír elő semmiféle olyan feltételt, amely szerint az előadóművésznek vagy a 
hangfelvétel-előállítónak az EGT valamely tagállamának állampolgárságával, vagy ott lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel kellene rendelkeznie, továbbá olyan feltételt sem, amely szerint az alkotói vagy művészi 
tevékenység helyének az EGT valamely tagállamának területéhez kellene kapcsolódnia.

Éppen ellenkezőleg, a Bíróság szerint a 2006/115 irányelv összefüggéseiből és céljaiból, valamint az Unió által 
kötött nemzetközi megállapodások elsőbbségéből az következik, hogy az említett irányelv 8. cikkének 
(2) bekezdését, amennyire csak lehetséges, a WPPT-vel összhangban kell értelmezni. A Bíróság e tekintetben 
hangsúlyozta, hogy e nemzetközi megállapodás, amely szerves részét képezi az Unió jogrendjének, főszabály 
szerint arra kötelezi az Uniót és a tagállamait, hogy a WPPT más szerződő feleinek állampolgárságával 
rendelkező előadóművészek és hangfelvétel-előállítók részére is biztosítsák az egyszeri méltányos díjazáshoz 
való jogot. Ez a kötelezettség a WPPT 15. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a WPPT 4. cikke és a Római 
Egyezmény 4. cikke által szavatolt nemzeti elbánás követelményéből ered.230

Másodszor a Bíróság pontosította, hogy a harmadik országok által a WPPT 15. cikkének (3) bekezdése alapján 
bejelentett fenntartások önmagukban nem vezetnek az Unióban az egyszeri méltányos díjazáshoz való jog 
korlátozásához e harmadik országok állampolgárai tekintetében. A Bíróság kétségkívül megállapította, hogy 
a Bécsi Egyezményben231 szereplő viszonosság elvére tekintettel az Unió és tagállamai nem kötelesek az 
egyszeri méltányos díjazáshoz való jogot korlátozások nélkül biztosítani. A Bíróság szerint a zenei hangfelvételek 
forgalmazásában való részvétel tisztességes feltételei megőrzésének szükségessége igazolhatja az ilyen 
díjazáshoz való jog korlátozását.

228|     A WPPT 15. cikkének (3) bekezdése szerint.

229|  A WPPT 15. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az előadóművészeknek és a hangfelvétel-előállítóknak joguk van az egyszeri 
méltányos díjazáshoz abban az esetben, ha a kereskedelmi célból közzétett hangfelvételeket sugárzás vagy bármely más nyilvánossághoz 
való közvetítés céljából használják.

230|  Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961. október 26-án Rómában 
létrejött nemzetközi egyezmény (kihirdette: 1998. évi XLIV. törvény).

231|  A szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi egyezmény (Recueil des traités des Nations unies, 1155. kötet, 331. o., kihirdette: 
1987. évi 12. törvényerejű rendelet).
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Mindazonáltal ez a szerzői joggal szomszédos jog a Charta 17. cikkének (2) bekezdése által védett szellemi 
tulajdonjogot képez. Következésképpen a Charta 52. cikke értelmében a szerzői joggal szomszédos ezen jog 
gyakorlásának minden korlátozását jogszabályban kell előírni, egyértelműen és pontosan meghatározott 
módon. A Bíróság szerint a WPPT szerinti fenntartás puszta megléte nem felel meg ennek a követelménynek. 
Ennélfogva kizárólag az ezen a területen kizárólagos külső hatáskörrel rendelkező uniós jogalkotó határozhat 
ilyen korlátozásról.

Harmadszor, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy magának a 2006/115 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a szövegéből 
is kiderül, hogy mind az előadóművészek, mind a hangfelvétel-előállítók jogosultak az egyszeri méltányos 
díjazásra, hiszen e díjazás „megoszlik” közöttük. Következésképpen e rendelkezéssel ellentétes az, hogy 
valamely tagállam joga kizárja az előadóművészt az egyszeri méltányos díjazásból.

A 2020. november 18-i Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación ítéletében (C-147/19, EU:C:2020:935) 
a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyszeri méltányos díjazást nem kell megfizetni egy olyan audiovizuális 
mű nyilvánossághoz közvetítésekor, amelyben egy hangfelvételt vagy e hangfelvétel többszörözött példányát 
használták fel.

Az Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA (a továbbiakban: Atresmedia) egy több televíziós 
csatornával rendelkező vállalkozás, amely e csatornákon hangfelvételeket magukban foglaló audiovizuális 
műveket sugároz. Az Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales és az Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
Sociedad de Gestión de España a hangfelvétel-előállítók szellemi tulajdonjogait, illetve az előadóművészek 
ilyen jogait kezelő jogalanyok. 2010. július 29-én e szervezetek keresetet indítottak az Atresmedia ellen, 
kereskedelmi célból kiadott hangfelvételeknek vagy a hangfelvételek többszörözött példányainak a 
nyilvánossághoz közvetítése miatt az Altresmedia kártérítés megfizetésére kötelezése érdekében. Úgy vélték, 
hogy az audiovizuális műveknek az Atresmedia által történt nyilvánossághoz közvetítése a szerzői joggal 
szomszédos bizonyos jogokról szóló irányelvekben232 előírt egyszeri méltányos díjazáshoz való jogot keletkeztet.

Ezen irányelvek 8. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyszeri méltányos díjat kell fizetni a kereskedelmi 
célból nyilvánosságra hozott hangfelvételnek, illetve e hangfelvétel többszörözött példányának nyilvánossághoz 
közvetítése esetén. E díjat az érintett előadóművészek és hangfelvétel-előállítók között kell felosztani.

A Bíróságnak meg kellett vizsgálnia, hogy egy audiovizuális mű rögzítését tartalmazó audiovizuális felvétel 
a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló irányelvek értelmében vett „hangfelvételnek” vagy „e 
hangfelvétel többszörözött példányának” minősül-e.

A „hangfelvétel” fogalmát illetően a Bíróság megállapította, hogy mivel a fent hivatkozott irányelvek, illetve 
a szerzői jog területére vonatkozó uniós szabályozás nem tartalmazzák e fogalom meghatározását, azt a 
Római Egyezmény és a WPPT fényében kell értelmezni. Márpedig a Római Egyezmény233 és a WPTT234 kizárja, 
hogy hangoknak egy audiovizuális műben foglalt rögzítése a „hangfelvétel” fogalma alá tartozzon.

232|  A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról 
[helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] 
szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 346., 61. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 
120. o.), valamint a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 28. o.).

233|  A Római Egyezmény 3. cikkének b) pontja a „hangfelvétel” fogalmát valamely mű előadásának vagy más hangoknak minden, „kizárólag 
hallgatható” rögzítéseként határozza meg.

234|  A WPPT 2. cikkének b) pontja értelmében a „hangfelvétel” „egy előadás hangjainak vagy más hangoknak, vagy hangok egyéb 
megjelenítésének a rögzítését jelenti, a filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben foglalt rögzítési forma kivételével”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:935
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Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy egy audiovizuális műben felhasznált hangfelvétel elveszíti 
„hangfelvételi” minőségét, amennyiben egy ilyen mű részét képezi. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy e 
körülmény nincs hatással az e hangfelvételen fennálló jogokra a hangfelvételnek az audiovizuális műtől 
független felhasználása esetén. A jelen esetben a Bíróság megállapította, hogy a hangfelvételek audiovizuális 
művekben való felhasználására az érintett jogosultak engedélyével és az alkalmazandó szerződéses 
megállapodásoknak megfelelően e jogosultaknak fizetett díjazás ellenében került sor. Ezenkívül senki sem 
állította, hogy e hangfelvételeket azon audiovizuális műtől függetlenül használták volna újra fel, amelybe 
azokat belefoglalták. E körülmények között a Bíróság úgy ítélte meg, hogy egy audiovizuális mű rögzítését 
tartalmazó audiovizuális felvétel nem minősül „hangfelvételnek”.

A „hangfelvétel többszörözött példányának” fogalmát illetően a Bíróság kimondta, hogy a „többszörözés” 
Római Egyezményben szereplő fogalma valamely rögzítés többszörözéséből álló cselekményre vonatkozik.235 
Az egyszeri méltányos díjazáshoz való jog kiváltó eleme azonban nem a többszörözésből álló cselekmény. 
Ezen elem ugyanis a kereskedelmi célból közzétett hangfelvételen vagy e hangfelvétel többszörözött példányán 
rögzített mű nyilvánossághoz közvetítése, mely többszörözést a szóban forgó rendelkezésekkel összefüggésben 
úgy kell érteni, mint a hangfelvétel egy példányát, amely e többszörözési cselekmény által jött létre. Tekintve, 
hogy a valamely audiovizuális mű rögzítését tartalmazó audiovizuális felvétel nem minősíthető „hangfelvételnek”, 
a Bíróság kiemelte, hogy az ilyen rögzítés nem minősülhet e hangfelvétel többszörözött példányának sem.

Ennélfogva a Bíróság úgy ítélte meg, hogy egy audiovizuális mű rögzítését tartalmazó audiovizuális felvétel 
nyilvánossághoz közvetítése nem keletkeztet egyszeri méltányos díjazáshoz való jogot.

E következtetés ugyanakkor nem fosztja meg az előadóművészeket és a hangfelvétel-előállítókat egy 
meghatározott hangfelvétel sugárzása címén járó díjazás megszerzésének lehetőségétől. Ilyen esetben 
ugyanis a hangfelvételekre vonatkozó szomszédos jogok díjazását a hangfelvételek jogosultjai és az ilyen 
művek előállítói közötti szerződéses megállapodások útján valósítják meg a hangfelvételeknek vagy azok 
többszörözött példányának az érintett audiovizuális művekben történő felhasználása alkalmával.

2. Szellemi és ipari tulajdon

Az ipari tulajdon területén négy ítéletet kell kiemelni. Az első három ítélet az európai uniós védjegyjogra,  
a negyedik pedig a szabadalmi jogra vonatkozik. Az első ítélet tárgya a „rosszhiszeműség” fogalmának az 
értelmezése, valamint az a kérdés, hogy lehet-e törölni valamely védjegyet amiatt, hogy az általa érintett 
áruk és szolgáltatások azonosítása nem egyértelmű és pontos. A második ítéletben a Bíróság az 
összetéveszthetőség értékelésének szempontjait pontosította valamely európai uniós együttes védjegy 
esetében. A harmadik ítélet tárgya valamely védjegy jogosultja ahhoz való hozzájárulásának hiánya, hogy a 
képviselő vagy az ügynök saját nevében kérelmezze a lajstromozást. A negyedik és egyben utolsó ítélet a 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelemmel kapcsolatban a „termék” fogalmának és a „gyógyszerként 
történő forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély” fogalmának az értelmezésére vonatkozik.

235|  A Római Egyezmény 3. cikkének e) pontja szerint a „többszörözés” „egy vagy több másolat készítése valamely rögzítésről”.



Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység152

A 2020. január 29-i Sky és társai ítéletben (C-371/18, EU:C:2020:45) a Bíróság először is kimondta, hogy a 
40/94 rendelet236 vagy a 89/104 első irányelv237 hatálya alá tartozó közösségi vagy nemzeti védjegy nem 
törölhető azon az alapon, hogy a lajstromozott védjegy árujegyzékében szereplő áruk és szolgáltatások 
leírásában szereplő kifejezések nem egyértelműek és pontosak. Ezt követően pontosította, hogy milyen 
feltételek mellett minősül rosszhiszemű magatartásnak valamely védjegy anélkül történő bejelentése, hogy 
azt a bejelentő a lajstromozással érintett áruk és szolgáltatások vonatkozásában használni szándékozná. 
Végül úgy találta, hogy a 89/104 első irányelvvel nem ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely a 
bejelentőt a védjegy lajstromozással érintett áruk és szolgáltatások vonatkozásában történő használatára 
irányuló szándékának kinyilvánítására kötelezi.

A jelen ügyben a Sky társaságok, amelyek több, a „Sky” szót tartalmazó közösségi védjegynek, és egy egyesült 
királysági védjegynek a jogosultjai, védjegybitorlási keresetet indítottak a SkyKick társaságokkal szemben. 
Ezen eljárás keretében a SkyKick társaságok az alapügyben szóban forgó védjegyek törlésére irányuló 
viszontkeresetet nyújtottak be. E kérelem alátámasztásaként arra hivatkoztak, hogy e védjegyeket nem 
kellően világosan és pontosan meghatározott áruk és szolgáltatások tekintetében lajstromozták. Az ügyben 
eljáró High Court of Justice (England and Wales) (legfelsőbb bíróság [Anglia és Wales]) azt a kérdést intézte 
a Bírósághoz, hogy az egyértelműség és a pontosság e hiánya egy lajstromozott védjegy törlési okának 
minősülhet-e. Egyébiránt a SkyKick társaságok azt állították, hogy a szóban forgó védjegyek lajstromozására 
rosszhiszeműen került sor, mert a Sky társaságok nem szándékoztak azokat a védjegyjegyzékben megjelölt 
összes áru és szolgáltatás vonatkozásában használni. A kérdést előterjesztő bíróság ezért a „rosszhiszeműség” 
fogalmának terjedelméről kérdezte a Bíróságot. Azt is kérdezte, hogy az Egyesült Királyság joga238 által előírt 
azon kötelezettség, amely a jogosultat a védjegy használatára vonatkozó szándékának kinyilvánítására 
kötelezi, összeegyeztethető-e az uniós joggal.

A Bíróság először is, miután megállapította, hogy a szóban forgó védjegyek ratione temporis a 40/94 rendelet 
és a 89/104 első irányelv hatálya alá tartoznak, kimondta, hogy az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdése 
és 51. cikkének (1) bekezdése, valamint az említett irányelv 3. cikke kimerítő jelleggel sorolja fel a közösségi 
és a nemzeti védjegyek feltétlen törlési okait. Márpedig a védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások leírására 
használt kifejezések egyértelműségének és pontosságának hiánya nem szerepel ezen okok között. 
Következésképpen a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az ilyen hiányosság nem tekinthető a fent hivatkozott 
rendelkezések értelmében vett részleges vagy teljes törlési oknak. A Bíróság hozzátette, hogy a Chartered 
Institute of Patent Attorneys239 ítélet nem értelmezhető a 40/94 rendeletben, illetve a 89/104 első irányelvben 
nem említett, további törlési ok elismeréseként. Később kihirdetett ítéletekben240 a Bíróság ugyanis rámutatott, 

236|  A 2006. december 18-i 1891/2006/EK tanácsi rendelettel (HL 2006. L 386., 14. o.) módosított, a közösségi védjegyről szóló,  
1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.), melyet 
hatályon kívül helyezett és felváltott az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26 i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 
1. o.), majd ez utóbbit hatályon kívül helyezte és felváltotta az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.).

237|  A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 
(HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.), melyet hatályon kívül helyezett és felváltott a védjegyekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2008. L 299., 25. o.), majd ez utóbbit hatályon kívül helyezte és felváltotta a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 336., 1. o.).

238|  A védjegyekről szóló 1994. évi törvény 32. cikkének (3) bekezdése.

239|  A Bíróság 2012. június 19-i Chartered Institute of Patent Attorneys ítélete (C-307/10, EU:C:2012:361).

240|  A Bíróság 2017. február 16-i Brandconcern kontra EUIPO és Scooters India ítélete (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 29. és 30. pont);  
2017. október 11-i EUIPO/Cactus ítélete (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 38. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:45
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:361
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:122
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:750
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hogy a fent hivatkozott Chartered Institute of Patent Attorneys ítélet nem érinti azokat a védjegyeket, 
amelyeket ezen ítélet kihirdetése előtt lajstromoztak, mivel csupán az új európai uniós védjegybejelentésekre 
vonatkozó követelményekkel kapcsolatban tett pontosításokat.

Egyébiránt a Bíróság kimondta, hogy a védjegybejelentésben szereplő árukat vagy szolgáltatásokat jelölő 
kifejezések egyértelműségének és pontosságának hiánya nem tekinthető a közrendbe ütközőnek.241  
A „közrend” fogalma ugyanis nem értelmezhető úgy, hogy az a védjegyként lajstromoztatni kívánt megjelölés 
jellemzőitől függetlenül, magával a védjegybejelentéssel kapcsolatos jellemzőkre vonatkozik.

Másodszor, azon kérdés illetően, hogy rosszhiszeműségnek minősül-e egy védjegy lajtromozását kérni a 
védjegybejelentésben megjelölt áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő használatának szándéka 
nélkül,242 a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az ilyen védjegybejelentés rosszhiszeműnek minősül, ha a védjegy 
bejelentőjének az volt a szándéka, hogy az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban nem álló módon 
megsértse harmadik személyek érdekeit, vagy azzal a szándékkal, hogy – adott esetben nem is egy konkrét 
harmadik személyre vonatkoztatva – a védjegy funkcióitól eltérő cél érdekében szerezzen kizárólagos jogot. 
Ezenkívül a Bíróság pontosította, hogy amennyiben a védjegy alapvető funkciói szerinti használatára irányuló 
szándék hiánya csak a védjegybejelentésben szereplő áruk vagy szolgáltatások egy részét érinti, a védjegyjelentés 
csak a szóban forgó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében minősül rosszhiszemű cselekménynek. Egyébiránt 
az ilyen rosszhiszeműség nem vélelmezhető, és csak akkor állapítható meg, ha ilyen értelmű objektív, releváns 
és egybehangzó valószínűsítő körülmények állnak fenn.

Harmadszor, a Bíróság kimondta, hogy a 89/104 első irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes 
az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amelynek értelmében a védjegy bejelentőjének nyilatkoznia kell arról, 
hogy az említett védjegyet a védjegybejelentésben szereplő áruk és szolgáltatások tekintetében használja, 
vagy azt ezek tekintetében jóhiszeműen használni szándékozik, feltéve, hogy e kötelezettség megsértése 
önmagában nem lehet egy már lajstromozott védjegy törlésének indoka.

A 2020. március 5-i Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi 
kontra EUIPO ítéletben (C-766/18 P, EU:C:2020:170) a Törvényszék ítélete ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben a Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi, a sajtok tekintetében lajstromozott HALLOUMI európai uniós együttes 
védjegy jogosultja vett részt.

Európai uniós együttes védjegynek minősül az olyan, a bejelentés során együttes védjegyként megjelölt 
európai uniós védjegy, amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult szervezet tagjainak áruit vagy szolgáltatásait 
más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól megkülönböztesse.

Erre az együttes védjegyre hivatkozva a védjegy jogosultja felszólalt egy bolgár gazdasági társaság által 
többek között sajtok vonatkozásában bejelentett, „BBQLOUMI” szóelemet tartalmazó ábrás megjelölés 
európai uniós védjegyként történő lajstromozásával szemben. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO), amelynek feladata az európai uniós védjegybejelentések vizsgálata, azzal az indokkal utasította el 
ezt a felszólalást, hogy nem áll fenn a „BBQLOUMI” bejelentett védjegy és a HALLOUMI korábbi együttes 
védjegy között az áruk származásával kapcsolatos összetévesztés veszélye. A szóban forgó együttes védjegy 

241|  A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja és a 89/104 első irányelv 3. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

242|  A 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja és a 89/104 első irányelv 3. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:170
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jogosultja ekkor megtámadta az EUIPO határozatát a Törvényszék előtt, amely – miután megállapította, hogy 
e védjegy csekély megkülönböztető képességgel rendelkezik, mivel a „halloumi” szó egy sajtfajtát  
jelöl – szintén arra a következtetésre jutott, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye.243

A Bíróság először is állást foglalt azon ítélkezési gyakorlatnak a korábbi együttes védjegyre vonatkozó ügyekre 
való alkalmazhatóságáról, amely az európai uniós védjegyek tekintetében megállapítja azokat a szempontokat, 
amelyek alapján az európai uniós védjegyről szóló rendelet244 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
vett összetéveszthetőséget értékelni kell.

E tekintetben a Bíróság kimondta, hogy abban az esetben, amikor a korábbi védjegy együttes védjegynek 
minősül, amelynek alapvető funkciója az, hogy megkülönböztesse a védjegyjogosult szervezet tagjainak áruit 
vagy szolgáltatásait más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól,245 az összetéveszthetőséget úgy kell 
értelmezni, mint annak a veszélyét, hogy a vásárlóközönség azt hiheti, hogy a korábbi védjeggyel érintett és 
a bejelentett védjeggyel érintett áruk vagy szolgáltatások mind annak a szervezetnek a tagjaitól származnak, 
amely a korábbi védjegy jogosultja, vagy adott esetben olyan vállalkozásoktól, amelyek gazdaságilag 
kapcsolatban állnak ezzel a szervezettel vagy annak tagjaival. Noha együttes védjegyre alapított felszólalás 
esetében figyelembe kell venni az ilyen védjegyek alapvető funkcióját annak megértéséhez, hogy mit jelent 
az „összetévesztés veszélye”, az európai uniós egyedi védjegyek tekintetében az összetéveszthetőség 
fennállásának konkrét megítélésére vonatkozó szempontokat meghatározó ítélkezési gyakorlat a korábbi 
együttes védjegyekkel kapcsolatos ügyekre is átültethető. Az európai uniós együttes védjegyek egyetlen 
jellemzője sem indokolja ugyanis azt, hogy ilyen védjegyre alapított felszólalás esetén el kellene térni az 
összetéveszthetőség értékelésének ezen ítélkezési gyakorlatból következő szempontjaitól.

Ezt követően a szóban forgó együttes védjegy jogosultja arra hivatkozott, hogy a korábbi védjegy megkülönböztető 
képességét eltérően kell értékelni, ha ez a védjegy európai uniós együttes védjegy.

A Bíróság elutasította ezt az érvet, és megállapította, hogy a megkülönböztető képesség követelménye246 az 
európai uniós együttes védjegyekre is alkalmazandó. Az európai uniós védjegyről szóló rendeletnek az 
európai uniós együttes védjegyekre vonatkozó 67–74. cikke ugyanis nem tartalmaz ezzel ellentétes rendelkezést. 
Következésképpen ez utóbbiaknak – akár önmagukban, akár használat révén – mindenképpen megkülönböztető 
képességgel kell rendelkezniük.

A Bíróság továbbá pontosította, hogy e rendelet 66. cikkének (2) bekezdése nem képez kivételt a megkülönböztető 
képesség ezen követelménye alól. Noha e rendelkezés az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjától247 
eltérve lehetővé teszi olyan megjelölések európai uniós együttes védjegyként történő lajstromozását, 

243|  A Törvényszék 2018. szeptember 25-i Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra 
EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) ítélete (T-328/17, nem tették közzé, EU:T:2018:594).

244|  Az európai uniós védjegyről szóló, módosított 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: 
HL 2017. L 142., 104. o.; helyébe lépett az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.]).

245|  A 207/2009 rendelet 66. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

246|  A megkülönböztető képesség követelményét a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése írja elő, 
amelynek értelmében a megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések nem részesülhetnek védjegyoltalomban, kivéve, ha a 
védjegy az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető 
képességet.

247|  A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, 
ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, 
rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:594
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amelyeket az áruk vagy szolgáltatások földrajzi származásának feltüntetésére használhatnak, azt már nem 
teszi lehetővé, hogy az így lajstromozott megjelölések ne rendelkezzenek megkülönböztető képességgel. 
Amikor egy szervezet olyan megjelölés európai uniós együttes védjegyként történő lajstromozását kéri, 
amely földrajzi származást jelölhet, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy ez a megjelölés rendelkezik-e 
olyan elemekkel, amelyek lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy a szervezet tagjainak áruit vagy 
szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

Végül az összetéveszthetőség értékelését illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az összetéveszthetőség 
fennállását az adott ügy minden releváns elemét figyelembe véve, átfogóan kell értékelni.

Márpedig a megtámadott ítéletből kitűnik, hogy a Törvényszék abból az előfeltevésből indult ki, hogy a 
korábbi védjegy gyenge megkülönböztető képessége esetén az összetéveszthetőséget azonnal ki kell zárni, 
amint kiderül, hogy az ütköző védjegyek hasonlósága önmagában véve nem teszi lehetővé az összetéveszthetőség 
megállapítását. A Bíróság megállapította, hogy ez az előfeltevés téves, mivel az a körülmény, hogy a korábbi 
védjegy megkülönböztető képessége csekély, nem zárja ki az összetéveszthetőséget. Ezért meg kellett volna 
vizsgálni, hogy az ütköző védjegyek hasonlóságának csekély mértékét ellensúlyozza-e az e védjegyekkel jelölt 
áruk hasonlóságának magasabb foka, vagy akár azonossága. Mivel a Törvényszék által végzett értékelés nem 
felel meg a releváns tényezők kölcsönös függőségét figyelembe vevő, átfogó értékelés követelményének, a 
Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot.

Következésképpen a Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét, és visszautalta az ügyet a 
Törvényszék elé, hogy az újból megvizsgálja az összetéveszthetőség fennállását. 

APar l’arrêt EUIPO/John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902), prononcé le 11 novembre 2020, la Cour, saisie d’un 
pourvoi de l’EUIPO, a annulé l’arrêt du Tribunal et a jugé que l’application de l’article 8, paragraphe 3, du 
règlement no 207/2009 ne se limite pas à la seule circonstance d’une identité entre la marque antérieure et 
celle demandée à l’enregistrement par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure. Jerome 
Alexander Consulting Corp. az „ásványi anyagokat tartalmazó arcpúder” árukat jelölő „MAGIC MINERALS BY 
JEROME ALEXANDER” amerikai szóvédjegy jogosultja. A John Mills Ltd feladata egy forgalmazási szerződés 
alapján a Jerome Alexander Consulting áruinak az Unió területén és világszerte történő forgalmazása. 2013. 
szeptember 18-án a John Mills a saját nevében nyújtott be kérelmet a kozmetikai termékek vonatkozásában 
a „MINERAL MAGIC” szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránt. A Jerome Alexander 
Consulting erre felszólalást nyújtott be a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésére hivatkozva, mely 
szerint „nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, ha azt a képviselő, illetve az ügynök – a jogosult 
engedélye nélkül – saját nevében jelentette be lajstromozásra”.

A felszólalást elutasították. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) fellebbezési tanácsa 
azonban megsemmisítette a felszólalási osztály határozatát, és megtagadta a MINERAL MAGIC védjegy 
lajstromozását. E tekintetben a fellebbezési tanács megállapította, hogy e védjegyet a John Mills mint „ügynök” 
jelentette be, a jogosult engedélye nélkül. Azt is hozzáfűzte, hogy az ütköző védjegyek által érintett áruk 
azonosak vagy hasonlóak, és a megjelölések hasonlóak.

A Törvényszék, amelyhez a John Mills keresetet nyújtott be, hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács 
határozatát, azon indokkal, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése csak azonos védjegyek esetén 
alkalmazandó.

Először is, a Bíróság megállapította, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének rendelkezése nem 
pontosítja kifejezetten, hogy e rendelkezés csak akkor lenne alkalmazható, ha a képviselő vagy ügynök által 
bejelentett védjegy azonos a korábbi védjeggyel.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:902
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Másodszor, az előkészítő munkálatok Bíróság általi vizsgálata rámutatott, hogy azokból nem lehet arra 
következtetni, hogy az említett rendelkezés hatálya kizárólag az ütköző védjegyek azonosságának eseteire 
korlátozódna. Ezzel szemben az előkészítő munkálatokból kitűnik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének 
(3) bekezdése az uniós jogalkotó azon döntését tükrözi, hogy lényegében megismételje a Párizsi Uniós 
Egyezmény248 6. septies cikkének (1) bekezdését. Márpedig, a Törvényszéknek figyelembe kellett volna venni 
ezen egyezmény előkészítő munkálatait,249 amelyekből kitűnik, hogy a Párizsi Uniós Egyezmény alá tartozik 
azon eset is, amikor a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy az 
említett korábbi védjegyhez hasonló.

Harmadszor, a Bíróság megállapította, hogy bármely más értelmezés azzal a hatással járna, hogy megkérdőjelezné 
a 207/2009 rendelet általános rendszerét, mivel megakadályozná a korábbi védjegy jogosultját abban, hogy 
felszólaljon egy hasonló védjegynek az ügynöke vagy képviselője által történő lajstromozásával szemben, 
jóllehet az ügynök vagy a képviselő felszólalhat az említett jogosult eredeti védjegyének későbbi lajstromozása 
ellen, ugyanezen jogosult ügynökének vagy képviselőjének védjegyével való hasonlósága okán.

Negyedszer, a Bíróság kimondta, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése annak megakadályozására 
irányul, hogy a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője kisajátíthassa a védjegyet, mivel ez 
utóbbiak tisztességtelen előnyre tehetnek szert a védjegyjogosult által tett erőfeszítésekből és beruházásokból. 
Ilyen visszaélés azokban az esetekben is bekövetkezhet, amikor az ütköző védjegyek hasonlóak.

Végül, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a per állása megengedi a John Mills keresete alapján indult jogvita 
eldöntését, és arról érdemben döntött.

A John Mills azt kifogásolta, hogy a fellebbezési tanács úgy találta, hogy a Jerome Alexander Consulting 
„ügynöke”. A Bíróság szerint az „ügynök” és a „képviselő” fogalmát tágan kell értelmezni, hogy azok magukban 
foglalják az olyan szerződéses megállapodáson alapuló kapcsolatok minden formáját, amely a felek között 
olyan jellegű kereskedelmi együttműködési megállapodást hoz létre, amely bizalmi viszonyt teremt azáltal, 
hogy általános bizalmi és együttműködési kötelezettség ír elő – kifejezetten vagy hallgatólagosan – a korábbi 
védjegy jogosultjának érdekeire vonatkozóan. E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a John Mills a 
Jerome Alexander Consulting áruinak privilegizált forgalmazója, és létezett versenytilalmi kikötés, valamint 
voltak ezen áruk tekintetében fennálló szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések. Következésképpen 
a fellebbezési tanács helyesen tekintette úgy, hogy a John Mills a Jerome Alexander Consulting „ügynöke”.

Az ütköző védjegyek közötti hasonlóság értékelését illetően a Bíróság kiemelte, hogy a 207/2009 rendelet 
8. cikke (3) bekezdésének alkalmazása szempontjából a hasonlóságot nem az összetéveszthetőség fennállása 
alapján kell megítélni. Az árukat illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a védjegy alapvető rendeltetése 
az érintett áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi származásának jelzése. Ekképpen a 207/2009 rendelet 
8. cikke (3) bekezdésének alkalmazása nem zárható ki abban az esetben, amikor a védjegybejelentésben 
szereplő áruk és szolgáltatások és a korábbi védjegy által érintettek hasonlóak.

A jelen esetben a Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó megjelölések hasonlóak, és az áruk részben 
azonosak, részben pedig hasonlóak. Következésképpen a John Mills keresetét teljes egészében elutasította.

248|  Az ipari tulajdon oltalmára létesült, 1883. március 20-án Párizsban aláírt, legutóbb 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált és 
1979. szeptember 28-án módosított Párizsi Uniós Egyezmény (Recueil des traités des Nations unies, 828. kötet, 11851. szám, 305. o.; 
kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet).

249|  Az 1958. október 6. és 31. között a Párizsi Uniós Egyezmény felülvizsgálata céljából tartott Lisszaboni Konferencia jogi aktusai, 
amelynek során a 6. septies cikket beillesztették.
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A 2020. július 9-i Santen ítéletben (C-673/18, EU:C:2020:531) a nagytanácsban eljáró Bíróság arról a kérdésről 
határozott, hogy a 469/2009 rendelet250 (a továbbiakban: a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról 
szóló rendelet) 3. cikkének d) pontja értelmében tekinthető-e a forgalombahozatali engedély a termék 
gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedélynek abban az esetben, ha olyan 
hatóanyag vagy hatóanyag-kombináció új gyógyászati alkalmazására vonatkozik, amely egy másik gyógyászati 
alkalmazás tekintetében már rendelkezik forgalombahozatali engedéllyel.

A Santen szemészeti szakgyógyszerészeti laboratórium a 2005. október 10-én bejelentett európai szabadalom 
(a továbbiakban: szóban forgó alapszabadalom) jogosultja, amely többek között egy olyan szemészeti emulziót 
részesít oltalomban, amelyben a hatóanyag a ciklosporin nevű immunszupresszív anyag. A laboratórium 
2015. március 19-én forgalombahozatali engedélyt is kapott az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA) az 
„Ikervis” néven forgalmazott gyógyszerre, amelynek hatóanyaga szintén a ciklosporin.

A szóban forgó alapszabadalom és forgalombahozatali engedély alapján a Santen 2015. június 3-án kiegészítő 
oltalmi tanúsítvány (KOT) iránti kérelmet nyújtott be a „ciklosporin” nevű termék szaruhártya-gyulladás 
kezelése során történő felhasználására vonatkozóan. 2017. október 6-i határozatával az Institut national de 
la propriété industrielle (INPI, nemzeti iparjogvédelmi intézet, Franciaország) főigazgatója elutasította a KOT 
iránti kérelmet, mivel úgy ítélte meg, hogy az említett forgalombahozatali engedély nem az első forgalombahozatali 
engedély a ciklosporin tekintetében.

A Santen által e határozattal szemben benyújtott megsemmisítés iránti keresetet elbíráló cour d’appel de 
Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló rendelet 3. cikkének 
d) pontja értelmében vett „gyógyszerként történő forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély” fogalmának 
értelmezésével kapcsolatban kérdést intézett a Bírósághoz. E bíróság többek között azt kérte, hogy a Bíróság 
pontosítsa a Neurim Pharmaceuticals (1991)251 ítéletben szereplő „eltérő [gyógyászati] alkalmazás” és „az 
alapszabadalom által biztosított oltalom hatálya alá tartozó [gyógyászati] alkalmazás” fogalmának tartalmát. 
Ebben az ítéletben ugyanis a Bíróság kimondta, hogy önmagában az a tény, hogy valamely állatgyógyászati 
készítmény tekintetében korábban forgalombahozatali engedélyt adtak, nem zárja ki, hogy a kiegészítő 
oltalmi tanúsítványt ugyanezen terméknek egy olyan eltérő gyógyászati alkalmazása vonatkozásában is 
kiadják, amely alkalmazásra már kiadtak forgalombahozatali engedélyt, feltéve, hogy erre az alkalmazásra 
kiterjed a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem alátámasztására hivatkozott alapszabadalom oltalma.252

Először is a 2020. július 9-i ítéletében a Bíróság azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a „termék” fogalma253 
függ-e a hatóanyag gyógyászati alkalmazásától. A Bíróság e tekintetben megállapította, hogy a gyógyszerekre 
vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítványról szóló rendelet alkalmazásában ez a fogalom gyógyszerek 
hatóanyagára vagy hatóanyag-kombinációjára vonatkozik. Ezenkívül pontosította, hogy e fogalom jelentését 
– mivel e rendelet egyáltalán nem határozza meg a „hatóanyag” fogalmát – nem szabad egyetlen olyan 
gyógyászati alkalmazásra korlátozni, amelynek ilyen hatóanyag vagy hatóanyag-kombináció alapjául szolgálhat. 
A Bíróság ugyanis hangsúlyozta, hogy a KOT által a termékre nézve biztosított oltalom, noha csak a 
forgalombahozatali engedély hatálya alá tartozó termékre terjed ki, a termék gyógyszerként történő minden 

250|  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2009. L 152., 1. o.). E rendelet 3. cikkének d) pontja előírja, hogy a KOT-ot meg kell adni, ha abban a tagállamban, amelyben a 
KOT iránti bejelentést benyújtották, a bejelentés napján a termékre kiadott forgalombahozatali engedély a termék gyógyszerként 
történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedélynek minősül.

251|  A Bíróság 2012. július 19-i Neurim Pharmaceuticals (1991) ítélete (C-130/11, EU:C:2012:489).

252|  A Neurim Pharmaceuticals (1991) ítélet, a rendelkező rész 1. pontja.

253|  A 469/2009 rendelet 1. cikkének b) pontjában foglaltak szerint.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:531
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:489
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olyan alkalmazására érvényes, amelyet a KOT lejárta előtt engedélyeztek.254 E feltételek mellett a Bíróság 
megállapította, hogy egy hatóanyag vagy hatóanyag-kombináció attól, hogy új gyógyászati alkalmazás céljából 
használják, még nem minősül önálló terméknek, ha ugyanazt a hatóanyagot vagy hatóanyag-kombinációt 
egy már ismert másik gyógyászati alkalmazás céljára használták.

Másodszor, a Bíróság pontosította a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló rendelet 3. cikkének 
d) pontjában említett „gyógyszerként történő forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély” fogalmát. 
Ennek kapcsán megjegyezte, hogy e fogalom meghatározásához az alapszabadalom oltalmának terjedelmét 
nem kell figyelembe venni. Az uniós jogalkotó ugyanis a KOT rendszerének bevezetésekor csak azon 
gyógyszerészeti kutatások védelmét kívánta elősegíteni, amelyek egy hatóanyag vagy hatóanyag-kombináció 
gyógyszerként történő első forgalomba helyezéséhez vezetnek, nem pedig minden olyan gyógyszerészeti 
kutatásét, amely új gyógyszer szabadalmát és forgalmazását eredményezi. A Bíróság ezért megállapította, 
hogy az említett 3. cikk d) pontja értelmében a forgalombahozatali engedély nem tekinthető első 
forgalombahozatali engedélynek, ha olyan hatóanyag vagy hatóanyag-kombináció új gyógyászati alkalmazására 
vonatkozik, amely egy másik gyógyászati alkalmazás tekintetében már forgalombahozatali engedély tárgyát 
képezte.

3. Közbeszerzés

A 2020. március 26-i Hungeod és társai ítéletében (C-496/18. és C-497/18. sz. egyesített ügyek) a Bíróság 
kimondta, hogy a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek255 engedélyezik a tagállamok számára olyan 
nemzeti szabályozás elfogadását, amely lehetővé teszi valamely felügyelő hatóság számára, hogy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme érdekében hivatalból jogorvoslati eljárást indítson a közbeszerzésre vonatkozó 
szabályozás megsértésének a vizsgálata céljából. E tekintetben a Bíróság pontosította, hogy amennyiben 
ilyen eljárást előírnak, az az uniós jog hatálya alá tartozik, mivel az ilyen jogorvoslat tárgyát képező közbeszerzési 
szerződések a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek tárgyi hatálya alá tartoznak. Következésképpen 
a Bíróság megállapította, hogy a hivatalból indított ilyen jogorvoslati eljárásoknak tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós jog általános elveit, és különösen a jogbiztonság elvét.

A Bíróság ezenkívül kimondta, hogy ezzel az elvvel ellentétes az, hogy a hivatalból indított ilyen jogorvoslati 
eljárás keretében az új nemzeti szabályozás – a célból, hogy ellenőrizzék a közbeszerzési szerződések 
módosításainak jogszerűségét – előírja, hogy az ilyen eljárást az e szabályozásban rögzített jogvesztő határidőn 
belül indítsák meg, holott az e módosítások időpontjában alkalmazandó korábbi szabályozásban az eljárás 
megindítására előírt határidő már lejárt.

254|  A 469/2009 rendelet 4. cikke.

255|  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás 
alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i  
89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.); a vízügyi, energiaipari, 
szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 76., 
14. o.; magyar nyelvű különkiadás: 6. fejezet, 1. kötet, 315. o.); a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési 
szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007. L 335., 31. o.); a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1994. L 94., 
65. o.; helyesbítés: HL 2015. L 275., 68. o.); a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről] szóló, 
2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 243. o.; helyesbítés: HL 2014. L 327., 9. o.).
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A jelen ügyben a Budapesti Közlekedési Zrt., egy tömegközlekedési közszolgáltatást ellátó társaság,  
2005. szeptember 30-án, illetve 2009. január 3-án két ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában a magyarországi, budapesti 4-es metrószakasz építésével kapcsolatban két külön közbeszerzési 
szerződés odaítélése céljából. E két közbeszerzési szerződés becsült értéke meghaladta a közösségi 
értékhatárokat, és uniós pénzügyi támogatásban részesült. Az első ajánlati felhívásra vonatkozó szerződést 
a Hungeod és a Sixense vállalkozásoknak ítélték oda. A szerződést 2006. március 1-jén írták alá. 2009. október 
5-én a szerződő felek úgy határoztak, hogy előre nem látható körülmények fennállására hivatkozva módosítják 
a szerződést. 2009. november 18-án e módosításra vonatkozó hirdetményt tettek közzé a Közbeszerzési 
Értesítőben.

Ami a második ajánlati felhívást illeti, a közbeszerzési szerződést a Matrics Consults Ltd vállalkozásnak ítélték 
oda, a vonatkozó szerződést pedig 2009. május 14-én írták alá. Azt a Budapesti Közlekedési Zrt. 2011. november 
16-i hatállyal 2011. december 31-én felmondta.

2017 augusztusában a magyar Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: 
Közbeszerzési Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság elnökének kezdeményezésére a Budapesti 
Közlekedési Zrt.-t és a közbeszerzési eljárás két nyertesét a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó 
hatályos jogszabályi rendelkezések megsértése miatt bírság megfizetésére kötelezte. Ezen elmarasztalásokra 
a 2015. november 1-jén hatályba lépett nemzeti közbeszerzési törvény alapján került sor. Ezen új szabályozás 
a hatálybalépése előtt kötött közbeszerzési szerződések tekintetében engedélyezi a felügyelő hatóság 
számára, hogy – a korábbi nemzeti szabályozásban előírt jogvesztő határidőktől függetlenül – hivatalból 
vizsgálatot indítson a hatálybalépését megelőzően a közbeszerzések területén elkövetett jogsértésekkel 
kapcsolatban a célból, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságot az esetleges jogsértések megállapítására és 
szankció kiszabására kérje.

A Fővárosi Törvényszék, amelynél a Budapesti Közlekedési Zrt. és a közbeszerzési szerződés két nyertese 
kereseteket indított a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával szemben, két előzetes döntéshozatal 
iránti kérelmével azt kérdezte a Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal és különösen a 
jogbiztonság elvével a 2015. évi közbeszerzési törvényben előírt azon lehetőség, hogy felülvizsgálják a 
közbeszerzési szerződések e törvény hatálybalépése előtt történő módosításait, holott a korábbi nemzeti 
szabályozásban az e módosítások ellenőrzésére előírt jogvesztő határidő már lejárt.

Először is a Bíróság hangsúlyozta, hogy bár a 89/665 és a 92/13 irányelv előírja, hogy jogorvoslati lehetőségek 
álljanak rendelkezésre az érintett vállalkozások számára annak biztosítása érdekében, hogy a közbeszerzésre 
vonatkozó uniós szabályokat hatékonyan alkalmazzák, e jogorvoslati lehetőségek nem tekinthetők úgy, mint 
amelyek figyelembe vesznek valamennyi, a közbeszerzések területén lehetséges jogorvoslatot. Ezenkívül e 
két irányelvvel kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy azok a rendelkezések,256 amelyek előírják, hogy 
a tagállamok biztosítják, hogy a szerződést az ajánlatkérőtől független szerv nyilvánítsa érvénytelennek, 
csak megerősítik azon jogorvoslatok hatályát, amelyeknek a meghatározását ezen irányelvek a tagállamok 
számára előírják, azokat tehát úgy kell értelmezni, mint amelyek nem írják elő, és nem is tiltják meg a 
tagállamok számára, hogy a nemzeti felügyelő hatóságok számára jogorvoslati lehetőséget írjanak elő.

Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy a 2014/24 és a 2014/25 irányelv rendelkezései,257 amelyek előírják 
a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a közbeszerzési szabályok alkalmazását egy vagy több hatóság, 
szerv vagy szervezet ellenőrizze, minimumkövetelményeket tartalmaznak. Ennélfogva a Bíróság arra a 
következtetésre jutott, hogy e rendelkezések nem tiltják meg a tagállamoknak, hogy a nemzeti felügyelő 

256|  A 89/665 és a 92/13 irányelv – 2007/66 irányelv által beillesztett – 2d. cikke.

257|  A 2014/24 irányelv 83. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 2014/25 irányelv 99. cikkének (1) és (2) bekezdése.
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hatóság számára hivatalból indított olyan jogorvoslati eljárásokat állapítsanak meg, amelyek lehetővé teszik 
e hatóságok számára a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás megsértésének megállapítását. Ezzel 
szemben a Bíróság hangsúlyozta, hogy amennyiben előírnak ilyen, hivatalból indított jogorvoslati eljárást, 
az az uniós jog hatálya alá tartozik, mivel az ilyen jogorvoslat tárgyát képező közbeszerzési szerződések a 
közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek tárgyi hatálya alá tartoznak. Következésképpen az említett 
eljárásnak tiszteletben kell tartania az uniós jogot, ideértve e jog általános elveit, amelyek közé a jogbiztonság 
elve is tartozik.

Ez utóbbi tekintetében a Bíróság, másodszor, emlékeztetett arra, hogy a jogbiztonság elve megköveteli, hogy 
a jogszabályok egyértelműek, pontosak és hatásaikat illetően előre láthatóak legyenek, különösen olyankor, 
amikor a magánszemélyekre és vállalkozásokra nézve kedvezőtlen következményeik lehetnek. Ráadásul ezen 
elvvel ellentétes valamely szabályozás visszaható hatályú alkalmazása, függetlenül azoktól a kedvező vagy 
kedvezőtlen hatásoktól, amelyekkel az ilyen alkalmazás az érdekeltre nézve járhat. Ez az elv ugyanis megköveteli, 
hogy egy ténybeli helyzetet a megvalósulásakor hatályos jogszabályok fényében vizsgáljanak meg, ugyanis 
az új szabályozás csak a jövőre nézve érvényes, és azt eltérő rendelkezés hiányában a korábbi törvény hatálya 
alatt kialakult helyzeteknek a jövőbeli hatásaira is alkalmazni kell. Ezenkívül a Bíróság emlékeztetett arra, 
hogy különösen a jogvesztő határidőket illetően az ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy a jogbiztonságot 
garantáló szerepük betöltéséhez ezeket előzetesen meg kell határozni, és azoknak kellően előreláthatónak 
kell lenniük.

A jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy a 2015. évi közbeszerzési törvény érintett rendelkezése nem 
a folyamatban lévő jogi helyzetek szabályozására irányul, hanem visszaható hatályú rendelkezésnek minősül, 
mivel lehetővé teszi az eljárások hivatalból történő megindítását a közbeszerzési szerződések azon módosításaival 
szemben, amelyek esetében a jogvesztő határidők a 2003. évi közbeszerzési törvény e módosításokra 
alkalmazandó releváns rendelkezései alapján már lejártak. Kétségtelen, hogy az uniós jog kivételesen elismeri, 
hogy valamely jogi aktus visszaható hatállyal bírhat, ha az elérendő cél ezt megköveteli, és ha megfelelően 
tiszteletben tartják az érintettek jogos bizalmát. Mindazonáltal a Bíróság megállapította, hogy a bizalomvédelem 
elvével ellentétes az, ha valamely nemzeti szabályozás módosításai lehetővé teszik a nemzeti felügyelő 
hatóság számára, hogy jogorvoslati eljárást indítson, holott az e módosítások időpontjában alkalmazandó 
korábbi szabályozásban előírt jogvesztő határidő már lejárt.

4. Élelmiszerek

A 2020. január 30-i Dr. Willmar Schwabe ítéletben (C-524/18, EU:C:2020:60) a Bíróság pontosan meghatározta 
egyrészt a tápanyag vagy élelmiszer általános, nem egyedi, egészségre gyakorolt kedvező hatásaira való 
hivatkozás – amelyet a Bíróság „általános”, egészségre vonatkozó állításnak minősített – „kísérése” az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag–összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006 
rendelet258 10. cikkének (3) bekezdése szerinti fogalmának a tartalmát, másrészt az ilyen, „általános”, egészségre 
vonatkozó állítást alátámasztó tudományos bizonyítékok benyújtására vonatkozó kötelezettség tartalmát.

Ez az ítélet egy étrend-kiegészítőt forgalmazó társaság, és egy azzal versengő termékeket gyártó és forgalmazó 
társaság között, az említett étrend-kiegészítő csomagolásának állítólagosan megtévesztő jellege tárgyában 
fennálló jogvita keretébe illeszkedik. E termék csomagolása ugyanis elülső részén „általános”, egészségre 
vonatkozó állítást tüntetett fel, míg az egyedi, egészségre vonatkozó állítás csak e csomagolás hátoldalán 
szerepelt, és nem volt a kettő közötti kapcsolatra utaló kifejezett jelzés, például csillagozás.

258|  Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i  
1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 404., 9. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:60
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A Bíróság elsőként az 1924/2006 rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerinti, „kísérésre” vonatkozó követelményt 
értelmezte, amely rendelkezésből lényegében az következik, hogy minden általános, egészségre vonatkozó 
állítást egyedi, egészségre vonatkozó állításnak kell kísérnie.259 A Bíróság megállapította mindenekelőtt, hogy 
e követelményt, mivel az az 1924/2006 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében az egészségre vonatkozó 
állításokat illetően megállapított elvi tilalomtól való eltérést vezet be, szigorúan kell értelmezni. Ezt követően 
a Bíróság kiemelte, hogy a 2013/63 európai bizottsági végrehajtási határozat260 értelmében az „általános”, 
egészségre vonatkozó állítást kísérő egyedi, egészségre vonatkozó állítást az előbbi „mellett” vagy „után” kell 
feltüntetni. E tényezők fényében a Bíróság megállapította, hogy a „kísérés” fogalma nemcsak azt követeli 
meg, hogy az egyedi, egészségre vonatkozó állítás pontosítsa az „általános”, egészségre vonatkozó állítás 
tartalmát, hanem azt is, hogy e két állításnak az érintett termék csomagolásán történő elhelyezése a 
kellőképpen tájékozott, figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó számára tegye lehetővé az említett állítások 
közötti kapcsolat megértését.

A Bíróság szerint tehát e fogalom mind tárgyi, mind vizuális dimenziót magában foglal. Ami egyrészt tárgyi 
dimenzióját illeti, a Bíróság kifejtette, hogy az említett fogalom megköveteli, hogy kapcsolat álljon fenn az 
„általános”, egészségre vonatkozó állítás és az egyedi, egészségre vonatkozó állítás között, lényegében azt 
feltételezve, hogy az elsőt a második teljes mértékben alátámasztja. E tekintetben a Bíróság kimondta, hogy 
az élelmiszeripari vállalkozóknak világosan és pontosan be kell mutatniuk azokat az egyedi, egészségre 
vonatkozó állításokat, amelyek alátámasztják az általuk alkalmazott „általános” kedvező hatásokra való 
hivatkozást. Másrészt, ami a „kísérés” fogalmának vizuális dimenzióját illeti, a Bíróság kimondta, hogy az arra 
utal, hogy a kellőképpen tájékozott, figyelmes és körültekintő átlagfogyasztónak azonnal érzékelnie kell az 
„általános”, egészségre vonatkozó állítás és az egyedi, egészségre vonatkozó állítás közötti kapcsolatot, ami 
főszabály szerint a hivatkozás és az állítás közötti térbeli közelséget vagy közvetlen szomszédságot követel 
meg. A Bíróság hangsúlyozta mindazonáltal, hogy amennyiben az egészségre vonatkozó egyedi állítások 
magas számuk vagy jelentős hosszuk folytán nem szerepelhetnek teljes egészükben a csomagolás ugyanazon 
oldalán, mint amelyen az általuk alátámasztandó, „általános”, egészségre vonatkozó állítás fel van tüntetve, 
a közvetlen vizuális kapcsolat követelménye kivételesen teljesülhet közvetlenül utaló jelzés, például csillagozás 
segítségével, amennyiben az egyértelmű és a fogyasztó számára tökéletesen érthető módon biztosítja térben 
az „általános”, egészségre vonatkozó állítás és az azt alátámasztó, egészségre vonatkozó egyedi állítások 
közötti kapcsolatot.

Ezt követően a Bíróság kimondta, hogy az 1924/2006 rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében vett 
„általános”, egészségre vonatkozó állításoknak teljesíteniük kell az e rendelet által előírt, tudományos 
bizonyítékokkal kapcsolatos követelményeket.261 A Bíróság szerint e tekintetben elegendő, hogy az „általános”, 
egészségre vonatkozó állításokat általában elfogadott, megvizsgált és engedélyezett tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztott, egészségre vonatkozó egyedi állítások kísérjék, amennyiben azok szerepelnek az ugyanezen 
rendelet 13. és 14. cikkében említett listában.

259|  Amelyek az 1924/2006 rendelet 13. vagy 14. cikkében említett listán szerepelnek.

260|  Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó állítások különös feltételeinek 
végrehajtásáról szóló iránymutatások elfogadásáról szóló, 2013. január 24-i 2013/63/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL 2013. L 22., 
25. o.) mellékletének 3. pontja.

261|  Az 1924/2006/EK rendelet (14), (17) és (23) preambulumbekezdése, valamint 5. és 6. cikke.
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5.  A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni 
fellépés

A 2020. január 28-i Bizottság kontra Olaszország (A késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv) 
ítéletben (C-122/18, EU:C:2020:41) a nagytanácsban eljáró Bíróság megállapította, hogy Olaszország megsértette 
a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7 irányelvet,262 
mivel ez a tagállam nem biztosította, hogy a hatóságai, amennyiben az ilyen ügyletek keretében adósként 
vesznek részt ténylegesen betartsák az említett irányelv 4. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott 
30, illetve 60 naptári napot meg nem haladó fizetési határidőt.

A Bizottság, a hozzá az olaszországi gazdasági szereplők és gazdasági szereplők szövetségei által benyújtott 
számos panasz nyomán – amelyek azt rótták fel, hogy az olasz hatóságok rendszeresen rendkívül hosszú 
idő alatt egyenlítik ki a magánjogi gazdasági szereplőkkel kötött kereskedelmi ügyleteikre vonatkozó 
számláikat – kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Bírósághoz Olaszország ellen.

Olaszország az ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy a 2011/7 irányelv kizárólag arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy az említett irányelvet átültető jogszabályaikban, és az olyan kereskedelmi ügyletekre vonatkozó 
szerződésekben, amelyekben az adós a tagállam valamelyik hatósága, az említett irányelv 4. cikke (3) és 
(4) bekezdésének megfelelő maximális fizetési határidőket biztosítsanak, valamint e határidők be nem tartása 
esetére írják elő a hitelezők késedelmi kamathoz és a behajtási költségek megtérítéséhez való jogát. E tagállam 
szerint az említett rendelkezések azonban nem követelik meg a tagállamoktól, hogy az említett időtartamoknak 
a hatóságaik általi tényleges betartását minden körülmények között biztosítsák.

A Bíróság először is elutasította ezt az érvelést, mivel úgy ítélte meg, hogy a 2011/7 irányelv 4. cikkének (3) 
és (4) bekezdése a tagállamokat annak biztosítására is kötelezi, hogy a hatóságaik az e rendelkezésben előírt 
fizetési határidőket ténylegesen betartsák. A Bíróság többek között megjegyezte, hogy tekintettel azon 
kereskedelmi ügyletek nagy számára, amelyekben a vállalkozásoknak hatóságok az adósai, valamint a 
hatóságok késedelmes fizetései miatt a vállalkozásoknak okozott költségekre és nehézségekre, a vállalkozások 
és a hatóságok közötti ügyletek tekintetében az uniós jogalkotó a tagállamok számára megerősített 
kötelezettségeket kívánt előírni.

Ezt követően a Bíróság elutasította Olaszország azon érvét, amely szerint a közhatalmi jogkörükön kívül eső 
kereskedelmi ügylet (iure privatorum) keretében eljáró hatóságok cselekvése nem alapozhatja meg a tagállamuk 
felelősségét. Az ilyen értelmezés ugyanis megfosztaná hatékony érvényesülésétől a 2011/7 irányelvet, és 
különösen a 4. cikkének (3) és (4) bekezdését, amely rendelkezés éppen arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
azon kereskedelmi ügyletekben, amelyekben az adós hatóság, biztosítsák az abban előírt fizetési határidők 
tényleges betartását.

Végül a Bíróság hangsúlyozta, hogy az a körülmény – feltéve, hogy bizonyítást nyer –, hogy a 2011/7 irányelv 
hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyletek esetében a hatóságok fizetési késedelmével kapcsolatos helyzet 
az utóbbi években javulóban van, nem akadályozhatja meg a Bíróságot annak megállapításában, hogy 
Olaszország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint 
ugyanis a kötelezettségszegés fennállását a tagállamban az indokolással ellátott véleményben meghatározott 
határidő lejártakor – azaz a jelen esetben 2017. április 16-án – fennálló helyzet alapján kell megítélni.

262|  A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 2011. L 48., 1. o.; helyesbítések: HL 2012. L 233., 3. o. és HL 2015. L 218., 82. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:41
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XV. Internet és elektronikus kereskedelem

A személyes adatok védelme területén a Bíróság három különösen jelentős ítéletet hozott. Ezeket, az alapvető 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdéseket felvető ítéleteket az I.4., „A személyes adatok védelme” 
című rész mutatja be.263 Ebben a részben kell kiemelni egy, a nyílt internet-hozzáféréssel kapcsolatos ítéletet 
is.264

A 2020. szeptember 15-i Telenor Magyarország ítéletben (C-807/18. és C-39/19. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:708) 
a nagytanácsban eljáró Bíróság első alkalommal értelmezte a 2015/2120 rendeletet,265 amely az internet 
nyitottságának (hagyományosabban a „hálózatsemlegesség”) alapvető elvét írja elő.

A Magyarországon székhellyel rendelkező Telenor társaság többek között internet-hozzáférési szolgáltatásokat 
nyújt. Az ügyfeleinek kínált szolgáltatások között szerepel a kedvezményes hozzáférést (úgynevezett „nullás 
díjszabás”) biztosító két csomag, amely azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy a bizonyos szolgáltatások és 
kiemelt alkalmazások által generált adatforgalmat az ügyfelek által vásárolt adatmennyiség fogyasztásába 
nem számítják be. Továbbá az ügyfelek, miután ezt az adatmennyiséget kimerítették, továbbra is korlátlanul 
használhatják ezeket az alkalmazásokat és kiemelt szolgáltatásokat, miközben a többi rendelkezésre álló 
alkalmazásra és szolgáltatásra forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedéseket alkalmaznak.

Miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság két eljárást indított e csomagoknak a nyílt internet-hozzáférés 
megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról szóló 2015/2120 rendelettel való 
összeegyeztethetőségének vizsgálata iránt, két határozatot fogadott el, amelyekben arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ezek a csomagok nem tartják tiszteletben az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében 
előírt, a forgalommal kapcsolatos egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódra vonatkozó 
általános kötelezettséget, és a Telenornak meg kell szüntetnie ezt a különbségtételt.

263|  A 2020. július 16-i, a Facebook Ireland és Schrems ügyben hozott első ítélet (C-311/18, EU:C:2020:559) a személyes adatoknak az 
Európai Unióból az Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozik. A 2020. október 6-i, a Privacy International ügyben  
(C-623/17, EU:C:2020:790) és a La Quadrature du Net és társai ügyekben hozott (C-511/18., C-512/18. és C-520/18. sz. egyesített 
ügyek, EU:C:2020:791) két másik ítélet tárgya ezenkívül az elektronikus hírközléssel kapcsolatos személyes adatok megőrzésére és 
az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozások, a nemzetbiztonság védelme, a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus 
elleni küzdelem területén. Ezeket az ítéleteket az I.4., „A személyes adatok védelme” című rész mutatja be. E tekintetben ki kell 
emelni a 2020. december 10-i J & S Service ítéletet is (C-620/19, EU:C:2020:1011), amelyben a Bíróság azt állapította meg, hogy nem 
rendelkezik hatáskörrel az általános adatvédelmi rendelet értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
megválaszolására, mivel az ügy jogi személyek adataira vonatkozott. Ez utóbbi ítéletet az V.4., „Előzetes döntéshozatal” című rész 
mutatja be.

264|  E részben is ki kell emelni a VII.4.2., „A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése” című részben bemutatott 
2020. március 3-i Google Ireland ítéletet (C-482/18, EU:C:2020:141), amelyben a Bíróság kimondta, hogy az a nemzeti szabályozás, 
amely egy másik tagállamban letelepedett reklámszolgáltatókat a reklámadó-kötelezettségük tekintetében bejelentkezési kötelezettség 
alá veti, nem ellentétes a szolgáltatásnyújtásnak az EUMSZ 56. cikkben biztosított szabadságával, a XIII.1., „Szerzői jog” című részben 
bemutatott 2020. július 9-i Constantin Film Verleih ítéletet (C-264/19, EU:C:2020:542), amelyben a Bíróságnak a 2004/48 irányelvet 
kellett értelmeznie valamely filmnek a szerzői jogok jogosultjának hozzájárulása nélküli, online videoplatformra való feltöltésével 
összefüggésben, valamint a IX.1., „A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001 és 1215/2012 rendelet” című részben bemutatott 2020. november 24-i Wikingerhof ítéletet (C-59/19, 
EU:C:2020:950), amelyben a Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben a Németországban szállást üzemeltető német jog 
szerinti társaság szerződést kötött egy, az online szállásfoglalási platformot üzemeltető holland jog szerinti társasággal.

265|  A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, 
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 
2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L 310., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:708
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=311/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=623/17&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=511/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1011
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:141
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:542
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:950
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Miután a Telenor két keresetet indított a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) előtt, utóbbi úgy határozott, 
hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket terjeszt a Bíróság elé azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell 
értelmezni és alkalmazni egyrészt a 2015/2120 rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, amely rendelkezések 
számos jogot266 biztosítanak az internet-hozzáférési szolgáltatások végfelhasználói számára, és tiltják az 
ilyen szolgáltatásokat nyújtóknak, hogy az e jogok gyakorlását korlátozó megállapodásokat vagy kereskedelmi 
gyakorlatokat alkalmazzanak, másrészt pedig az említett 3. cikk (3) bekezdését, amely a forgalommal 
kapcsolatos egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód általános kötelezettségét írja elő.

Először is a 2015/2120 rendelet 3. cikkének az (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (2) bekezdésének 
értelmezését illetően a Bíróság megjegyezte, hogy az említett (1) bekezdés előírja, hogy az e rendelkezés 
által az internet-hozzáférési szolgáltatások végfelhasználóinak biztosított jogok célja, hogy azokat „az internet-
hozzáférési szolgáltatásukon keresztül” gyakorolják, és a (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az ilyen szolgáltatás 
nem jár e jogok gyakorlásának korlátozásával. Egyébiránt az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdéséből 
következik, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak267 egy adott internet-hozzáférési szolgáltató szolgáltatásait 
e követelményre tekintettel és az illetékes nemzeti bíróságok felülvizsgálata mellett kell vizsgálniuk, figyelembe 
véve mind az e szolgáltató által a végfelhasználókkal kötött megállapodásokat, mind pedig az említett 
szolgáltató által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokat.

Ezzel összefüggésben, miután a Bíróság a 2015/2120 rendeletben szereplő, a „megállapodások”, „kereskedelmi 
gyakorlatok” és „végfelhasználók”268 fogalmának értelmével kapcsolatos általános pontosításokkal szolgált, 
megállapította, hogy az olyan megállapodások megkötése, amelyekkel adott ügyfelek olyan csomagokra 
fizetnek elő, amelyek a „nullás díjszabást” és az e „nullás díjszabásba” tartozó szolgáltatásokon és kiemelt 
alkalmazásokon kívüli szolgálatások és alkalmazások használatával összefüggő forgalmat blokkoló vagy 
lassító intézkedéseket kombinálják, korlátozhatja e rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a 
végfelhasználók jogainak gyakorlását a piac jelentős részén. Az ilyen csomagok ugyanis alkalmasak arra, 
hogy az alkalmazások és kiemelt szolgáltatások használatát fokozzák, és ezzel összefüggésben alkalmasak 
arra, hogy a többi rendelkezésre álló alkalmazás és szolgáltatás használatát csökkentsék, tekintettel azokra 
az intézkedésekre, amelyekkel az internet-hozzáférési szolgáltató ezt a használatot technikailag nehezebbé, 
sőt lehetetlenné teszi. Továbbá, minél nagyobb azoknak az ügyfelek a száma, akik ilyen megállapodásokat 
kötnek, annál jelentősebb mértékben korlátozhatja e megállapodások együttes hatása – nagyságrendjükre 
tekintettel – a végfelhasználók jogainak gyakorlását, sőt sértheti e jogok lényegét is.

Másodszor a 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdésének értelmezését illetően a Bíróság rámutatott arra, 
hogy az e rendelkezéssel való összeegyeztethetetlenség megállapításához nem szükséges annak vizsgálata, 
hogy a forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedések milyen hatással vannak a végfelhasználók jogainak 
gyakorlására. Ez a rendelkezés ugyanis az abban szereplő, a forgalommal kapcsolatos egyenlő és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes bánásmód általános kötelezettsége tiszteletben tartásának értékeléséhez nem 
ír elő ilyen követelményt. A Bíróság továbbá megállapította, hogy mivel a forgalmat blokkoló vagy lassító 
intézkedések nem a szolgáltatásnak a forgalom meghatározott kategóriái esetében elvárt műszaki minőségére 

266|  A végfelhasználóknak az alkalmazásokhoz, tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, valamint az azok használatához 
való joga, továbbá az alkalmazások, tartalmak és szolgáltatások nyújtásához, valamint az általuk választott végberendezések 
használatához való jog.

267|  A 2015/2120 rendelet 5. cikke alapján.

268|  Ez utóbbi fogalom magában foglal minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki, illetve amely a nyilvánosság számára hozzáférhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy kérelmez. Egyébiránt ez a fogalom magában foglalja mind azokat a természetes 
vagy jogi személyeket, akik, illetve amelyek tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés céljából  
internet-hozzáférési szolgáltatásokat használnak vagy kérelmeznek, mind pedig azokat a természetes vagy jogi személyeket, akiknek, 
illetve amelyeknek tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások biztosításához internet-hozzáférésre van szükségük.
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vonatkozó, objektíven különböző követelményeken alapulnak, hanem kereskedelmi jellegű megfontolásokon, 
ezeket az intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok – mint ilyenek – az említett rendelkezéssel 
összeegyeztethetetlenek

Következésképpen a kérdést előterjesztő bíróság felülvizsgálata alá vonthoz hasonló csomagok általánosságban 
sérthetik mind az 2015/2120 rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, mind pedig e cikk (3) bekezdését, azzal a 
pontosítással, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok az említett csomagokat eleve e cikk 
(3) bekezdésére tekintettel vizsgálhatják meg.

XVI. Gazdaság‑ és monetáris politika

A 2020. december 16-i Tanács és társai kontra K. Chrysostomides & Co. és társai ítéletben (C-597/18. P., 
C-598/18. P., C-603/18. P. és C-604/18. P. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:1028) a nagytanácsban eljáró Bíróság 
egy olyan ügyben határozott, amelynek tárgya a Ciprusi Köztársaság részére a bankszektora 
szerkezetátalakításának feltételével nyújtott pénzügyi támogatás.

A 2012. év első néhány hónapjában több ciprusi székhelyű bank, köztük a Cyprus Popular Bank (a továbbiakban: 
Laïki) és a Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus, a továbbiakban: BoC) pénzügyi nehézségekkel 
szembesült. 2012. június 25-én a Ciprusi Köztársaság pénzügyi támogatás iránt kérelmet nyújtott be az 
eurócsoport elnökéhez, aki jelezte, hogy e támogatást vagy az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz, vagy az 
Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) nyújtja majd egy egyetértési megállapodásban konkretizálandó 
makrogazdasági kiigazítási program keretében. Az e megállapodásra vonatkozó tárgyalást egyfelől az Európai 
Bizottság az Európai Központi Bankkal (EKB) és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttesen, másfelől a 
ciprusi hatóságok folytatták le. 2013. április 26-án az egyetértési megállapodást – az ESM nevében – a 
Bizottság, a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztere és a ciprusi központi bank elnöke írta alá, ami lehetővé 
tette, hogy az ESM pénzügyi támogatást nyújtson e tagállamnak.

Több magánszemély és társaság, akik a Laïkinál és a BoC-nál elhelyezett betétek jogosultjai, azok részvényesei 
vagy kötvénytulajdonosai, úgy vélték, hogy az Európai Unió Tanácsa, a Bizottság, az EKB, valamint az 
eurócsoport ezen egyetértési megállapodás keretében olyan intézkedések elfogadását, fenntartását vagy 
folyamatos végrehajtását követelte meg a ciprusi hatóságoktól, amelyek a betéteik, részvényeik vagy 
kötvényköveteléseik értékének lényeges csökkenését eredményezték. Így szerződésen kívüli felelősség 
megállapítása iránti keresetet indítottak az Európai Unió Törvényszéke előtt azon veszteségek megtérítése 
iránt, amelyeket állításuk szerint ezen intézkedések miatt szenvedtek el.

A Törvényszék két 2018. július 13-i ítélettel, K. Chrysostomides & Co. és társai kontra Tanács és társai ítélettel, 
valamint a Bourdouvali és társai kontra Tanács és társai ítélettel269 (a továbbiakban: megtámadott ítéletek) 
mindenekelőtt elutasította azon elfogadhatatlansági kifogásokat, amelyeket a Tanács az érintett magánszemélyek 
és társaságok által az eurócsoporttal szemben benyújtott kártérítési keresetekkel kapcsolatban felhozott. 
Ezt követően, ami az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapításának az EUMSZ 340. cikk második 
bekezdése szerinti első feltételét illeti, amely az uniós intézménnyel szemben kifogásolt magatartás 
jogellenességén alapul, és amely megköveteli, hogy megállapítást nyerjen a magánszemélyek számára jogokat 
keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése, a Törvényszék megállapította, hogy az e kereseteket 

269|  A Törvényszék 2018. július 13-i K. Chrysostomides & Co. és társai kontra Tanács és társai ítélete (T-680/13, EU:T:2018:486) és 
Bourdouvali és társai kontra Tanács és társai ítélete (T-786/14, nem tették közzé, EU:T:2018:487).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1028
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:486
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:487
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benyújtó magánszemélyeknek és társaságoknak nem sikerült bizonyítaniuk, hogy fennáll a tulajdonhoz való 
joguknak, a bizalomvédelem elvének és az egyenlő bánásmód elvének a megsértése. Mivel az Unió szerződésen 
kívüli felelősségének megállapításához szükséges első feltétel ezen esetben nem teljesült, a Törvényszék 
elutasította az említett kereseteket.

A Tanács (C-597/18. P. és C-598/18. P.), valamint az érintett magánszemélyek és társaságok (C-603/18. P. és 
C-604/18. P.) által benyújtott fellebbezések, továbbá a Tanács által benyújtott csatlakozó fellebbezések  
(C-603/18. P. és C-604/18. P.) tárgyában a Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék megtámadott ítéleteit 
annyiban, amennyiben azok elutasítják a Tanács által felhozott elfogadhatatlansági kifogásokat, amennyiben 
e kifogások e magánszemélyek és társaságok eurócsoport ellen, valamint a 2013/236 határozat270 2. cikke 
(6) bekezdésének b) pontja ellen benyújtott kereseteire vonatkoznak. Ugyanakkor a Bíróság elutasította az 
említett magánszemélyek és társaságok fellebbezéseit.

Először is, ami a Tanács által a C-597/18. P. és C-598/18. P. sz. ügyekben benyújtott fellebbezéseket illeti, a 
Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Unió szerződésen kívüli felelősségének az EUMSZ 340. cikk második 
bekezdése alapján történő megállapítása azt feltételezi, hogy a jogellenes magatartást „uniós intézménynek” 
lehet felróni, amely fogalom nemcsak az EUSZ 13. cikk (1) bekezdésében kifejezetten említett uniós intézményeket 
foglalja magában, hanem a Szerződések által vagy azok alapján, az uniós célkitűzések megvalósításának 
szándékával létrehozott valamennyi uniós szervet és hivatalt magában foglalja.

E tekintetben a Bíróság először is megállapította, hogy az eurócsoport azon tagállamok gazdaságpolitikáinak 
összehangolására irányuló kormányközi szerv, amelyek pénzneme az euró (a továbbiakban: euró pénznemű 
tagállamok). Másodszor, az eurócsoport nem tekinthető a Tanács formációjának, és e csoportot az informális 
jellege jellemzi. Harmadszor, nem rendelkezik semmilyen saját hatáskörrel, sem hatáskörrel arra, hogy 
szankcionálja a keretein belül kötött politikai megállapodások be nem tartását. A Bíróság ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az eurócsoport a Szerződések 
által létrehozott „uniós” szervezet, amelynek cselekményei megalapozhatják az Unió szerződésen kívüli 
felelősségét.

Hozzátette, hogy mivel az eurócsoport keretében kötött politikai megállapodások főként az uniós intézmények 
– többek között a Tanács és az EKB – aktusai és cselekményei révén konkretizálódnak és kerülnek végrehajtásra, 
a jogalanyok nincsenek megfosztva az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikkében 
biztosított hatékony bírói jogvédelemhez való joguktól, mivel – amint azt egyébként a jelen esetben meg is 
tették – az Unió szerződésen kívüli felelősségének megállapítása iránt keresetet indíthatnak ezen intézményekkel 
szemben azon aktusok vagy magatartások alapján, amelyeket utóbbiak az ilyen politikai megállapodásokat 
követően fogadnak el vagy tanúsítanak. A Bíróság különösen azt hangsúlyozta, hogy a Bizottság feladata, 
hogy a Szerződések őreként ügyeljen az említett megállapodások uniós joggal való összhangjára, és hogy a 
Bizottság e tekintetben tanúsított esetleges passzivitása az Unió szerződésen kívüli felelősségének 
megállapításához vezethet.

270|  A pénzügyi stabilitás és a fenntartható növekedés helyreállítása céljából Ciprus által végrehajtandó egyedi intézkedésekről szóló, 
2013. április 25-i 2013/236/EU tanácsi határozat (HL 2013. L 141., 32. o.). E határozat intézkedések és eredmények sorát irányozza 
elő a Ciprusi Köztársaság költségvetési hiányának kiigazítása, valamint e tagállam pénzügyi rendszere stabilitásának helyreállítása 
érdekében. A Tanács által benyújtott csatlakozó fellebbezések kifejezetten e határozat 2. cikke (6) bekezdésének b) pontjára 
vonatkoztak, amely kimondja, hogy a Ciprusi Köztársaságra vonatkozó makrogazdasági kiigazítási program előírja „a BoC és a Laïki 
eszközei független értékelésének végrehajtását és a Laïki műveleteinek mihamarabbi integrálását a BoC-ba. Az értékelést 
haladéktalanul el kell végezni, hogy a BoC-nál lehetővé váljon a bankbetét-állományok cseréjének befejezése.”
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Másodszor, ami a Tanácsnak a C-603/18. P. és C-604/18. P. sz. ügyekben benyújtott csatlakozó fellebbezéseit 
illeti, azok a Törvényszék azon értékelését vitatták, amely szerint egyrészt a Tanács a 2013/236 határozat 
2. cikke (6) bekezdésének b) pontjával a BoC nem biztosított betéteinek részvényekké történő átalakításának 
fenntartását vagy folyamatos végrehajtását követelte meg a ciprusi hatóságoktól, másrészt pedig az említett 
hatóságok nem rendelkeztek semmilyen mérlegelési mozgástérrel e tekintetben.

Ezzel kapcsolatban a Bíróság megjegyezte, hogy a 2013/236 határozat 2. cikke (6) bekezdésének b) pontja 
nem határozza meg az említett átalakítás végrehajtásának különös szabályait, így a ciprusi hatóságok e 
tekintetben jelentős mérlegelési mozgástérrel rendelkeztek, így különösen, hogy meghatározzák a BoC 
betétesei számára az e banknál nem biztosított betéteik ellenében juttatott részvények számát és értékét. 
Következésképpen a Bíróság úgy vélte, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte 
meg, hogy a Ciprusi Köztársaságnak e rendelkezés értelmében semmilyen mérlegelési mozgástere nem volt 
ezen átalakítás különös szabályainak meghatározása tekintetében.

Harmadszor, ami az érintett magánszemélyek és társaságok által a C-603/18. P. és C-604/18. P. sz. ügyekben 
benyújtott fellebbezéseket illeti, ők úgy vélték, hogy a tulajdonhoz való joguknak, a bizalomvédelem elvének 
és az egyenlő bánásmód elvének kellően súlyos megsértése az uniós intézmények aktusainak és magatartásának 
tudható be, így az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapításának első feltétele teljesült.

E tekintetben a Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a tulajdonhoz való jog271 nem abszolút jog, 
és korlátozások tárgyát képezheti.272 A Bíróság többek között úgy ítélte meg, hogy – amint azt a Ledra Advertising 
és társai kontra Bizottság és EKB ítéletében273 már kimondta – a 2013. április 26-i egyetértési megállapodásban 
említett intézkedések nem tekinthetők olyan aránytalan és elviselhetetlen beavatkozásnak, amely sérti az 
érintett magánszemélyek és társaságok tulajdonhoz való jogát.

Ezt követően a Bíróság megállapította, hogy az a körülmény, hogy a nemzetközi pénzügyi válság korábbi 
szakaszaiban a más euró pénznemű tagállamok részére történő pénzügyi segítségnyújtás nem volt különös 
intézkedések elfogadásához kötve, nem tekinthető olyan ígéretnek, amely alkalmas arra, hogy a Laïki és a 
BoC részvényeseiben, kötvénytulajdonosaiban és betéteseiben jogos bizalmat keltsen a tekintetben, hogy 
ugyanez lesz a helyzet a Ciprusi Köztársaság részére szóló pénzügyi támogatás nyújtása esetében.

Végül, miután emlékeztetett arra, hogy az egyenlő bánásmód általános elve megköveteli, hogy az 
összehasonlítható helyzeteket ne kezeljék eltérően, és az eltérő helyzeteket ne kezeljék ugyanúgy, kivéve, 
ha az ilyen bánásmód objektíve igazolható, a Bíróság elutasította ezen elv megsértésének fennállását. 
Megállapította ugyanis, hogy az érintett társaságok és magánszemélyek helyzete nem hasonlítható össze a 
ciprusi központi bank helyzetével, amelynek tevékenységét kizárólag közérdekű célok vezérlik, továbbá nem 
hasonlítható össze a Laïki és a BoC görög fióktelepeinél elhelyezett betétek jogosultjainak helyzetével, e két 
bank azon betéteseinek helyzetével, amelyek betétei nem haladták meg a 100 000 eurót, valamint a Ciprusi 
Köztársaságot megelőzően pénzügyi támogatásban részesülő más euró pénznemű tagállamok bankjai 
betéteseinek és részvényeseinek, illetve a ciprusi szövetkezeti bankszektor tagjainak helyzetével sem.

Következésképpen a Bíróság teljes egészében elutasította az érintett társaságok és magánszemélyek által 
benyújtott fellebbezéseket (C-603/18. P. és C-604/18. P. sz. ügy), hatályon kívül helyezte a Törvényszék 
megtámadott ítéleteit annyiban, amennyiben azok elutasítják a Tanács által felhozott elfogadhatatlansági 

271|  A Charta 17. cikke.

272|  A Charta 52. cikke.

273|  A Bíróság 2016. szeptember 20-i Ledra Advertising és társai kontra Bizottság és EKB ítélete (C-8/15 P–C-10/15 P, EU:C:2016:701).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:701
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kifogásokat, amennyiben e kifogások az eurócsoport ellen, valamint a 2013/236 határozat 2. cikke 
(6) bekezdésének b) pontja ellen irányuló keresetekre vonatkoznak, és a Bíróság e kifogásoknak – azokat 
érdemben elbírálva274 – helyt adott.

XVII. Szociálpolitika

A szociálpolitika területén több ítéletet is ki kell emelni. Ezek az ítéletek éppúgy vonatkoznak a foglalkoztatás 
és a szociális biztonság terén alkalmazott egyenlő bánásmód elvére, mint a határozott időre alkalmazott 
munkavállalók védelmére, a munkaidő-szervezésre, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók 
védelmére, a munkavállalók kiküldetésére, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálására.275

1.  A foglalkoztatás és a szociális biztonság terén alkalmazott egyenlő 
bánásmód

A 2020. április 23-i Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI ítéletben (C-507/18, EU:C:2020:289) a 
nagytanácsban eljáró Bíróság kimondta, hogy a valamely személy által egy audiovizuális műsorban tett azon 
nyilatkozatok, amelyek szerint vállalkozásában soha nem alkalmazna bizonyos szexuális irányultsággal 
rendelkező személyeket, továbbá nem is dolgozna együtt ilyen személyekkel, a 2000/78 irányelv276  
(a továbbiakban: a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelv) hatálya alá, és különösen ezen 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint „munkavállaláshoz[, illetve] a foglalkozáshoz való hozzájutás 
feltételeinek” fogalmába tartoznak, még akkor is, ha semmilyen felvételi eljárás nem volt folyamatban, illetve 
nem is terveztek ilyet, feltéve, hogy az e nyilatkozatok és a munkavállaláshoz vagy a foglalkozáshoz való 
hozzájutás e vállalkozásnál jelentkező feltételei közötti kapcsolat nem hipotetikus.

A jelen ügyben egy ügyvéd egy rádióműsor során adott interjúban úgy nyilatkozott, hogy nem kíván 
homoszexuális személyeket felvenni ügyvédi irodájába, és velük ott együtt dolgozni. Mivel ez az ügyvéd a 
munkavállalók szexuális irányultságán alapuló hátrányos megkülönböztetést megvalósító magatartást 
tanúsított, egy, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek bíróság előtti 
jogvédelmét ellátó ügyvédi egyesület kártérítés iránti keresetet indított vele szemben. Miután a keresetnek 
első fokon helyt adtak, és ezt az ítéletet másodfokon megerősítették, az ügyvéd a másodfokú ítélettel szemben 
felülvizsgálati kérelmet terjesztett a Corte suprema di cassazione (semmítőszék, Olaszország) elé. Ez utóbbi 

274|  Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 61. cikke első bekezdésének második mondata értelmében.

275|  Ki kell emelni továbbá a VII.2., „A munkavállalók szabad mozgása” című részben bemutatott 2020. október 6-i Jobcenter Krefeld 
ítéletet (C-181/19, EU:C:2020:794), a VII.4.2., „A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése” című részben 
bemutatott 2020. december 8-i Magyarország kontra Parlament és Tanács ítéletet (C-620/18, EU:C:2020:1001) Lengyelország kontra 
Parlament és Tanács ítéletet (C-626/18, EU:C:2020:1000), valamint az I.1., „Vallásszabadság” című részben bemutatott 2020. október 
29-i Veselības ministrija ítéletet (C-243/19, EU:C:2020:872).

276|  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló,  
2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.). Ezen 
irányelv a hatálya alá tartozó területen konkretizálja az immár az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglalt hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:289
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:794
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:872
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ezt követően előzetes döntéshozatal céljából a Bírósághoz fordult – többek között – a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmáról szóló irányelv értelmében vett „a munkavállaláshoz[, illetve] a foglalkozáshoz való hozzájutás 
feltételei” fogalmának értelmezésével kapcsolatban.

A Bíróság, miután emlékeztetett arra, hogy e fogalom önálló és egységes értelmezést igényel, és nem 
értelmezhető megszorítóan, az említett fogalmat az Asociația Accept ítéletére277 hivatkozva értelmezte.

Így a Bíróság többek között hangsúlyozta, hogy a homofób munkaerő-felvételi politikára utaló nyilatkozatok 
„a munkavállaláshoz[, illetve] a foglalkozáshoz való hozzájutás feltételei” fogalmába tartoznak, még akkor 
is, ha azok olyan személytől származnak, aki nem rendelkezik a munkaerő-felvételre vonatkozó jogképességgel, 
feltéve, hogy e kijelentések és a munkáltató munkaerő-felvételi politikája között fennálló kapcsolat nem 
hipotetikus.

Az ilyen kapcsolat fennállását a nemzeti bíróságoknak az említett nyilatkozatokat jellemző körülmények 
összessége alapján kell értékelniük. E tekintetben többek között a nyilatkozatokat tévő személy jogállása 
releváns, továbbá az, hogy milyen minőségben nyilatkozott, amelyek alapján megállapítható, hogy meghatározó 
befolyást gyakorol a munkáltató munkaerő-felvételi politikájára, vagy ilyennek tűnhet. A nemzeti bíróságoknak 
az érintett nyilatkozatok jellegét és tartalmát, valamint a nyilatkozatok megtételének hátterét, különösen 
pedig azok nyilvános vagy magánjellegét is figyelembe kell venniük.

A Bíróság szerint ezt az értelmezést nem gyengíti az, hogy „a munkavállaláshoz[, illetve] a foglalkozáshoz 
való hozzájutás feltételei” fogalmának ezen értelmezése a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásának 
esetleges korlátozásához vezethet. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadsága nem abszolút jog, és annak gyakorlása korlátozható, feltéve, hogy e korlátozásokat törvény írja 
elő, és azok tiszteletben tartják e jog lényeges tartalmát, valamint az arányosság elvét. Ezen elv magában 
foglalja annak vizsgálatát, hogy e korlátozások szükségesek-e, és ténylegesen az Unió által elismert általános 
érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálják-e. A jelen ügyben teljesültek 
e feltételek, mivel a korlátozások közvetlenül a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvből 
erednek, és kizárólag ezen irányelv céljainak, azaz a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód elvének a biztosítása, valamint a foglalkoztatás és a szociális védelem magas szintjének 
elérése érdekében alkalmazandók. Ezenkívül a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásába való 
beavatkozás nem haladta meg az említett irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges mértéket, 
mivel csak azokat a nyilatkozatokat tiltja, amelyek a foglalkoztatás vagy a munkavégzés területén hátrányos 
megkülönböztetést valósítanak meg. Ráadásul a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásának a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvből eredő korlátozása szükséges a foglalkoztatáshoz és a 
munkavégzéshez kapcsolódó jogok biztosításához, amelyekkel azon személyek rendelkeznek, akikre ez az 
irányelv vonatkozik. Ugyanis maga az említett irányelv által a foglalkoztatás és a munkavégzés terén biztosított 
védelem lényege válhatna illuzórikussá, ha az ugyanezen irányelv értelmében vett „munkavállaláshoz[, illetve] 
a foglalkozáshoz való hozzájutás feltételei” fogalmába tartozó nyilatkozatok nem tartoznának ezen irányelv 
tárgyi hatálya alá azon okból, mert azokat egy audiovizuális szórakoztató műsor keretében tették, vagy mert 
azok az e nyilatkozatokat tévő személy egyéni véleménye kifejezésének minősülnek.

Végül a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvvel nem ellentétes 
az olyan olasz szabályozás, amely automatikusan elismeri az olyan ügyvédi egyesületnek, amelynek alapító 
okirata szerinti célja meghatározott szexuális irányultsággal rendelkező személyek bíróság előtti védelme, 
valamint e személycsoport kultúrájának és jogai tiszteletben tartásának előmozdítása, e célnál fogva és 
esetleges haszonszerzési céljától függetlenül fennálló, az irányelvből eredő kötelezettségek betartatására 

277|  A Bíróság 2013. április 25-i Asociația Accept ítélete (C-81/12, EU:C:2013:275).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2013:275
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és – adott esetben – kártérítés igénylésére vonatkozó keresetindítási jogát, amennyiben olyan tények 
következnek be, amelyek az említett személycsoportnak az említett irányelv értelmében vett hátrányos 
megkülönböztetését valósíthatják meg, és konkrét sértett személy nem azonosítható.

A Bíróság e tekintetben pontosította, hogy noha az irányelv nem követeli meg, hogy az olyan egyesület, mint 
amilyenről az alapügyben szó van, abban az esetben is rendelkezhessen e minőséggel, ha egyetlen sértett 
sem azonosítható, előírja, hogy a tagállamok bevezethetnek, illetve fenntarthatnak olyan intézkedéseket, 
amelyek az ezen irányelvben meghatározottaknál kedvezőbbek az egyenlő bánásmód elvének védelmét 
illetően. Ennélfogva az e mellett döntő tagállamok feladata annak eldöntése, hogy egy egyesület milyen 
feltételek mellett indíthat bírósági eljárást a hátrányos megkülönböztetés fennállásának megállapítása és 
annak szankcionálása érdekében. E bíróságok feladata többek között annak meghatározása, hogy az egyesület 
haszonszerzési vagy nem haszonszerzési célja ebben az értelemben befolyásolja-e a kereshetőségi jogának 
értékelését, továbbá az ilyen kereset terjedelmének pontosítása, különös tekintettel azokra a szankciókra, 
amelyeket ez utóbbi eljárás eredményeként kiszabhatnak, miközben az ilyen szankcióknak a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelv 17. cikkének megfelelően hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, abban az esetben is, ha egyetlen sértett sem azonosítható.

2. A határozott időre alkalmazott munkavállaló védelme

A 2020. március 19-i Sánchez Ruiz és társai ítéletben (C-103/18. és C-429/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:219) 
a Bíróság kimondta, hogy a tagállamok és/vagy a szociális partnerek nem zárhatják ki a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról szóló keretmegállapodás278 (a továbbiakban: keretmegállapodás) 5. szakaszának értelmében 
vett „egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések vagy munkaviszonyok” fogalmából azt a 
helyzetet, amelyben az a munkavállaló, aki határozott idejű munkaszerződés alapján – azaz amíg azt az üres 
álláshelyet, amelyen alkalmazzák, véglegesen be nem töltik – ugyanazon állást több kinevezés keretében 
több éven keresztül megszakítás nélkül betöltötte, állandó és folyamatos jelleggel látta el ugyanazt a feladatot. 
A munkavállalónak ezen üres álláshelyen való folyamatos megtartása ugyanis annak következménye volt, 
hogy a munkáltató nem tartotta be azon jogszabályi kötelezettségét, hogy ezen üres álláshely végleges 
betöltése érdekében az előírt határidőn belül kiválasztási eljárást bonyolítson le, olyannyira, hogy munkaviszonyát 
ebből kifolyólag hallgatólagosan évről évre meghosszabbították. Márpedig, az egymást követő, határozott 
idejű munkaviszonyok valamely állami munkáltató általi visszaélésszerű alkalmazása esetén az, hogy az 
érintett munkavállaló hozzájárult e munkaviszonyok létrehozásához és/vagy megújításához, e szempontból 
nem alkalmas arra, hogy e munkáltató magatartásának visszaélésszerű jellegét olyan módon zárja ki, hogy 
e keretmegállapodás e munkavállaló helyzetére nem is alkalmazható.

A jelen esetben több személyt már régóta határozott időre szóló munkaviszony keretében foglalkoztattak a 
madridi autonóm közösség (Spanyolország) egészségügyi szolgálatánál. E munkavállalók kérték a határozatlan 
időre kinevezett közalkalmazotti, vagy másodlagosan hasonló jogállással rendelkező közszolgálati alkalmazotti 
minőségük elismerését, amelyet a madridi autonóm közösség megtagadott tőlük. A Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n° 8 de Madrid (madridi 8. sz. közigazgatási bíróság) és a Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n° 14 de Madrid (madridi 14. sz. közigazgatási bíróság), amelyekhez az említett munkavállalók keresetet 
nyújtottak be ezen autonóm közösség határozataival szemben, többek között a keretmegállapodás 5. szakaszának 
értelmezésére vonatkozóan több kérdést terjesztett előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé.

278|  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 
1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.) mellékletében szereplő, 
a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:219
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A Bíróság a fent említett következtetés megállapítása érdekében először is emlékeztetett arra, hogy a 
keretmegállapodás egyik célja, hogy az egymást követő, határozott időre szóló – a munkavállalók kárára 
történő visszaélés lehetséges forrásának tekintett – munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazását 
behatárolja, és a tagállamok és/vagy a szociális partnerek feladata annak meghatározása, hogy – e 
keretmegállapodás tárgyát, célját és hatékony érvényesülését tiszteletben tartva – a munkaszerződéseket 
vagy munkaviszonyokat milyen feltételek mellett tekintik „egymást követőnek”. Ezt követően megállapította, 
hogy az ezzel ellentétes értelmezés lehetővé tenné a munkavállalók éveken át, bizonytalan helyzetben való 
alkalmazását, és fennállhat annak veszélye, hogy – az 1999/70 irányelv és az említett keretmegállapodás által 
elérni kívánt célok lényegét jelentős mértékben kiüresítve – nemcsak jelentős számú határozott idejű 
munkaviszonyt zár ki ténylegesen az azok által célzott védelem nyújtotta előnyökből, hanem azt is lehetővé 
teszi, hogy az ilyen jogviszonyokat a munkáltatók visszaélésszerűen alkalmazzák annak érdekében, hogy 
vonatkozó állandó és tartós munkaerőigényüket kielégítsék.

Egyebekben a Bíróság megállapította, hogy a keretmegállapodás 5. szakaszával ellentétes az olyan nemzeti 
jogszabály és ítélkezési gyakorlat, amely szerint a határozott időre szóló munkaviszonyok egymást követő 
meghosszabbítása „objektív okok” által igazoltnak minősül, azon egyetlen okból kifolyólag, hogy e 
meghosszabbítás megfelel az e jogszabályok szerinti okoknak, azaz a szükség, a sürgősség, illetve időszakos, 
konjunkturális vagy rendkívüli programok megvalósításának, mivel az ilyen nemzeti jogszabály és ítélkezési 
gyakorlat nem akadályozza meg, hogy az érintett munkáltató a gyakorlatban az állandó és tartós munkaerőigényt 
ilyen szerződésmegújításokkal elégítse ki. E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy a szóban forgó nemzeti 
jogszabály és ítélkezési gyakorlat nem általános és absztrakt módon engedélyezi az egymást követő határozott 
idejű munkaszerződések alkalmazását, hanem az ilyen szerződések vagy munkaviszonyok megkötését 
lényegében átmeneti jellegű szükségletek kielégítésére korlátozza. Az érintett munkavállalók egymást követő 
kinevezései a gyakorlatban azonban nem a madridi autonóm közösség egyszerű időszakos igényeit elégítik 
ki, hanem az ezen autonóm közösség egészségügyi szolgálatánál jelentkező állandó és tartós munkaerőigények 
kielégítésére irányulnak. E tekintetben a Bíróság rámutatott, hogy a kérdést előterjesztő bíróságok szerint 
a spanyol egészségügyi ágazatban strukturális probléma állt fenn, amely az ideiglenesen foglalkoztatottak 
magas százalékos arányában, továbbá az azon álláshelyek határozott időre foglalkoztatott munkavállalóval 
való betöltésére vonatkozó törvényi kötelezettség megsértésében nyilvánult meg, amely álláshelyeken e 
munkavállalókat ideiglenesen foglalkoztatták.

A Bíróság ezt követően kimondta, hogy a nemzeti bíróság feladata, hogy bizonyos olyan intézkedések, mint 
a határozott időre szóló munkaviszonyok keretében foglalkoztatott munkavállalók által ideiglenesen betöltött 
álláshelyek végleges betöltésére irányuló kiválasztási eljárások lebonyolítása, az ilyen munkavállalók 
jogállásának „határozatlan időre szóló, de nem állandó munkavállalókká” való átalakítása és a visszaélésszerű 
elbocsátás esetén az említett munkavállalók részére fizetendő kártérítéssel egyenértékű kártérítés megállapítása 
az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából 
származó visszaélés megakadályozásához és adott esetben szankcionálásához megfelelő intézkedésnek, 
vagy az annak megfelelő jogi intézkedéseknek minősül-e. A Bíróság mindazonáltal olyan pontosításokat 
adott, amelyek célja, hogy iránymutatást nyújtsanak az említett bíróságoknak az értékelés során.

A Bíróság ezenkívül megállapította, hogy az egymást követő, határozott idejű munkaviszonyok valamely 
állami munkáltató általi visszaélésszerű alkalmazása esetén az, hogy az érintett munkavállaló hozzájárult e 
munkaviszonyok létrehozásához és/vagy megújításához, e szempontból nem alkalmas arra, hogy e munkáltató 
magatartásának visszaélésszerű jellegét olyan módon zárja ki, hogy a keretmegállapodás e munkavállaló 
helyzetére nem is alkalmazható. E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a keretmegállapodásnak az 
egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásának behatárolására 
irányuló célja hallgatólagosan, de szükségszerűen azon az előfeltevésen nyugszik, amely szerint a munkavállalót 
a munkáltatóhoz képest gyenge pozíciója miatt az egymást követő, határozott időre szóló munkaviszonyok 
munkáltató általi visszaélésszerű alkalmazása hátrányosan érintheti, még akkor is, ha e munkaviszonyok 
létesítése és megújítása szabad megállapodáson alapul, és ugyanezen okból eltántoríthatja őt a jogainak a 
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munkáltatójával szembeni kifejezett érvényesítésétől. A Bíróság tehát úgy vélte, hogy e megállapodás 
5. szakaszát teljes mértékben megfosztanák a hatékony érvényesüléstől, ha a határozott időre alkalmazott 
munkavállalókat megfosztanák a keretmegállapodás által számukra biztosított védelemtől pusztán amiatt, 
mert szabad akaratukból hozzájárultak az egymást követő, határozott időre szóló munkaviszonyok létesítéséhez.

A Bíróság végül kimondta, hogy az uniós jog nem kötelezi a munkavállaló és állami munkáltatója közötti 
jogvitában eljáró nemzeti bíróságot arra, hogy mellőzze az olyan nemzeti szabályozás alkalmazását, amely 
nem felel meg a keretmegállapodás 5. szakasza 1. pontjának, mivel egy ilyen, nem közvetlen hatályú 
rendelkezésre – mint olyanra – nem lehet hivatkozni az uniós jog hatálya alá tartozó jogvitában annak 
érdekében, hogy az uniós joggal ellentétes nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása elkerülhető legyen.

3. Munkaidő‑szervezés

A 2020. június 4-i Fetico és társai ítéletben (C-588/18, EU:C:2020:420) a Bíróság nagytanácsa megállapította, 
hogy a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88 irányelv279 5. és 7. cikke nem alkalmazható 
az olyan nemzeti szabályozásra, amely nem teszi lehetővé a munkavállalók számára, hogy bizonyos fizetett 
külön szabadságokat vegyenek igénybe, amelyek bizonyos szükségletek kielégítése és kötelezettségek 
teljesítése céljából lehetővé teszik a munkából való távolmaradást, ha e szükségletek és kötelezettségek az 
e cikkek által biztosított heti pihenőidők vagy fizetett éves szabadság ideje alatt merülnek fel.

A jelen ügy alapját egy spanyol vállalatcsoportnak a munkavállalók jogállásáról szóló spanyol törvény 
minimumszabályait végrehajtó kollektív szerződése által előírt fizetett külön szabadságok alkalmazási 
feltételeivel kapcsolatos kollektív munkaügyi viták képezték. E külön szabadságok lehetővé teszik a munkavállalók 
számára, hogy meghatározott szükségleteket elégítsenek ki vagy kötelezettségeket teljesítsenek olyan 
esetben, mint a házasságkötés, gyermek születése, közeli rokon kórházi gyógykezelése, műtéte vagy halála, 
valamint szakszervezeti képviseleti feladatok ellátása. Több szakszervezet is azt kérte, hogy a bíróság ismerje 
el, hogy a munkavállalók, annak érdekében, hogy ténylegesen részesülhessenek e külön szabadságokban, 
ez utóbbiakat akkor is igénybe vehetik, ha azok a szükségletek és kötelezettségek, amelyekre irányulnak, 
olyan időszakok során merülnek fel, amikor az említett munkavállalóknak heti pihenőidőből vagy éves fizetett 
szabadságból kifolyólag nem kell munkát végezniük. E szakszervezetek szerint az ettől eltérő értelmezés 
összeegyeztethetetlen lehet a heti pihenőidőnek és a fizetett éves szabadságnak a 2003/88 irányelv 5. és 
7. cikke által biztosított minimális időtartamával.

A kérdést előterjesztő bíróság kétségeket táplált azt illetően, hogy a külön szabadság kivételéhez való jognak 
a munkavállalótól való megtagadása megfelel-e a 2003/88 irányelvnek, ha a szabadság alapjául szolgáló 
esemény a heti pihenőidő vagy a fizetett éves szabadság ideje alatt következik be. Következésképpen e 
bíróság a Bíróságtól az említett irányelv 5. és 7. cikkében előírt heti pihenőidőnek vagy fizetett éves szabadságnak 
a spanyol jog által szabályozott külön szabadságokhoz való viszonyát illetően várt választ. E vonatkozásban 
e bíróság többek között a Bíróságnak az éves szabadsághoz és a betegszabadsághoz való jog egybeesésére 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatára hivatkozott.

Először is a Bíróság megállapította, hogy a külön szabadságok nem a 2003/88 irányelv hatálya alá, hanem a 
tagállam saját hatásköreinek gyakorlása körébe tartoznak. Mindazonáltal az ilyen saját hatáskörök gyakorlása 
nem eredményezheti az ezen irányelv által biztosított minimális heti pihenőidő és minimális fizetett éves 
szabadság tényleges igénybevételének sérelmét.

279|  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.; helyesbítés: HL 2020. L 92., 22. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:420
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E vonatkozásban a Bíróság emlékeztetett a fizetett éves szabadság és a betegszabadság egybeesésével 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára. Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében, mivel e kétféle szabadság eltérő 
célokat követ, az a munkavállaló, aki az éves szabadság előzetesen meghatározott időszakában betegszabadságon 
van, kérésére és éves szabadságának tényleges igénybevétele céljából jogosult azt egy, a betegszabadság 
idejével egybeesőtől eltérő, más időszakban igénybe venni.

Mindazonáltal a szóban forgó fizetett külön szabadságok nem hasonlíthatók a betegszabadsághoz, amely 
arra irányul, hogy a munkavállaló a betegségből felépülhessen. E külön szabadságok igénybevétele ugyanis 
két konjunktív feltételtől függ, nevezetesen egyrészt az e szabályozás szerinti események egyikének 
bekövetkezésétől, másrészt attól, hogy a külön szabadság megadását igazoló szükségletek vagy kötelezettségek 
a munkavégzés ideje alatt merüljenek fel. E szabadságok tehát elválaszthatatlanul kapcsolódnak magához 
a munkaidőhöz, így a munkavállalók azokat nem vehetik igénybe a heti pihenőidő vagy a fizetett éves 
szabadság idején. A Bíróság hozzáfűzte még, hogy a 2003/88 irányelv 5. és 7. cikke a tagállamokat nem 
kötelezi arra, hogy az ilyen külön szabadságokat kizárólag valamely, e szabályozás szerinti eseménynek a 
heti pihenőidő vagy a fizetett éves szabadság ideje alatt történő bekövetkezése miatt adja meg, és ennélfogva 
figyelmen kívül hagyja a szabadságra való jogosultságnak és a szabadság megadásának a nemzeti szabályozás 
által előírt egyéb feltételeit. Egy ilyen kötelezettség ugyanis annak figyelmen kívül hagyását jelentené, hogy 
e külön szabadságok a 2003/88 irányelv által létrehozott rendszeren kívül esnek.

Egyébiránt a Bíróság rámutatott, hogy a szóban forgó, többek között a valamely családtag balesete, súlyos 
betegsége, kórházi kezelése vagy műtéte esetén járó külön szabadságok részben a 2010/18 irányelv280 
mellékletében szereplő, a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás, és különösen e 
keretmegállapodás 7. szakaszának281 hatálya alá tartoznak. E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy 
az állandó ítélkezési gyakorlatból kétségtelenül az következik, hogy az uniós jogban garantált szabadság nem 
érintheti az e jogban garantált és az előbbitől eltérő cél elérésére irányuló más szabadság igénybevételéhez 
való jogot. Mindazonáltal az e 7. szakaszban előírt minimális jogosultságok kizárólag azt írják elő, hogy a 
munkavállalók jogosultak az azonnali jelenlétüket követelő betegség vagy baleset esetén, családi okból adódó 
vis maior alapján távol maradni a munkából, így az említett jogosultságok nem hasonlíthatók az uniós jog 
által biztosított szabadsághoz.

4. A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén

A 2020. szeptember 9-i TMD Friction EsCO ítéletben (C-674/18. és C-675/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:682) 
a Bíróság döntött a szóban forgó öregségi ellátásokra vonatkozó, szakmai kiegészítő ellátórendszerben 
keletkezett jogosultságok tárgyában fizetésképtelenségi eljárás keretében megvalósuló vállalkozásátruházás 
esetén, a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 

280|  A BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról 
és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv (HL 2010. L 68., 13. o.).

281|  E szakasz 1. pontja lényegében azt írja elő, hogy a munkavállalók jogosultak az azonnali jelenlétüket követelő betegség vagy baleset 
esetén, családi okból adódó vis maior alapján távol maradni a munkából.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:682
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védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23 irányelv282 3. és 5. cikkére, valamint 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008/94 irányelv283 8. cikkére 
tekintettel.

A kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben két német állampolgár egy német jog szerinti 
társaság alkalmazásában állt 1996, illetve 1968 óta. E társaság a munkavállalói számára szakmai kiegészítő 
ellátórendszerben biztosított nyugdíjat. Az említett társaság tevékenységeinek átruházása során az alapeljárások 
felpereseinek munkaszerződései egy másik társaságra, a TMD Frictionra szálltak át. E társasággal szemben 
vagyonát érintő fizetésképtelenségi eljárás indult, de tevékenységét fenntartotta. Ezt követően a felszámoló 
a TMD Friction bizonyos tevékenységeit átruházta egy másik, később ugyancsak TMD Frictionra átnevezett 
jogalanyra, míg más tevékenységek egy másik társaságra, a TMD Friction EsCóra szálltak át.

A Pensions-Sicherungs-Verein (a foglalkoztatói nyugellátás területén biztosítást nyújtó szervezet), amely 
magánjogi szervezet biztosítja a foglalkoztatói nyugdíjak kifizetését valamely munkáltató fizetésképtelensége 
esetén Németországban, tájékoztatta az alapeljárások felpereseinek egyikét, hogy a fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának időpontjában betöltött életkora (29 év) folytán még nem rendelkezik véglegesen 
megszerzett öregséginyugdíj-várománnyal. Ezért e személy ezért keresetet indított a TMD Frictionnal szemben 
az iránt, hogy a bíróság kötelezze e társaságot arra, hogy a jövőben, amikor eléri az ellátásokra jogot 
keletkeztető nyugdíjkorhatárt, folyósítson számára öregségi nyugdíjat, amelynek összege figyelembe veszi 
majd a fizetésképtelenségi eljárás megindítását megelőzően teljesített szolgálati időket. Ami az alapeljárások 
második felperesét illeti, ő 2015. augusztus 1-je óta havi 145,03 euró öregségi nyugdíjat kap a TMD Friction 
EsCótól a szakmai kiegészítő ellátórendszerben. Keresetet indított a TMD Friction EsCóval szemben az iránt, 
hogy a bíróság kötelezze e társaságot magasabb összegű foglalkoztatói nyugellátásnak a részére történő 
megfizetésére. A két kedvezményezett társaság azt az ellenérvet hozta fel, hogy az átadó vagyonát érintő 
fizetésképtelenségi eljárás megindítását követő vállalkozásátruházás esetén a kedvezményezett az öregségi 
nyugdíjnak csupán azon részéért felel, amely a fizetésképtelenségi eljárás megindítását követően teljesített 
időszakokon alapul. Miután a kérelmeket az elsőfokú és a fellebbviteli bíróság is elutasította, az alapeljárások 
felperesei felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a kérdést előterjesztő bíróság, a Bundesarbeitsgericht 
(szövetségi munkaügyi bíróság, Németország) előtt.

A Bíróság először emlékeztetett arra, hogy a 2001/23 irányelv arra irányul, hogy a munkáltató személyének 
megváltozása esetén védje a munkavállalókat, biztosítva a számukra, hogy a munkaszerződések, illetve 
munkaviszonyok a kedvezményezettel – amennyire lehetséges – módosítás nélkül folytatódjanak, azonban 
nem ír elő e tárgyban teljes harmonizációt. A Bíróság kifejtette továbbá, hogy ezen irányelv célja ezenfelül 
az egyrészt a munkavállalók érdekei, másrészt a kedvezményezett érdekei közötti igazságos egyensúly 
biztosítása. Az említett irányelvnek kifejezetten a fizetésképtelenségi eljárás megindítását követő 
vállalkozásátruházásra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy a 2001/23 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható az alapügyek tárgyát képező eljárásokra, amelyek célja 
az átadó tevékenységeinek fenntartása azok átruházását követően, amelyek nem tekinthetők tehát olyan 
eljárásnak, amely az említett átadó vagyonának felszámolása céljából indult. Ezen irányelv 5. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjával kapcsolatban a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az alapügyek tárgyát képező 
nemzeti szabályozás nem tartozik e rendelkezés hatálya alá, mivel nem állapítható meg, hogy e nemzeti 
szabályozás vonatkozik az átadónak az átruházás időpontját vagy a fizetésképtelenségi eljárás megindításának 

282|  A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL 2001. L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 
5. fejezet, 4. kötet, 98. o.).

283|  A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL 2008. L 283, 36. o.).
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időpontját megelőzően esedékessé váló tartozásaira. Ugyanis ha szakmai kiegészítő ellátórendszerben a 
munkavállaló öregségi nyugdíjhoz való jogai már megszerzés alatt álltak is a fizetésképtelenségi eljárás 
megindítását megelőzően, e munkavállaló öregségi nyugdíjban csak akkor részesül, ha, ezen eljárás megindítását 
követően, megvalósul az ellátásra jogosultságot keletkeztető esemény.

A Bíróság kiemelte ugyanakkor, hogy a tagállamok fizetésképtelenségi eljárás megindítását követő 
vállalkozásátruházás esetén mindig hivatkozhatnak az irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti eltérésekre. 
A Bíróság kifejtette, hogy e rendelkezés nem tiltja, hogy a szakmai kiegészítő ellátórendszerben a munkavállalókat 
megillető öregségi nyugdíjhoz való jogosultságok kielégítésének kötelezettségét részlegesen a kedvezményezettre 
ruházzák át. Mindazonáltal a munkavállalók védelmének azon jogok tekintetében, amelyek részükre azonnali 
vagy jövőbeli jogcímet nyújtanak öregségi ellátásra szakmai vagy szakmaközi kiegészítő ellátórendszerben, 
legalább egyenértékűnek kell lennie a védelem azon szintjével, amelyet a 2008/94 irányelv 8. cikke megkövetel.

Következésképpen a Bíróság kimondta, hogy a 2001/23 irányelvvel, különösen 3. cikke (4) bekezdése a) és 
b) pontjára tekintettel, fizetésképtelenségi eljárás alatt álló vállalkozás átruházása esetén nem ellentétes az 
olyan nemzeti szabályozás, amely szerint abban az esetben, ha a szakmai kiegészítő ellátórendszerben 
öregségi nyugdíjra való jogosultságot keletkeztető esemény ezen eljárás megindítását követően valósul meg, 
a kedvezményezett nem felel a munkavállalónak ezen, az említett eljárás megindítását megelőző szolgálati 
idők alapján keletkezett öregséginyugdíj-várományáért. E megállapítás mindazonáltal ahhoz a feltételhez 
van kötve, hogy az összeg azon része tekintetében, amelyért a kedvezményezett nem felel, a munkavállalók 
érdekeinek védelme céljából elfogadott intézkedéseknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a védelem 
azon szintjével, amelyet a 2008/94 irányelv 8. cikke megkövetel.

A Bíróság ezt követően egyrészt a fizetésképtelenséggel szemben biztosítást nyújtó szervezet kötelezettségének 
az öregségi ellátásokra jövőbeli jogcímet nyújtó jogoknak a fizetésképtelenségi eljárás megindításakor végleges 
vagy nem végleges jellege függvényében fennálló terjedelmét, másrészt az ellátások e szervezetet terhelő 
részére vonatkozó összeg számítási alapját vizsgálta. E tekintetben a Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett 
arra, hogy a 2008/94 irányelv 8. cikke által megkövetelt minimális szintű védelemhez az szükséges, hogy a 
korábbi munkavállaló a munkáltatója fizetésképtelensége esetén a valamely szakmai kiegészítő ellátórendszerben 
keletkezett nyugdíjjogosultságai szerinti öregségi ellátásainak legalább a felét megkapja, és e rendelkezés 
azt írja elő a tagállamok számára, hogy ebben az esetben minden egyes korábbi munkavállaló számára 
biztosítsanak az ilyen rendszer alapján megszerzett jogosultságai értéke legalább felének megfelelő 
ellentételezést. E minimális szintű védelemmel ellentétes továbbá a munkavállaló foglalkoztatói öregségi 
ellátásainak nyilvánvalóan aránytalan csökkentése, ha e csökkentésből következően az érdekeltnek a 
szükségletei kielégítésére irányuló képessége súlyosan sérül. Ez a helyzet állhat fenn az öregségi ellátásnak 
a korábbi munkavállaló által elszenvedett csökkenése esetében, aki e csökkenés következtében már az 
Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) által az érintett tagállam tekintetében meghatározott szegénységi 
küszöb alatt él, vagy az alá kerülhet. Az említett minimális szintű védelem tehát megköveteli, hogy a tagállamok 
az öregségi ellátásai ilyen csökkenésének kitett korábbi munkavállaló részére olyan összegű ellentételezést 
biztosítsanak, amely bár nem fedezi szükségszerűen a teljes elszenvedett veszteséget, orvosolja e veszteségek 
nyilvánvaló aránytalanságát. A Bíróság ezenfelül emlékeztetett arra, hogy a 2008/94 irányelv 8. cikkének 
célja az, hogy hosszú távon biztosítsa a munkavállalók érdekeinek védelmét.

Ennek alapján a Bíróság megállapította továbbá, hogy e cikkből az következik, hogy az ellátás összegének 
kiszámolása során, amely összegnek legalább 50%-át el kell ismerni a korábbi munkavállaló számára, megfelelő 
módon figyelembe kell venni az átadónál teljesített szolgálati időket, amelyek folyamán a munkavállalónak 
öregségi ellátásokra való jogosultságai keletkeztek, valamint a munkavállalót e jogok keletkezésének 
időpontjában megillető bruttó díjazást. Ezenfelül a Bíróság megállapította, hogy egyetlen más értelmezés 
sem tenné lehetővé annak meghatározását, hogy szükséges-e orvosolni ezen ellátások csökkentésének az 
olyan korábbi munkavállaló által elszenvedett következményeit, aki e csökkentés következtében már az 
érintett tagállam tekintetében meghatározott szegénységi küszöb alatt él, vagy az alá kerülne.
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A Bíróság megállapította, hogy a 2001/23 irányelv 3. cikke (4) bekezdésének b) pontját a 2008/94 irányelv 
8. cikkével összefüggésben akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 
azt írja elő szakmai kiegészítő ellátórendszerben öregségi ellátásokra való jogosultságot keletkeztető 
eseménynek az olyan fizetésképtelenségi eljárás megindítását követő megvalósulása esetén, amelynek 
folyamán sor került a vállalkozás átruházására, valamint ezen ellátások azon része tekintetében, amelynek 
kötelezettje nem a kedvezményezett, hogy egyrészt a nemzeti jognak megfelelően kijelölt, a fizetésképtelenséggel 
szemben biztosítást nyújtó szervezet nem köteles beavatkozni, amennyiben az öregségi ellátásokra jövőbeli 
jogcímet nyújtó jogok nem voltak véglegesek már ezen fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontjában, 
ha e szabályozásból az következik, hogy a munkavállalókat megfosztják az e rendelkezés által garantált 
minimális szintű védelemtől. Ugyanezen összefüggésben e rendelkezéssel ellentétes az olyan szabályozás, 
amely azt írja elő, hogy az ellátások azon részére vonatkozó összeg meghatározása céljából, amelyért a 
felelősség az említett szervezetet terheli, ezen összeg ezen eljárás megindításának időpontjában az érintett 
munkavállalót megillető bruttó havi díjazás alapján kerül kiszámításra.

Harmadszor, a 2008/94 irányelv 8. cikkének közvetlen hatályával kapcsolatban a Bíróság felidézte saját 
közelmúltbéli ítélkezési gyakorlatát,284 és megállapította, hogy e cikk rendelkezhet közvetlen hatállyal és arra 
hivatkozni lehet azon magánjogi szervezettel szemben, amelyet az érintett tagállam a foglalkoztatói nyugdíj 
területén a munkáltatók fizetésképtelenségével szemben biztosítást nyújtó szervezetként kijelölt. E közvetlen 
hatály feltétele mindazonáltal egyrészt az, hogy tekintettel azon biztosítási feladatra, amellyel e szervezetet 
felruházták, valamint azon feltételekre, amelyek mellett azoknak eleget tesz, e szervezet az állammal azonos 
megítélés alá eshet, másrészt az, hogy e feladat ténylegesen kiterjed azon öregségi ellátásokra, amelyek az 
e 8. cikk szerinti minimális szintű védelmet követelik meg. A Bíróság hozzátette, hogy a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata meghatározni, hogy az alapügyekben ez a helyzet áll-e fenn.

5. A munkavállalók kiküldetése

A 2020. április 2-i CRPNPAC és Vueling Airlines ítéletében (C-370/17. és C-37/18. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:260) 
a nagytanácsban eljáró Bíróságnak az 574/72 rendeletet285 kellett értelmeznie egy, az E 101 társadalombiztosítási 
igazolásoknak (a munkavállalók kiküldetését tanúsító igazolások) az 1408/71 rendelet286 alapján történő 
kiállítását érintő állítólagos csalással összefüggésben. A Bíróság megállapította, hogy a munkavállalók 
kiküldésének helye szerinti tagállam nemzeti bíróságai – az ilyen csalásra utaló bizonyítékok fennállása 
esetén – csak bizonyos jól meghatározott feltételek teljesülése esetén állapíthatják meg jogerősen e csalás 
fennállását és hagyhatják figyelmen kívül ezeket az igazolásokat. Egyebekben e tagállam polgári bírósága 
kizárólag a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet alapján nem kötelezheti kártérítés megfizetésére azt 
a munkáltatót, akinek az ezen igazolások felhasználása miatti büntetőjogi felelősségét az uniós jog megsértésével 
állapították meg.

284|  A Bíróság 2019. december 19-i Pensions-Sicherungs-Verein ítélete (C-168/18, EU:C:2019:1128).

285|  Az 1996. december 2-i 118/97/EK rendelettel (HL 1997. L 28., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 3. o.) módosított 
és naprakésszé tett, valamint a 2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2005. L 117., 1. o.) 
módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,  
1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet.

286|  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel (HL 1997. L 28., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 3. o.) 
módosított és naprakésszé tett, valamint a 2004. március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2004. L 100., 
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 10. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:260
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1128
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Az alapjogviták a tevékenységeit a Roissy – Charles de Gaulle repülőtéren (Franciaország) végző hajózó 
személyzete esetében a Barcelonában (Spanyolország) székhellyel rendelkező Vueling Airlines SA légitársaság 
(a továbbiakban: Vueling) által alkalmazott E 101 igazolásokra vonatkoznak. 2014-ben megállapították a 
Vueling büntetőjogi felelősségét amiatt, hogy ezt a személyzetet anélkül alkalmazta, hogy az a francia 
társadalombiztosítási rendszer keretében biztosított lett volna. Ez a személyzet a spanyol társadalombiztosítási 
rendszer keretében volt biztosított, és a kiküldött munkavállalókra alkalmazandó rendszer hatálya alá 
tartozott. A francia büntetőbíróságok azon az alapon hagyták figyelmen kívül az illetékes spanyol intézménytől 
beszerzett E 101 igazolásokat, hogy ezeket az 1408/71 rendelet 14. cikke 1. pontjának a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó a) alpontja287 alapján kiállított igazolásokat – álláspontjuk szerint – az említett rendelet 
14. cikke 2. pontja a) alpontjának i. alpontja288 alapján kellett volna kiállítani, következésképpen pedig a szóban 
forgó személyzetnek a francia társadalombiztosítási jogszabályok hatály alá kellett volna tartoznia. E bíróságok 
szerint a Vueling társadalombiztosítási csalást követett el.

A jelen ügyben a Vuelinggel szemben ugyanazon tényállásra vonatkozóan indítottak polgári eljárásokat a 
kérdést előterjesztő bíróságok előtt. Egyrészről a Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de 
l’aéronautique civile (a repülőgépek hajózó személyzetének nyugdíjpénztára; a továbbiakban: CRPNPAC), 
másrészről pedig a Vueling egykori pilótája állítja, hogy kárt szenvedett el amiatt, hogy nem a franciaországi 
társadalombiztosítási rendszer keretében volt biztosított. E körülmények között a kérdést előterjesztő 
bíróságok arra kerestek választ, hogy rendelkeznek-e a büntetőbíróságok hatáskörrel a csalás fennállásának 
megállapítására és az E 101-es igazolások figyelmen kívül hagyására, valamint arra, hogy a büntetőjogi 
felelősség megállapítása milyen hatásokkal jár a kártérítési kérelmekre nézve.

Először is, a fogadó tagállam bíróságainak a csalás fennállásának megállapítására és az E 101-es igazolások 
figyelmen kívül hagyására irányuló hatáskörét illetően a Bíróság mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a jelen 
ügyben a francia társadalombiztosítási intézmények és bíróságok észszerűen vélhették úgy, hogy olyan 
konkrét bizonyítékok állnak a rendelkezésükre, amelyek arra utalnak, hogy csalárd módon szerezték meg a 
szóban forgó E 101-es igazolásokat, illetve hogy azokra csalárd módon hivatkoztak, mivel az érintett hajózó 
személyzet valójában az 1408/71 rendelet 14. cikke 2. pontja a) alpontja i. alpontjának hatálya alá tartozott, 
következésképpen pedig a francia társadalombiztosítási rendszer hatálya alá kellett volna tartoznia. A Bíróság 
ugyanakkor pontosította, hogy ezek a bizonyítékok önmagukban nem igazolhatják, hogy a fogadó tagállam 
intézményei vagy bíróságai jogerősen megállapítsák a csalás fennállását és figyelmen kívül hagyják az 
igazolásokat. Az E 101-es igazolás ugyanis mindaddig kötelező erejű, amíg azt a kibocsátó intézmény nem 
vonta vissza vagy nem nyilvánította érvénytelennek. Ha a fogadó tagállam illetékes intézményében kétségek 
merülnek fel az igazolás kiállításának szabályszerűségével kapcsolatban, akkor az 1408/71 rendelet 84a. cikkének 
(3) bekezdésében előírt, párbeszédre irányuló eljárás keretében a kibocsátó tagállam intézményéhez kell 
fordulnia. A kibocsátó intézménynek ekkor felül kell vizsgálnia az igazolás kiállításának megalapozottságát, 
és adott esetben vissza kell vonnia az igazolást

A Bíróság hangsúlyozta, hogy éppen a csalás gyanújával összefüggésben bír különös jelentőséggel a 
párbeszédre irányuló eljárás lefolytatása. Ennélfogva a csalásra utaló konkrét bizonyítékok fennállása esetén 
a fogadó tagállam illetékes intézményének nem azt kellene tennie, hogy egyoldalúan megállapítja a csalás 
fennállását, hanem haladéktalanul meg kellene indítania a párbeszédre irányuló eljárás. A fogadó tagállam 
bíróságai sem hagyhatják figyelmen kívül azt, hogy létezik ilyen eljárás. Csak azt követően állapíthatják meg 

287|  E rendelkezés értelmében az a személy, akit az őt egy tagállam területén alkalmazó vállalkozás a számára teljesítendő munkavégzés 
céljából egy másik tagállam területére küld ki, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik.

288|  Ez a rendelkezés olyan munkavállalókra vonatkozik, akik – nemzetközi személyszállítást végző vállalkozás hajózó személyzetének 
tagjaiként – tevékenységeiket két vagy több tagállam területén végzik, és akiket ez a társaság a székhelye szerintitől eltérő tagállam 
területén létesített fióktelepén alkalmaz.
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csalás fennállását és hagyhatják figyelmen kívül az E 101-es igazolásokat, ha megbizonyosodtak arról egyfelől, 
hogy a párbeszédre irányuló eljárás haladéktalanul megindult, másfelől pedig, hogy a kibocsátó intézmény 
mellőzte az igazolások felülvizsgálatát és nem foglalt észszerű határidőn belül állást a fogadó tagállam illetékes 
intézménye által előterjesztett bizonyítékokról, adott esetben az igazolások megsemmisítése vagy visszavonása 
révén. Ha az érintett bíróság megállapítja, hogy a párbeszédre irányuló eljárást nem indították meg, köteles 
meghozni a rendelkezésére álló minden jogi intézkedést annak biztosítása céljából, hogy a fogadó tagállam 
illetékes intézménye megindítsa ezt az eljárást.

A Bíróság másodszor azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a csalás olyan büntetőbíróság általi megállapítása, 
amely – az uniós jog megsértésével – nem vizsgálta, hogy megindult-e a párbeszédre irányuló eljárás, 
keletkeztethet-e kötelező erejű hatásokat olyan polgári bíróság számára, amelyet főszabály szerint köt a 
büntetőbíróság által hozott ítélet polgári jogban fennálló jogerejére vonatkozó elv. A Bíróság – a res iudicata 
elve jelentőségének elismerése mellett – úgy vélte, hogy ellentétes az uniós jog tényleges érvényesülésének 
elvével az, hogy a polgári bíróságot kössék a büntetőbíróság által az uniós jog megsértésével elfogadott 
ténymegállapítások, minősítések és jogi értelmezések. Ennélfogva noha a munkáltató büntetőjogi felelősségének 
a büntetőbíróságok általi megállapítását az uniós joggal való összeegyeztethetetlensége ellenére sem lehet 
megkérdőjelezni, sem a büntetőjogi felelősségnek ez a megállapítása, sem a csalásnak a jogerős megállapítása, 
sem a jogi értelmezések, amelyek mindegyike sérti az uniós jogot, nem tehetik lehetővé a polgári bíróságok 
számára, hogy helyt adjanak az e munkáltató cselekményei sértettjei által benyújtott kártérítési kérelmeknek.

Ebben a részben is ki kell emelni a 2020. december 8-i Magyarország kontra Parlament és Tanács ítéletet 
(C-620/18, EU:C:2020:1001) és Lengyelország kontra Parlament és Tanács ítéletet (C-626/18, EU:C:2020:1000),289 
amelyben a Bíróság a munkavállalók kiküldetése tárgyában határozott a 2018/957 irányelvvel módosított 
96/71 irányelv tekintetében.290

6. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása

A 2020. július 16-i AFMB ítéletben (C-610/18, EU:C:2020:565) a Bíróság nagytanácsa úgy ítélte meg, hogy 
valamely nemzetközi tehergépkocsi-vezetőnek az 1408/71 rendelet és a 883/2004 rendelet291 értelmében 
vett munkáltatója az a vállalkozás, amely tényleges utasítási jogot gyakorol e tehergépkocsi-vezető felett, 
ténylegesen viseli a megfelelő bérköltségeket és a tehergépkocsi-vezető elbocsátására vonatkozó tényleges 
jogkörrel rendelkezik, nem pedig az a vállalkozás, amellyel ez a tehergépkocsi-vezető munkaszerződést kötött, 
és amely e szerződésben hivatalosan úgy került megjelölésre, mint a tehergépkocsi-vezető munkáltatója.

Az alapeljárásban a Cipruson székhellyel rendelkező AFMB Ltd társaság Hollandiában székhellyel rendelkező 
fuvarozási vállalkozásokkal olyan megállapodásokat kötött, amelyek értelmében az AFMB díj fizetése ellenében 
kötelezettséget vállalt arra, hogy az említett vállalkozások nevében és kockázatára irányítja e vállalkozások 
nehézgépjárműveit. Az említett társaság a Hollandiában lakóhellyel rendelkező nemzetközi  
tehergépkocsi-vezetőkkel munkaszerződéseket is kötött, amelyek értelmében ezt a társaságot jelölték meg 

289|  Ezeket az ítéleteket a VII.4.2., „A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése” című rész mutatja be.

290|  A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 1997. L 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 431. o.).

291|  A 2012. május 22-i 465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2012. L 149., 4. o.) módosított, a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.), és különösen a 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:565
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munkáltatójukként. Az érintett tehergépkocsi-vezetők a fuvarozási vállalkozások javára két vagy több 
tagállamban, sőt az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) egy vagy több államában is végezték 
tevékenységüket.

Az AFMB és a tehergépkocsi-vezetők vitatták a Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank  
(a társadalombiztosítási intézet igazgatósága, Hollandia) (a továbbiakban: Svb) határozatait, amelyek értelmében 
a holland szociális biztonsági jogszabályokat nyilvánították e tehergépkocsi-vezetőkre alkalmazandóvá.  
Az Svb szerint ugyanis kizárólag a Hollandiában székhellyel rendelkező fuvarozási vállalkozásokat kell e 
tehergépkocsi-vezetők munkáltatóinak tekinteni, ezért a holland jogszabályok alkalmazandók, miközben az 
AFMB és a tehergépkocsi-vezetők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az AFMB-t kell munkáltatónak 
minősíteni, és mivel a székhelye Cipruson található, a ciprusi jog alkalmazandó.

Ebben az összefüggésben a kérdést előterjesztő bíróság, hangsúlyozva e kérdésnek az alkalmazandó nemzeti 
szociális biztonsági jogszabályok meghatározása szempontjából való döntő jelentőségét, pontosításokat 
kért a Bíróságtól azzal kapcsolatban, hogy a fuvarozási vállalkozásokat vagy pedig az AFMB-t kell-e az érintett 
tehergépkocsi-vezetők „munkáltatójának” tekinteni. Az 1408/71 rendelet és a 883/2004 rendelet értelmében 
ugyanis a szóban forgó tehergépkocsi-vezetőkhöz hasonló olyan személyek, akik anélkül végeznek két vagy 
több tagállamban munkavállalóként tevékenységet, hogy elsődlegesen annak a tagállamnak a területén 
alkalmaznák őket, amelyben lakóhellyel rendelkeznek, azon tagállam szociális biztonsági jogszabályainak a 
hatálya alá tartoznak, amelyben a munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található.

A Bíróság mindenekelőtt megjegyezte, hogy az 1408/71 rendelet és a 883/2004 rendelet a „munkáltató” és 
a „személyzet” fogalma jelentésének meghatározásához a nemzeti jogszabályokra vagy gyakorlatokra 
egyáltalán nem utal. Következésképpen e fogalmakat önállóan és egységesen kell értelmezni, figyelembe 
véve nemcsak azok szövegét, hanem a releváns rendelkezések kontextusát és a szóban forgó szabályozás 
által követett célt is.

Az alkalmazott kifejezéseket és a kontextust illetően a Bíróság egyrészt rámutatott arra, hogy a „munkáltató” 
és a „személyzete” közötti kapcsolat a köztük lévő alárendeltségi viszony fennállását feltételezi. Másrészt 
hangsúlyozta, hogy figyelembe kell venni azt az objektív helyzetet, amelyben az érintett munkavállaló található, 
valamint alkalmazásának összes körülményét. E tekintetben ugyan a munkaszerződés megkötése utalhat 
az alárendeltségi viszony fennállására, ebből a körülményből önmagában nem lehet döntően az ilyen viszony 
fennállására következtetni. Ugyanis nemcsak a munkaszerződésben hivatalosan szereplő információkat kell 
figyelembe venni, hanem ezen kívül azt is, hogy a gyakorlatban hogyan teljesítették a mind a munkavállalóra, 
mind pedig a kérdéses vállalkozásra háruló kötelezettségeket. Így a szerződéses iratok szövegétől függetlenül 
kell azonosítani azt a jogalanyt, amely tényleges utasítási jogot gyakorol a munkavállaló felett, valójában 
viseli a megfelelő bérköltségeket, és e munkavállaló elbocsátására vonatkozó tényleges jogkörrel rendelkezik.

A Bíróság szerint az olyan értelmezés, amely kizárólag formális megfontolásokon alapul, mint a munkaszerződés 
megkötése, lehetővé tenné a vállalkozások számára annak a helynek az áthelyezését, amelyet az alkalmazandó 
nemzeti szociális biztonsági jogszabályok meghatározása szempontjából relevánsnak kell tekinteni, anélkül 
hogy az ilyen áthelyezés valójában a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó jog hatékony gyakorlásának 
garantálására irányuló, az 1408/71 rendelettel és a 883/2004 rendelettel követett célkitűzésbe illeszkedne. 
Miután a Bíróság megállapította, hogy az e rendeletekkel létrehozott rendszer célja kétségkívül kizárólag a 
nemzeti szociális biztonsági jogszabályok koordinációjának elősegítése, úgy ítélte meg ugyanakkor, hogy 
fennáll a kockázata annak, hogy az e rendeletek által követett célkitűzés veszélybe kerül, ha az érintett 
fogalmak így figyelembe vett értelmezése megkönnyíti a vállalkozások számára annak a lehetőségét, hogy 
pusztán mesterséges ügyletekkel élve az uniós szabályozást kizárólag arra használják, hogy a nemzeti 
rendszerek közötti különbségekből hasznot húzzanak.
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A jelen esetben a Bíróság megállapította, hogy a tehergépkocsi-vezetők a szóban forgó időszakokban 
valószínűleg a fuvarozási vállalkozások személyzetéhez tartoztak és e vállalkozások a munkáltatóiknak 
minősültek, ezért úgy tűnt, hogy a holland szociális biztonsági jogszabályok alkalmazandók tekintetükben, 
aminek a vizsgálata ugyanakkor a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Ezeket a tehergépkocsi-vezetőket 
ugyanis a munkaszerződések AFMB-vel való megkötése előtt maguk a fuvarozási vállalkozások választották 
ki, és tevékenységüket az említett szerződések megkötését követően e vállalkozások nevében és kockázatára 
végezték. Továbbá munkabéreik tényleges terhét az AFMB részére fizetett díj révén a fuvarozási vállalkozások 
vállalták. Végezetül úgy tűnik, hogy a fuvarozási vállalkozások az elbocsátás tényleges jogkörével rendelkeztek, 
és a tehergépkocsi-vezetők egy része már a munkaszerződések AFMB-vel való megkötése előtt e vállalkozások 
munkavállalója volt.

XVIII. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelem területén három ítéletet kell kiemelni. Ezek az ítéletek a 93/13 irányelv292 (a továbbiakban: 
a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv) értelmezésére vonatkoznak. Az első ítélet tárgya a kötelező 
törvényi és rendeleti rendelkezéseket tükröző szerződési feltételek tekintetében előírt kizártság értelmezése, 
valamint a nemzeti bíróságnak valamely szerződési feltétel átláthatóságának vizsgálatára és esetleges 
tisztességtelen jellegének megállapítására vonatkozó hatásköre. A második ítélet arra vonatkozik, hogy mire 
terjed ki a nemzeti bíróság által valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellege tekintetében 
hivatalból elvégzett vizsgálat, valamint e bíró azon kötelezettségére, hogy e vizsgálat keretében bizonyítást 
vegyen fel. A harmadik ítélet tárgya a „fogyasztó” fogalmának értelmezése.293

A 2020. március 3-i Gómez del Moral Guasch ítéletben (C-125/18, EU:C:2020:138) a nagytanácsban eljáró 
Bíróság kimondta, hogy a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés 
azon feltétele, amelynek értelmében a fogyasztó által fizetendő kamatláb a spanyol takarékpénztárak jelzálog-
fedezetű kölcsönein alapuló referenciamutatótól (a továbbiakban: referenciamutató) függően változik, 
amennyiben e mutatót a spanyol jog írja elő, a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv hatálya alá tartozik. 
E feltétel ugyanis nem tükrözi az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kötelező érvényű 
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket. A Bíróság azt is kifejtette, hogy a spanyol bíróságoknak meg kell 
vizsgálniuk az ilyen feltétel világos és érthető jellegét, függetlenül attól, hogy a spanyol jog élt-e a tagállamok 
számára a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében biztosított, annak előírására 
vonatkozó lehetőséggel, hogy valamely feltétel tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik többek 
között a szerződés elsődleges tárgyának meghatározására. Végezetül, ha e bíróságok megállapították volna 
e feltétel tisztességtelen jellegét, e mutatót a spanyol jogszabályban előírt diszpozitív mutatóval válthatták 
volna fel annak érdekében, hogy a fogyasztót megvédjék azon különösen hátrányos következményektől, 
amelyek a kölcsönszerződés semmisségéből eredhetnek.

292|  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 
(HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).

293|  Ebben a részben is ki kell emelni a 2020. június 11-i Transportes Aéreos Portugueses ítéletet (C-74/19, EU:C:2020:460), amely a légi 
fuvarozónak az utasok kártalanítására vonatkozó kötelezettsége alóli mentesülésre vonatkozik rendkívüli körülmények felmerülése 
esetén, és különösen az általa elfogadott és az e kötelezettség alóli mentesülést lehetővé tévő „észszerű intézkedések” fogalmára. 
Ezt az ítéletet a XI., „Közlekedés” című rész mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:138
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:460
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Ez az ítélet a Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (barcelonai 38. sz. elsőfokú bíróság, Spanyolország) 
által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem keretébe illeszkedik. Marc Gómez del Moral Guasch 
keresetet indított e bíróság előtt az általa a Bankia SA bankkal kötött jelzálog-fedezetű kölcsönszerződésben 
szereplő, változó kamatlábra vonatkozó feltétel állítólagosan tisztességtelen jellege tárgyában. E feltétel 
értelmében a fogyasztó által fizetendő kamatláb a referenciamutatótól függően változik. Ezt a referenciamutatót 
a nemzeti szabályozás írta elő, és azt a hitelintézetek a jelzálog-fedezetű kölcsönökre alkalmazhatták. 
Mindazonáltal a spanyol bíróság megjegyezte, hogy a referenciamutató alapján kiszámított változó kamatok 
indexálása kedvezőtlenebb volt, mint az európai bankközi piaci kamatláb (Euribor) középértéke alapján 
történő indexálás, amelyet a Spanyolországban kötött jelzálog-fedezetű kölcsönszerződések 90%-ában 
alkalmaznak, és amely kölcsönönként 18 000 eurótól 21 000 euróig terjedő többletköltséggel jár.

Először is a Bíróság emlékeztetett arra, hogy azok a feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy 
rendeleti rendelkezéseket tükröznek, nem tartoznak az irányelv hatálya alá.294 Mindazonáltal a Bíróság 
megjegyezte – és ezt a spanyol bíróságnak kell megvizsgálnia –, hogy a jelen ügyben alkalmazandó nemzeti 
szabályozás a változó kamatozású kölcsönök esetében nem írja elő hivatalos referenciamutató használatát, 
hanem azon feltételek megállapítására szorítkozik, amelyeknek a „referenciamutatóknak vagy referencia-
kamatlábaknak” meg kell felelniük ahhoz, hogy azokat a hitelintézetek alkalmazhassák. A Bíróság megállapította, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozik a jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés azon feltétele, amely előírja, hogy 
a kölcsönre alkalmazandó kamatláb a nemzeti szabályozásban előírt azon hivatalos referenciamutatók 
egyikén alapul, amelyeket a hitelintézetek a jelzálog-fedezetű kölcsönszerződésekre alkalmazhatnak, ha ez 
a nemzeti szabályozás nem írja elő sem e mutatónak a szerződés feleinek választásától független kötelező 
alkalmazását, sem annak kiegészítő jellegű, azaz ugyanezen felek között e tekintetben fennálló eltérő 
megállapodás hiányában történő alkalmazását.

Másodszor, a Bíróság a szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó feltétel átláthatóságának vizsgálata során 
a nemzeti bíróság hatáskörével foglalkozott. E tekintetben az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a 
feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem terjed ki különösen a szerződés elsődleges tárgyának 
a meghatározására, amennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek.295 A spanyol bíróságban felmerült 
a kérdés, hogy a nemzeti bíróság még az irányelv e rendelkezésének a belső jogba való átültetése hiányában 
is vizsgálhatja-e, hogy a vitatott feltételhez hasonló feltétel megfelel-e az irányelv által előírt átláthatósági 
követelménynek. E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy a szerződési feltételeknek mindig meg kell 
felelniük a világos és érthető megfogalmazás követelményének.296 Ez a követelmény a Bíróság szerint akkor 
is alkalmazandó, ha valamely feltétel a fent hivatkozott rendelkezés hatálya alá tartozik, és még akkor is, ha 
az érintett tagállam – a jelen esetben Spanyolország – ezt a rendelkezést nem ültette át jogrendjébe. Ebből 
következően a tagállami bíróság mindig köteles megvizsgálni a szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó 
szerződési feltétel világos és érthető jellegét.

Harmadszor a Bíróság kimondta, hogy a jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés keretében változó kamatlábat 
meghatározó szerződési feltételnek az irányelv szerinti átláthatósági követelmény297 tiszteletben tartása 
érdekében nemcsak alaki és nyelvtani szempontból kell érthetőnek lennie, hanem azt is lehetővé kell tennie, 
hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megértse e kamatláb 
számítási módjának konkrét működését, és így pontos és érthető kritériumok alapján értékelje az ilyen 

294|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 1. cikkének (2) bekezdése.

295|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdése, amely a szerződés elsődleges tárgyára, illetve az árnak és 
díjazásnak az ellenértékként szállított árunak vagy nyújtott szolgáltatásnak való megfelelésére vonatkozó feltételekre vonatkozik.

296|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 5. cikke.

297|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 5. cikke.
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feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, potenciálisan jelentős gazdasági következményeit. Az e 
tekintetben elvégzendő értékelés szempontjából különösen releváns tényezőnek minősül egyrészt az a 
körülmény, hogy a kamatláb kiszámítására vonatkozó fő elemek – az említett kamatláb számítási módjának 
az érintett tagállam hivatalos lapjában való közzététele folytán – könnyen hozzáférhetőek minden olyan 
személy számára, aki jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés megkötését tervezi, másrészt pedig az ugyanezen 
kamatláb kiszámításának alapjául szolgáló mutató múltbeli alakulására vonatkozó információknak az eladó 
vagy szolgáltató által a fogyasztó rendelkezésre bocsátása.

Negyedszer és utolsósorban, ami a nemzeti bíróságnak valamely szerződési feltétel tisztességtelen feltételekről 
szóló irányelv értelmében vett esetleges tisztességtelen jellegének megállapítására vonatkozó hatáskörét 
illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az irányelvvel298 nem ellentétes, ha a nemzeti bíróság a szerződési 
jog elveinek alkalmazásával elhagyja az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésben 
szereplő tisztességtelen feltételt, és azt a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével helyettesíti olyan 
helyzetekben, amelyekben a feltétel érvénytelenségének kimondása miatt a bíróságnak a teljes szerződés 
semmisségét kellene megállapítania, és ezzel a fogyasztót különösen hátrányos következményeknek tenné 
ki. A szerződés semmisségének ezen megállapítása következtében ugyanis főszabály szerint azonnal esedékessé 
válik a részletekben megfizetendő kölcsönösszeg fennmaradó része, amelynek megfizetése valószínűleg 
meghaladja a fogyasztó pénzügyi képességeit, így az inkább őt bünteti, mint a kölcsönadót, ebből következően 
a semmisség megállapítása az utóbbit nem téríti el attól, hogy ilyen feltételeket illesszen az általa kínált 
szerződésekbe. A jelen ügyben a spanyol jogalkotó a vitatott kölcsönszerződés megkötése óta „helyettesítő” 
mutatót vezetett be, amely – és ezt a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia – diszpozitív jellegű. 
E körülmények között a Bíróság megállapította, hogy az irányelvvel299 nem ellentétes, ha a kölcsön változó 
kamatainak kiszámításához referenciamutatót meghatározó tisztességtelen szerződési feltétel semmissége 
esetén a nemzeti bíróság e mutatót a szerződés felei közötti ellentétes megállapodás hiányában alkalmazandó, 
említett helyettesítő mutatóval váltja fel, amennyiben az érintett jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés az 
említett tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem maradhat fenn, és ha a teljes szerződés semmisségének 
megállapítása a fogyasztót különösen hátrányos következményeknek tenné ki.

A 2020. március 11-i Lintner ítéletben (C-511/17, EU:C:2020:188) a Bíróság azt vizsgálta, hogy a tisztességtelen 
feltételekről szóló irányelv alapján mire terjednek ki a nemzeti bírságot terhelő azon kötelezettségek, amelyek 
egyrészt a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató által megkötött, devizában nyilvántartott kölcsönszerződésben 
szereplő szerződési feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegének hivatalbóli vizsgálatára, másrészt pedig 
az e vizsgálat keretében történő hivatalbóli bizonyításfelvételre vonatkoznak.

Ez az ítélet a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
kereteibe illeszkedik.300 Lintner Györgyné egy ingatlan jelzálogjoggal biztosított, devizában nyilvántartott 
olyan kölcsönszerződésben szereplő bizonyos feltételek állítólag tisztességtelen jellege tárgyában indított 
keresetet e bíróság előtt, amelyet egy pénzügyi intézménnyel kötött. E feltételek értelmében e pénzügyi 
intézménynek joga volt ahhoz, hogy e kölcsönszerződést egyoldalúan módosítsa. Miután a kérdést előterjesztő 
bíróság elutasította e keresetet, a felperes által előterjesztett fellebbezést követően a másodfokú bíróság 

298|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 6. cikkének (1) bekezdése.

299|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése.

300|  E kérelem azon ügyek sorozatának képezi részét, amelyeket a devizában nyilvántartott fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok tárgyában terjesztettek a Bíróság elé. Lásd többek között a Bíróság 2018. május 31-i Sziber ítéletét (C-483/16, 
EU:C:2018:367), 2018. szeptember 20-i OTP Bank és OTP Faktoring ítéletét (C-51/17, EU:C:2018:750), valamint 2019. március 14-i 
Dunai ítéletét (C-118/17, EU:C:2019:207).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:188
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:367
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:750
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:207
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visszautalta elé az ügyet, és arra kötelezte e bíróságot, hogy hivatalból vizsgálja meg azokat a szerződési 
feltételeket, amelyeket a felperes az eredeti keresetében nem vitatott, és amelyek többek között a közjegyzői 
ténytanúsítványra, a felmondás okaira és egyes, a fogyasztót terhelő költségekre vonatkoztak.

Először is, a Bíróság kimondta, hogy a bíróság nem köteles hivatalból és egyenként megvizsgálni az összes 
többi olyan szerződési feltételt, amelyet e fogyasztó keresettel nem támadott, annak ellenőrzése érdekében, 
hogy azok tisztességteleneknek tekinthetők-e, hanem csak azokat a feltételeket kell megvizsgálnia, amelyek 
kapcsolódnak a jogvita tárgyához, ahogyan azt a felek meghatározták. Így a Bíróság pontosította, hogy e 
vizsgálatnak tiszteletben kell tartania a jogvita tárgyának kereteit, amely alatt azt a célt kell érteni, amelyet 
valamely fél a felek által ennek érdekében előadott kérelmek és jogalapok fényében értelmezett követelései 
révén el akar érni. Következésképpen a nemzeti bíróság e keretek között köteles hivatalból megvizsgálni 
valamely szerződési feltételt, mindezt pedig annak elkerülése érdekében, hogy a fogyasztó követeléseit 
elutasítsa egy – adott esetben jogerőre emelkedő – határozattal, miközben e követeléseknek helyt lehetett 
volna adni, ha e fogyasztó a tájékozatlansága folytán nem mulasztott volna el hivatkozni e feltétel tisztességtelen 
jellegére. A Bíróság másfelől hangsúlyozta, hogy annak érdekében, hogy ne sérüljön az említett irányelv által 
a fogyasztók részére biztosított védelem hatékony érvényesülése, a nemzeti bíróság nem értékelheti formálisan 
az elé terjesztett követeléseket, hanem épp ellenkezőleg, azok tartalmát az alátámasztásuk érdekében 
felhozott jogalapok fényében kell feltárnia.

Másodszor, ami valamely feltétel tisztességtelen jellege hivatalbóli vizsgálatának lebonyolítását illeti, a Bíróság 
úgy ítélte meg, hogy ha a nemzeti bíróság elé terjesztett iratanyagban foglalt jogi és ténybeli elemek komoly 
kétségeket támasztanak bizonyos olyan feltételek tisztességtelen jellegét illetően, amelyekre a fogyasztó 
nem hivatkozott, viszont amelyek kapcsolatban állnak a jogvita tárgyával, e bíróság feladata, hogy ezen 
iratanyag kiegészítése érdekében szükség esetén hivatalból bizonyítást vegyen fel, a kontradiktórius eljárás 
elvének tiszteletben tartásával felhívva a feleket, hogy adják meg neki az ehhez szükséges felvilágosításokat 
és dokumentumokat.

Végül, harmadszor, a Bíróság megállapította, hogy jóllehet a fogyasztó követeléseinek alapjául szolgáló 
szerződési feltétel tisztességtelen jellegének értékeléséhez figyelembe kell venni a fogyasztó és az eladó 
vagy szolgáltató által megkötött szerződés összes többi feltételét, e figyelembevétel nem vonja maga után 
az eljáró nemzeti bíróság azon kötelezettségét, hogy hivatalból vizsgálja meg ezen összes feltétel esetlegesen 
tisztességtelen jellegét.

A 2020. április 2-i Condominio di Milano, via Meda ítéletben (C-329/19, EU:C:2020:263) a Bíróság kimondta, 
hogy a tisztességtelen feltételekről szóló irányelvvel nem ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, 
amely úgy értelmezi az ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabályt, hogy az ezen irányelvben a 
fogyasztóvédelemre vonatkozóan megállapított szabályok a „condominióhoz” hasonló társasház által valamely 
eladóval vagy szolgáltatóval kötött szerződésre akkor is alkalmazandók, ha az ilyen jogalany nem tartozik 
annak hatálya alá.

Ezen ítélet a Tribunale di Milano (milánói bíróság, Olaszország; a továbbiakban: a kérdést előterjesztő bíróság) 
által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem keretébe illeszkedik. A közös képviselője által képviselt 
Condominio di Milano, via Meda (a továbbiakban: condominio Meda) hőenergia-ellátási szerződést kötött az 
Eurothermo vállalkozással. E szerződés egyik kikötése szerint késedelmes fizetés esetén az adósnak az 
egyenleg kifizetésére nyitva álló határidő lejártától kezdődően 9,25%-os késedelmi kamatot kell fizetnie.  
A condominio Meda ellentmondással élt a késedelmi kamat e kikötés szerinti megfizetésére vonatkozó fizetési 
meghagyással szemben a kérdést előterjesztő bíróság előtt, arra hivatkozva, hogy az tisztességtelen, és hogy 
a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv értelmében véve ő fogyasztónak minősül. A jelen ügyben a 
kérdést előterjesztő bíróság azon a véleményen volt, hogy e kikötés tisztességtelen, azonban kétségei voltak 
azzal kapcsolatban, hogy az olasz jog szerinti „condominióhoz” hasonló társasházat az irányelv értelmében 
vett fogyasztók kategóriájába tartozónak lehet-e tekinteni.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:263
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Először is a „fogyasztó”301 fogalmát illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy ahhoz, hogy valamely személy 
e fogalom hatálya alá tartozzon, két együttes feltételnek kell teljesülnie, nevezetesen annak, hogy természetes 
személy legyen, és hogy tevékenységét ne üzleti célból végezze. Az első feltételt illetően a Bíróság megjegyezte, 
hogy az uniós jog fejlődésének jelenlegi szakaszában a „tulajdon” fogalmát uniós szinten nem harmonizálták, 
és hogy a tagállamok között eltérések maradhatnak fenn. Következésképpen a Bíróság pontosította, hogy 
az említett államok továbbra is szabadon dönthetnek úgy, hogy nemzeti jogrendjükben a társasházat „jogi 
személynek” minősítik, vagy sem. Ennélfogva a Bíróság kimondta, hogy az olyan társasház, mint az olasz jog 
szerinti „condominio”, nem teljesíti ezen első feltételt, következésképpen nem tartozik a „fogyasztó” fogalma 
alá, így az e társasház és az eladó vagy szolgáltató között kötött szerződés nem tartozik a tisztességtelen 
feltételekről szóló irányelv hatálya alá.

Másodszor, a Bíróság megvizsgálta, hogy az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely a fogyasztóvédelmi 
szabályokat a „condominio” által valamely eladóval vagy szolgáltatóval kötött szerződésre alkalmazza, 
összhangban van-e az Unión belüli fogyasztóvédelmi rendszer szellemével. E tekintetben a Bíróság emlékeztetett 
arra, hogy a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv a tisztességtelen feltételekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részleges és minimális harmonizációját végzi el, meghagyva a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy szigorúbb nemzeti rendelkezések révén magasabb szintű védelmet biztosítsanak a 
fogyasztók számára, feltéve, hogy azok összeegyeztethetők az EUM-Szerződéssel.302 Így a Bíróság hangsúlyozta, 
hogy az irányelv fogyasztóvédelmi célkitűzésével összhangban van az olyan ítélkezési gyakorlat, amely alapján 
a fogyasztók nagyobb védelme céljából e védelem terjedelmét kiterjesztik olyan jogalanyra, mint az olasz 
jog szerinti „condominio”, amely a nemzeti jog értelmében nem természetes személy és amely tehát nem 
minősül a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv értelmében vett „fogyasztónak”. Az ilyen értelmezésnek 
azonban biztosítania kell a fogyasztók magasabb szintű védelmét, és nem sértheti a Szerződések rendelkezéseit.

XIX. Környezetvédelem

1.  Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata

A 2020. június 25-i A és társai (Aalteri és nevelei szélerőművek) ítéletben (C-24/19, EU:C:2020:503)  
a nagytanácsban eljáró Bíróság a 2001/42 irányelv303 értelmezéséről határozott, és jelentős megállapításokat 
tett az ezen irányelvben előírt értékelés tárgyát képező intézkedéseket, valamint a vizsgálat elmaradásából 
származó következményeket illetően.

Ezen értelmezés iránti kérelmet az Aalter és Nevele településeken (Belgium) elhelyezkedő, egy szélerőműpark 
tervezett helyét képező terület lakosai, valamint a Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het 
departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Flandria térség Kelet Flandria részlegéért felelős 
regionális településrendezési tisztviselő, Belgium) között folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették 
a Bíróság elé, amelynek tárgya az említett hatóság által öt szélerőmű telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozóan kiadott településrendezési engedély (a továbbiakban: vitatott engedély). A vitatott engedélyt, 

301|  A tisztességtelen feltételekről szóló irányelv 2. cikkének b) pontja.

302|  Az EUMSZ 169. cikk (4) bekezdése; a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv tizenkettedik preabulumbekezdése és 8. cikke.

303|  Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL 2001. L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
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amely 2016. november 30-án került kiállításra, többek között bizonyos olyan feltételek tiszteletben tartásától 
tették függővé, amelyeket a flamand kormány egy rendeletének rendelkezései, valamint egy körlevél határozott 
meg, amelyek a szélerőművek telepítésére és üzemeltetésére vonatkoztak.

A felperesek a vitatott engedély megsemmisítése iránt a Raad voor Vergunningsbetwistingen (engedélyezéssel 
kapcsolatos jogvitákban eljáró bíróság, Belgium) előtt indított keresetük alátámasztása érdekében többek 
között a 2001/42 irányelv megsértésére hivatkoztak azzal az indokkal, hogy az engedély kiadásának alapjául 
szolgáló határozat és körlevél nem képezte környezeti vizsgálat tárgyát. A vitatott engedély kiállítója ezzel 
szemben úgy vélte, hogy a szóban forgó rendelet és körlevél esetében nem kell ilyen vizsgálatot végezni.

A Bíróság ítéletében emlékeztetett arra, hogy azok a tervek és programok, valamint azon tervek és programok 
módosításai tartoznak a 2001/42 irányelv hatálya alá, amelyeket valamely tagállami hatóság dolgozott ki 
vagy fogadott el, feltéve, hogy azokat „törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések ír[ták] elő”304. 
Ezenfelül ezen irányelv értelmében az adott terv vagy program tekintetében abban az esetben áll fenn a 
környezeti vizsgálatra vonatkozó kötelezettség, ha a tervnek vagy programnak valószínűleg jelentős környezeti 
hatása lesz.305

Először is, ami a „törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések által előírt tervek és programok” 
fogalmát illeti, a Bíróság megállapította, hogy e fogalomba beletartozik a valamely tagállam szövetségi 
egységének kormánya által elfogadott olyan rendelet és körlevél, amely a szélerőművek telepítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó különböző rendelkezéseket tartalmaz.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából ugyanis az következik, hogy a 2001/42 irányelv értelmében és 
alkalmazásában „előírtnak” kell tekinteni azokat a terveket és programokat, amelyek elfogadását olyan 
nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezések rendezik, amelyek meghatározzák az elfogadásukra hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat, valamint kidolgozási eljárásukat.306 Így valamely intézkedést „előírtnak” kell tekinteni 
abban az esetben, ha az intézkedés elfogadására vonatkozó jogkör jogi alapja ilyen jellegű rendelkezés, még 
akkor is, ha a szó szoros értelmében nem áll fenn kötelezettség ezen intézkedés kidolgozására vonatkozóan.307

A Bíróság a kérdést előterjesztő bíróság és az Egyesült Királyság kormánya azon kérésére, hogy vizsgálja felül 
ezen ítélkezési gyakorlatát, először is hangsúlyozta, hogy a 2001/42 irányelv 2. cikke a) pontjának második 
francia bekezdésében foglalt feltételnek kizárólag azon „tervekre és programokra” való korlátozása, amelyek 
elfogadása kötelező, e feltételnek marginális hatályt tulajdonítana, és nem tenné lehetővé e rendelkezés 
hatékony érvényesülésének a megőrzését. A Bíróság álláspontja szerint ugyanis a helyzetek sokféleségére 
és a nemzeti hatóságok gyakorlatának eltéréseire tekintettel a tervek és programok elfogadása és azok 
módosítása gyakran nem általánosan kötelező, és nincs is teljes mértékben az illetékes hatóságok mérlegelésére 
bízva. Ezenfelül a környezet magas szintű védelme, amelyet a 2001/42 irányelv biztosítani kíván annak 
előírásával, hogy a környezetre valószínűleg jelentős hatást gyakorló tervek és programok tekintetében 
környezeti vizsgálatot kell végezni, megfelel a Szerződésekből és az Európai Unió Alapjogi Chartájából  
(a továbbiakban: Charta) származó, a környezet minőségének védelmével és javításával kapcsolatos 

304|  A 2001/42 irányelv 2. cikkének a) pontja.

305|  A 2001/42 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése.

306|  A Bíróság 2012. március 22-i Inter-Environnement Bruxelles és társai ítélete (C-567/10, EU:C:2012:159, 31. pont); 2018. június 7-i  
Thybaut és társai ítélete (C-160/17, EU:C:2018:401, 43. pont); 2019. június 12-i Terre wallonne ítélete(C-321/18, EU:C:2019:484, 
34. pont).

307|  A Bíróság 2018. június 7-i Inter-Environnement Bruxelles és társai ítélete (C-671/16, EU:C:2018:403, 38–40. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:159
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:401
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:484
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:403
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követelményeknek.308 Márpedig az ilyen célok veszélybe kerülhetnének az olyan megszorító értelmezés 
eredményeképpen, amely lehetővé tenné, hogy valamely tagállam kivonja magát a környezeti vizsgálatra 
vonatkozó ezen kötelezettség alól oly módon, hogy szándékosan tartózkodik az ilyen tervek vagy programok 
elfogadásának kötelezővé tételétől. Végezetül a Bíróság megállapította, hogy a „tervek és programok” 
fogalmának kiterjesztő értelmezése megfelel az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak.309

A Bíróság ezt követően megvizsgálta azt a kérdést, hogy a szóban forgó rendelet és körlevél megfelel-e a 
2001/42 irányelv 2. cikke a) pontjának második francia bekezdésében előírt feltételnek. E tekintetben 
megállapította, hogy a rendeletet jogszabályi felhatalmazás alapján egy belga szövetségi egység végrehajtó 
hatalma, a flamand kormány fogadta el. Ezenfelül a körlevél, amely az illetékes hatóságok mérlegelési 
jogkörének szabályozására irányult, szintén a flamand kormánytól származott, és e körlevél e rendelet 
rendelkezéseit azokat részletezve vagy azoktól eltérést engedve módosította, amivel kapcsolatban a kérdést 
előterjesztő bíróságnak vizsgálatokat kell végeznie e körlevél pontos jogi jellegét és tartalmát érintően.  
A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet és – e vizsgálatra is figyelemmel – a körlevél a 
„tervek és programok” fogalmába tartozik, mivel azokat a 2001/42 irányelv értelmében „előírtnak” kell 
tekinteni.

Másodszor, azt a kérdést illetően, hogy a rendelet és a körlevél tekintetében környezeti vizsgálatot kell-e 
végezni a 2001/42 irányelv alapján, mivel azok valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak a környezetre,  
a Bíróság megállapította, hogy e jogi aktusok, amelyek a szélerőművek telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó különböző rendelkezéseket tartalmaznak, és ezek között az árnyékvetésre, a biztonságra és a 
zajszabványokra vonatkozó intézkedéseket, azon jogi aktusok közé tartoznak, amelyek esetében ilyen 
vizsgálatot kell végezni.

E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó rendeletben és körlevélben a szélerőművek 
telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatban előírt rendelkezések kellő jelentőséggel és terjedelemmel 
rendelkeznek a szélerőműparkok – a környezetre nézve tagadhatatlan hatásokkal járó – telepítésének és 
üzemeltetésének engedélyezésére vonatkozó feltételek meghatározása tekintetében. A Bíróság megállapította, 
hogy az ilyen értelmezést nem vonhatja kétségbe a körlevél konkrét jogi jellege.

Harmadszor és végezetül, ami a 2001/42 irányelv megsértésével elfogadott ezen jogi aktusok és engedély 
joghatásainak a fenntartására vonatkozó lehetőséget illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a tagállamok 
kötelesek az uniós jog ilyen megsértéséből eredő jogellenes következményeket megszüntetni. Hangsúlyozta, 
hogy e jog egységes alkalmazásának követelményére tekintettel kizárólag a Bíróság engedélyezheti, kivételesen 
és kényszerítő közérdekű megfontolások alapján, a figyelmen kívül hagyott uniós jogi rendelkezéshez 
kapcsolódó kiszorító hatás átmeneti felfüggesztését, amennyiben a nemzeti szabályozás feljogosítja a nemzeti 
bíróságot arra, hogy az ilyen jogi aktusok bizonyos joghatásait az előtte folyamatban lévő jogvitában fenntartsa. 
Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló helyzetben a nemzeti 
bíróság csak abban az esetben tarthatja fenn a rendelet és a körlevél, valamint az azok alapján kiállított 
engedély joghatásait, ha a belső jog ezt az előtte folyamatban levő jogvita keretében lehetővé teszi a számára, 
feltéve, hogy az említett engedély megsemmisítése jelentős következményekkel járna – a jelen ügyben 
Belgium – egészének a villamosenergia-ellátására nézve. Ezen esetleges fenntartás azonban mindenképpen 
csupán az e jogellenesség megszüntetéséhez szigorúan szükséges időtartamra terjedhet ki, aminek értékelését 
adott esetben a nemzeti bíróságnak kell elvégeznie.

308|  Az EUSZ 3. cikk (3) bekezdése, az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdése, és a Charta 37. cikke.

309|  E kötelezettségek többek között az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország),  
1991. február 26-án aláírt egyezmény (kihirdette: a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet) 2. cikkének (7) bekezdéséből következnek.
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2. A PM10 szálló por koncentrációira vonatkozó határértékek

A 2020. november 10-i Bizottság kontra Olaszország (PM10 – határértékek) ítéletben (C-644/18, EU:C:2020:895) 
a nagytanácsban eljáró Bíróság helyt adott annak a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek, 
amely azt rótta fel az Olasz Köztársaságnak, hogy nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit, 
mivel túllépte a PM10 szálló por koncentrációi tekintetében alkalmazandó határértékeket.

Az Európai Bizottság 2014-ben kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást indított az Olasz Köztársasággal 
szemben, mivel Olaszország számos zónájában túllépték a PM10 szálló por tekintetében a 2008/50 irányelv310 
(a továbbiakban: „levegőminőségi” irányelv) által meghatározott határértékeket.

A Bizottság úgy ítélte meg ugyanis egyrészt, hogy 2008 óta az Olasz Köztársaság az érintett zónákban 
rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 szálló por koncentrációi tekintetében a „levegőminőségi” irányelv 
13. cikkének ugyanezen irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett (1) bekezdése értelmében 
alkalmazandó napi és éves határértékeket. Másrészt a Bizottság felrótta az Olasz Köztársaságnak, hogy nem 
teljesítette az irányelv 23. cikkének az ugyanezen irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 
(1) bekezdéséből eredő azon kötelezettségét, hogy elfogadja a PM10 szálló porra vonatkozó határértékek 
valamennyi érintett zónában történő tiszteletben tartását biztosító megfelelő intézkedéseket.

A Bizottság, miután az Olasz Köztársaság által a pert megelőző eljárás során e tárgyra vonatkozóan nyújtott 
magyarázatokat nem találta kielégítőnek, 2018. október 13-án kötelezettségszegés megállapítása iránti 
keresetet indított.

Először is, ami a „levegőminőségi” irányelv 13. cikkének (1) bekezdése és XI. cikke egymással összefüggő 
rendelkezéseinek rendszeres és tartós megsértésére alapított kifogást illeti, a Bíróság az említett kifogást a 
Bizottság által az eljárás tárgyát képező időszakok és zónák tekintetében előterjesztett elemek fényében 
megalapozottnak találta. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett mindenekelőtt arra, hogy a PM10 szálló porra 
vonatkozó határértékek túllépése önmagában elegendő ahhoz, hogy ezen irányelv fent említett rendelkezéseinek 
megsértése megállapítható legyen. Márpedig a jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy 2008-tól kezdve 
2017-ig bezárólag a PM10 szálló porra vonatkozó napi és éves határértékeket igen rendszeresen túllépték az 
érintett zónákban. A Bíróság szerint az, hogy a szóban forgó határértékeket a figyelembe vett időszak bizonyos 
éveiben nem lépték túl, nem akadályozza, hogy ilyen helyzetben megállapítható legyen a szóban forgó 
rendelkezések rendszeres és tartós megsértése. Maga a „határérték” „levegőminőségi” irányelvben foglalt 
meghatározása szerint ugyanis azt az emberi egészségre és/vagy a környezet egészére gyakorolt káros 
hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében adott időtartamon belül kell elérni, elérése 
után pedig nem szabad túllépni. A Bíróság ezenfelül kiemelte, hogy amennyiben – mint a jelen esetben – ez 
megállapítást nyert, csekély jelentősége van annak, hogy a kötelezettségszegés azon tagállam szándékából 
vagy gondatlanságából ered, amelynek az betudható, vagy pedig olyan technikai vagy strukturális nehézségekből, 
amelyekkel e tagállam szembesült, kivéve, ha megállapítható olyan rendkívüli körülmények fennállása, 
amelyek következményei kellő gondosság mellett sem lettek volna elkerülhetőek. A jelen ügyben az Olasz 
Köztársaság, mivel ilyen bizonyítékot nem nyújtott be, hiába hivatkozott tehát a levegőszennyezési források 
diverzitására annak alátámasztása céljából, hogy közülük bizonyos források nem neki tudhatók be, például 
azok, amelyeket befolyásolják az európai ágazati politikák vagy az egyes érintett zónák földrajzi és éghajlati 
jellegzetességei. Végül a Bíróság egyáltalán nem tulajdonított jelentőséget az Olasz Köztársaság által hivatkozott 
azon körülménynek, hogy az ország egész területéhez képest korlátozott azon zónák kiterjedése, amelyekre 

310|  A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21–i 2008/50/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:895
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a Bizottság által hivatkozott kifogások vonatkoznak. A Bíróság kifejtette e tekintetben, hogy a PM10 szálló 
porra vonatkozó határértékek már egyetlen zónában történő túllépése önmagában elegendő ahhoz, hogy 
a „levegőminőségi” irányelv fent említett rendelkezéseinek megsértése megállapítható legyen.

Másodszor, a Bíróság megalapozottnak találta azt a kifogást is, amely szerint a tagállam elmulasztott a PM10 
szálló porra vonatkozó határértékek túllépése időtartamának korlátozására alkalmas intézkedéseket hozni 
a „levegőminőségi” irányelv 23. cikkének önmagában, illetve az ugyanezen irányelv XV. mellékletének 
A. szakaszával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően.  
E tekintetben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy e rendelkezések értelmében, amennyiben az említett 
határértékek túllépésére az alkalmazásukra előírt határidő lejártát követően kerül sor, az érintett tagállamnak 
az ezen irányelv követelményeinek és különösen azon követelménynek megfelelő „levegőminőségi” tervet 
kell kidolgoznia, hogy megfelelő intézkedéseket állapítson meg annak érdekében, hogy e határértékek 
túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen. A Bíróság ezzel összefüggésben kiemelte, hogy jóllehet 
egy ilyen túllépés önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy a tagállam nem teljesítette az 
említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit, és noha a tagállamok bizonyos mérlegelési mozgástérrel 
rendelkeznek az elfogadandó intézkedések tekintetében, ezen intézkedéseknek mindenképpen lehetővé kell 
tenniük, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen.

Márpedig a jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy az Olasz Köztársaság nyilvánvalóan nem fogadta el 
megfelelő időben az ekként megkövetelt intézkedéseket. Megállapítása alátámasztásául a Bíróság az 
ügyiratokban foglalt azon tényezőkre hivatkozott, amelyekből kitűnik különösen, hogy a PM10 szálló porra 
vonatkozó napi és éves határtértékek túllépése legalább nyolc éven keresztül rendszeresen és tartósan 
fennállt az érintett zónákban, és hogy, az Olasz Köztársaságban folyamatban lévő, e határértékek elérését 
célzó eljárás ellenére, a Bíróság előtt benyújtott levegőminőségi tervekben megállapított intézkedéseket, 
különösen azokat, amelyek kifejezetten a szennyezés főbb tényezőit illetően szándékoznak strukturális 
változásokat megvalósítani, nagy többségükben csak a közelmúltban állapították meg, és több ilyen terv 
olyan időszakot irányoz elő a levegőminőségi célok megvalósításához, amely több évig vagy akár két évtizedig 
is tarthat az említett határértékek hatályosulását követően. A Bíróság szerint egy ilyen helyzet önmagában 
azt bizonyítja, hogy az Olasz Köztársaság nem léptetett hatályba megfelelő és hatékony intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a PM10 szálló porra vonatkozó határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb 
legyen. Egyébiránt, noha az Olasz Köztársaság úgy vélte, hogy különösen az arányosság, a szubszidiaritás, 
valamint a közérdekek és magánérdekek egyensúlyának elvére tekintettel hosszú határidőkre van szükség 
ahhoz, hogy az egyes levegőminőségi tervekben megállapított intézkedések kifejthessék hatásaikat, a Bíróság 
ezzel szemben megjegyezte, hogy ez a megközelítés ellentétes mind a „levegőminőségi” irányelvben az 
ugyanezen irányelvből eredő kötelezettségek teljesítéséhez előírt időreferenciákkal, mind az emberi egészség 
és a környezet védelmére irányuló, ezen irányelv által követett célok jelentőségével. A Bíróság ugyanis, 
elismerve, hogy a „levegőminőségi” irányelv 23. cikkének (1) bekezdése nem követelheti meg, hogy a tagállam 
által elfogadott intézkedések biztosítsák e határértékek azonnali tiszteletben tartását, hogy így azokat 
megfelelőnek lehessen tekinteni, hangsúlyozta, hogy az Olasz Köztársaság megközelítése az ezen értékek 
tiszteletben tartása érdekében előírt határidők általános, adott esetben határozatlan ideig történő 
meghosszabbításához vezetne, miközben e határértékeket pontosan e célok elérése érdekében írták elő.
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3. Az élőhelyvédelmi irányelv

A 2020. június 11-i Alianța pentru combaterea abuzurilor ítéletében (C-88/19, EU:C:2020:458) a Bíróság a 
92/43 irányelv311 (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 12. cikkének (1) bekezdésében előírt, bizonyos 
állatfajok szigorú védelmére irányuló rendszer területi hatályáról határozott. E tekintetben a Bíróság 
megerősítette, hogy az említett irányelv IV. mellékletének a) pontjában felsorolt fajok – mint például a farkas – 
tekintetében előírt szigorú védelmi rendszer azokra a példányokra is alkalmazandó, amelyek elhagyják 
természetes élőhelyüket, és az emberi lakóterületeken tartózkodnak.

2016-ban egy állatvédelmi egyesület személyzete egy állatorvos kíséretében előzetes engedély nélkül befogott 
és elszállított egy farkast, amely egy olyan román falu lakójának ingatlanját látogatta, amely az élőhelyvédelmi 
irányelv alapján védett két nagy terület között található. A befogott farkas rezervátumba történő elszállítása 
azonban nem úgy történt, ahogy eltervezték, és a farkasnak sikerült a környező erdőbe menekülnie. Farkas 
rossz körülmények között történő befogásához és szállításához kapcsolódó jogsértések miatt feljelentést 
tettek. E büntetőeljárás keretében a kérdést előterjesztő bíróság arra kereste a választ, hogy az élőhelyvédelmi 
irányelv védelmi rendelkezései alkalmazandók-e a vadon élő farkasoknak valamely agglomeráció közelében 
vagy valamely közigazgatási területi egység területén történő befogására.

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a védett állatfajoknak a „természetes 
elterjedési területükön” való szigorú védelmére irányuló rendszer bevezetése érdekében, megtiltva e fajok 
„vadon élő” példányai szándékos befogásának vagy megölésének bármely formáját.

E tilalom területi hatályát illetően a Bíróság megállapította, hogy az olyan védett állatfajok esetében, amelyek, 
mint a farkasok, nagy területen elterjedtek, a „természetes elterjedési terület” fogalma tágabb, mint az a 
földrajzi terület, amelynek fizikai vagy biológiai tényezői nélkülözhetetlenek azok létezéséhez és szaporodásához, 
így e terület annak a földrajzi területnek felel meg, amelyen az érintett faj természetes viselkedésének 
keretében előfordul, illetve elterjed. Ebből az következik, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének 
(1) bekezdése által nyújtott védelem nem tartalmaz korlátokat vagy határokat, és így annak alapján nem 
állapítható meg, hogy a vadon élő védett állatfaj példánya, amely az emberi lakóterületek közelében vagy 
azokon belül található, miközben az ilyen zónákon áthalad, vagy az ember által készített táplálékot fogyasztja, 
olyan állat lenne, amely elhagyta a „természetes elterjedési területét”. Ezt az értelmezést megerősíti a vándorló 
vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény312 1. cikke (1) bekezdésének f) pontjában foglalt meghatározás 
is, amely szerint egy faj „elterjedési területe” minden olyan területet felölel, amelyen e faj áthalad.

Következésképpen a Bíróság álláspontja szerint az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
szövege, amely megtiltja a „vadon élő” védett fajok példányainak szándékos befogását vagy megölését, nem 
teszi lehetővé az emberi lakóterületeknek az e rendelkezés védelmi köréből való kizárását. A „vadon élő” 
kifejezés használata csupán annak pontosítására irányul, hogy az e rendelkezésben előírt tilalmak nem 
feltétlenül alkalmazandóak a valamely jogszerű formában befogott példányokra.

311|  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 102. o.).

312|  A Bonnban, 1979. június 23-án kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló, a Közösség nevében az 1982. június 24-i  
82/461/EGK tanácsi határozattal (HL 1982. L 210., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 15. kötet, 5. o.) megkötött egyezmény 
(kihirdette: az 1986. évi 6. tvr.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:458
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Az az értelmezés, amely szerint az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt 
védelem nem tartalmaz szigorú korlátokat vagy határokat, az említett rendelkezés által követett cél elérését 
is lehetővé teszi. Nem csupán az érintett fajok bizonyos korlátozott helyeken való védelméről van ugyanis 
szó, hanem azok olyan példányainak védelméről is, amelyek a természetben, vadon élnek, és így a természetes 
ökoszisztémákban valamilyen funkcióval rendelkeznek. E tekintetben a Bíróság megállapította továbbá, hogy 
az Unió számos, a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló régiójában a farkasok az ember által lakott területeken 
élnek, és e területek antropizációja a farkasok ezen új feltételekhez való részleges adaptációját is eredményezte. 
Ezenfelül az infrastruktúra fejlesztése, az illegális erdőgazdálkodás, a mezőgazdasági üzemek és bizonyos 
ipari tevékenységek hozzájárultak a farkaspopulációra és annak élőhelyére nehezedő nyomás kialakulásához.

Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy a védett állatfajok szigorú védelmére vonatkozó kötelezettség 
e fajok teljes „természetes elterjedési területére” vonatkozik, függetlenül attól, hogy e fajok szokásos 
élőhelyükön, védett területeken vagy emberi települések közelében találhatók.

Az olyan helyzetek kezelését illetően, amelyek akkor merülhetnek fel, ha valamely védett állatfaj egy példánya 
kapcsolatba kerül az emberekkel vagy azok javaival, többek között azon konfliktusokat ideértve, amelyek 
abból erednek, hogy e természeti területeken emberek laknak, a Bíróság továbbá emlékeztetett arra, hogy 
a tagállamok feladata, hogy teljes jogszabályi keretet fogadjanak el, amely az élőhelyvédelmi irányelv 16. cikke 
(1) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően magában foglalhat olyan intézkedéseket, amelyek célja a többek 
között a termést vagy az állatállományt érintő súlyos károk megelőzése, vagy olyan intézkedéseket, amelyek 
a közegészséget és a közbiztonságot, vagy más kiemelkedően fontos közérdeket szolgálnak, beleértve a 
társadalmi vagy gazdasági érdekeket is.

Így a Bíróság megállapította, hogy a farkashoz hasonló védett állatfaj valamely példányának befogása és 
szállítása kizárólag az illetékes nemzeti hatóság által az élőhelyvédelmi irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
b) és c) pontja alapján elfogadott, többek között közbiztonsági indokon alapuló eltérés keretében hajtható 
végre.

4. Környezetvédelmi felelősség

A 2020. július 9-i Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein ítéletben (C-297/19, 
EU:C:2020:533) a Bíróság megállapította, hogy a közjogi jogi személyek felelősek lehetnek az olyan tevékenységek 
által okozott környezeti károkért, amelyeket közérdekből, jogszabályban előírt feladatátruházás alapján 
végeznek, mint például szivattyútelep üzemeltetése a mezőgazdasági területek víztelenítése céljából.

A Schleswig Holstein tartomány (Németország) nyugati részén található Eiderstedt félsziget egy részét a 
2006 és 2009 közötti években „védelmi területnek” minősítették, többek között egy védett vízimadár, a kormos 
szerkő jelenléte miatt. A kezelési terv szerint e faj védelmi területét ma is nagy felületen szántóföldként, 
nagyrészt hagyományosan művelik meg. Az Eiderstedt félsziget betelepítéséhez és mezőgazdasági 
hasznosításához szükséges a terület víztelenítése. Ennek érdekében a Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, 
amely közjogi jogi személy formájában létrehozott víz- és talajvédelmi társulás, szivattyútelepet üzemeltetett, 
amely a társuláshoz tartozó teljes területet víztelenítette. Ezek a szivattyúzási műveletek, amelyek hatására 
csökkent a vízszint, az említett társulásnak a felszíni vizek védelmére vonatkozó feladataihoz tartoztak, és 
azokat közjogi kötelezettségként jogszabály bízta rá.

Egy környezetvédelmi egyesület, a Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, 
mivel úgy ítélte meg, hogy e szivattyútelep üzemeltetésével a Deich und Hauptsielverband Eiderstedt 
környezeti károkat okozott a kormos szerkő hátrányára, kérelmet nyújtott be Frise-du-Nord körzethez aziránt, 
hogy fogadjanak el e károk korlátozására és felszámolására irányuló intézkedéseket, amely kérelem elutasításra 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:533
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került. Kérelmének alátámasztása érdekében az egyesület a környezeti felelősségről szóló 2004/35 irányelv313 
átültetése céljából elfogadott német szabályozásra hivatkozott. Ezen irányelv a környezeti felelősségre 
vonatkozó keretrendszert hoz létre többek között azon környezeti károk megelőzése és felszámolása érdekében, 
amelyeket keresőtevékenységgel okoznak a különösen az élőhelyvédelmi314 és a 2009/147 irányelvben315  
(a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) meghatározott fajokban és természetes élőhelyekben.

A 2004/35 irányelv I. melléklete harmadik bekezdésének második francia bekezdése azonban lehetővé teszi 
a tagállamok számára, hogy mentesítsék a felelősség alól a tulajdonosokat és a gazdasági szereplőket abban 
az esetben, ha a fajokban és természetes élőhelyekben okozott károk az érintett természeti területen folytatott 
„normális gazdálkodásából” erednek. A Németországi Szövetségi Köztársaság élt ezzel a lehetőséggel.

A Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási bíróság, Németország), amely a környezetvédelmi 
egyesület kérelmének elutasítása tárgyában eljár, úgy határozott, hogy kérdést terjeszt a Bíróság elé arra 
vonatkozóan, hogy az olyan tevékenység, mint a szivattyútelepnek a mezőgazdasági területek víztelenítése 
céljából való üzemeltetése, a 2004/35 irányelv értelmében „az érintett területen gyakorolt normális 
gazdálkodásnak” minősül-e, és ha igen, milyen feltételekkel. A kérdést előterjesztő bíróság ezenfelül arra 
kérte a Bíróságot, hogy pontosítsa, hogy az ilyen tevékenység a 2004/35 irányelv értelmében vett 
„keresőtevékenységnek” tekinthető-e, ha azt jogszabályon alapuló feladatátruházás alapján, közérdekből 
végzik.

A Bíróság ítéletében megállapította, hogy „az adott területen folytatott normális gazdálkodásnak” a fogalmát 
úgy kell értelmezni, hogy az magában foglal minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi a védett fajokat 
vagy természetes élőhelyeket magában foglaló területek megfelelő igazgatását vagy szervezését, és amely 
megfelel többek között az általánosan elfogadott mezőgazdasági gyakorlatnak.

E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv értelmében vett, 
védett fajokat és természetes élőhelyeket magában foglaló természeti területen folytatott gazdálkodás csak 
akkor minősülhet „normálisnak”, ha annak során tiszteletben tartják az ezen irányelvekben előírt célokat és 
kötelezettségeket, és különösen az említett irányelvek alapján a tagállamok által elfogadott összes kezelési 
intézkedést, mint például az élőhely-nyilvántartásban vagy a céldokumentumokban foglaltak, amelyeket a 
2004/35 irányelv I. melléklete harmadik bekezdésének második francia bekezdése említ. E körülmények 
között a Bíróság megállapította, hogy az adott területen gyakorolt normális gazdálkodás fogalma kiterjedhet 
többek között a területen végzett mezőgazdasági tevékenységekre, azaz azon tevékenységekre is, amelyek 
ezeknek az elválaszthatatlan kiegészítői, mint például az öntözés, a víztelenítés, és ebből következően a 
szivattyútelep üzemeltetése.

A Bíróság ezenkívül pontosította, hogy az olyan bíróság, amelynek értékelnie kell valamely gazdálkodási 
intézkedés normális jellegét, abban az esetben, ha a terület kezelési dokumentumai nem tartalmaznának 
kellő információt az ilyen értékeléshez, továbbra is értékelni tudja az említett dokumentumokat az élőhelyvédelmi 
és a madárvédelmi irányelvben előírt célokra és kötelezettségekre tekintettel vagy az ezen irányelvek átültetése 
céljából elfogadott vagy ezek hiányában az említett irányelvek szellemével és céljával összeegyeztethető 
belső jogi normák alapján.

313|  A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 357. o.).

314|  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 102. o.).

315|  A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010. L 20., 7. o.).
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Ezenfelül a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a területen folytatott normális gazdálkodás a 2004/35 irányelv 
I. melléklete harmadik bekezdésének második francia bekezdése szerint e terület tulajdonosai vagy gazdasági 
szereplői korábbi gyakorlatából is eredhet. A Bíróság megállapította, hogy e szabály azokra a gazdálkodási 
intézkedésekre terjed ki, amelyeket a kár bekövetkezésének időpontja előtt kellően hosszú időn keresztül 
gyakoroltak, és amelyek általánosan elismertek és tartósak, így azok az érintett területen szokásosnak 
tekinthetők, feltéve azonban, hogy ezen intézkedések nem teszik kétségessé az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelvben előírt célok és kötelezettségek teljesítését.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a valamely közjogi jogi személy által közérdekből, jogszabályban előírt 
feladatátruházás alapján végzett olyan tevékenység, mint a szivattyútelep mezőgazdasági területek víztelenítése 
céljából történő üzemeltetése, a 2004/35 irányelv értelmében vett „keresőtevékenységnek” minősülhet-e,  
a Bíróság megerősítette, hogy e kifejezés magában foglalja az összes olyan tevékenységet, amelyet szakmai 
keretek között, és nem tisztán személyes vagy magánéleti keretek között végeznek, függetlenül attól, hogy 
e tevékenységek a piaccal összefüggőek-e, vagy versengő jellegűek-e.

XX. Nemzetközi megállapodások

A nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban három ítéletet kell kiemelni. Az első ítéletben a Bíróság arról 
határozott, hogy van-e hatásköre arra, hogy két tagállam közötti, választottbírósági megállapodást értelmezzen. 
A második ítéletben a valamely tagállamot a nemzeti elbánás területén a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
égisze alatt kötött, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) alapján terhelő 
kötelezettségek tárgyában határozott.316 A harmadik ítéletben a Bíróság valamely tagállam uniós jogból 
eredő, egy olyan harmadik állam állampolgárával szemben fennálló kötelezettségei tárgyában határozott, 
amely az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) állama és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló 
megállapodásban részes állam.

1.  A Bíróság nemzetközi megállapodás értelmezésére vonatkozó 
hatásköre

A 2020. január 31-i Szlovénia kontra Horvátország ítéletben (C-457/18, EU:C:2020:65) a Bíróság nagytanácsa 
megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a Szlovénia által az EUMSZ 259. cikk alapján 
indított keresetre vonatkozóan határozatot hozzon, amely kereset annak megállapíttatására irányult, hogy 
Horvátország nem teljesítette az európai uniós jogból eredő kötelezettségeit, mivel megsértette a Szlovéniával 
megkötött, az e két állam közötti határvita rendezését szolgáló választottbírósági megállapodásból, valamint 

316|  Ebben a részben is ki kell emelni a következő ítéleteket: a XIX.1., „Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata” című 
részben bemutatott 2020. június 25-i A és társai (Aalteri és nevelei szélerőművek) ítélet (C-24/19, EU:C:2020:503), amelyben a 
Bíróság a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2001. L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.) az országhatáron 
átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26-án aláírt egyezményre tekintettel történő 
értelmezéséről határozott, valamint a 2020. szeptember 8-i Recorded Artists Actors Performers ítélet (C-265/19, EU:C:2020:677) és 
2020. november 18-i Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación ítélet (C-147/19, EU:C:2020:935), amelyek közül az első 
ügyben nagytanácsban eljáró Bíróságnak a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló irányelveket a WIPO előadásokról 
és hangfelvételekről szóló szerződése (WPPT) fényében és az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó 
szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény fényében kellett értelmeznie. Ez utóbbi két ítéletet a XIV.1., „Szerzői jog” című rész 
mutatja be.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:65
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:935
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az említett államok közötti tengeri és szárazföldi határokat kijelölő választottbírósági ítéletből eredő 
kötelezettségeit. A Bíróság ugyanakkor pontosította, hogy hatáskörének hiánya nem érinti a szóban forgó 
két tagállam mindegyike vonatkozásában a mind a kölcsönös kapcsolataikban, mind pedig az Unió és a többi 
tagállam felé az EUSZ 4. cikk (3) bekezdéséből eredő és arra irányuló semmiféle kötelezettséget, hogy – az 
érintett területeken az uniós jog hatékony és akadálytalan alkalmazásának biztosítása céljából – lojálisan 
törekedjenek egy, a nemzetközi jognak megfelelő, végleges jogi megoldás kialakítására. Mindehhez igénybe 
vehetik egyik vagy másik vitarendezési módszert, többek között adott esetben oly módon, hogy ezt a vitát 
az EUMSZ 273. cikk értelmében, külön megállapodás alapján a Bíróság elé terjesztik.

Horvátország és Szlovénia – a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságtól való függetlenségük kihirdetését 
követően a közös határaik rögzítésével kapcsolatos kérdés rendezése céljából – 2009 novemberében 
választottbírósági megállapodást kötött. Az egy évvel később hatályba lépő megállapodás értelmében a két 
állam vállalta, hogy ezt a vitát az e megállapodással létrehozott választottbíróság elé terjeszti, amelynek 
ítélete kötőerővel bír majd ezen államokra nézve. Egy, a választottbíróság előtt bekövetkező – a Szlovénia 
által kinevezett választottbíró és ezen államnak a választottbíróság előtti eljárásra feljogosított meghatalmazottja 
között, a választottbíróság előtti tárgyalások idején folytatott informális kommunikáció miatti – eljárási 
incidenst követően Horvátország úgy vélte, hogy sérült a választottbíróság azon képessége, hogy függetlenül 
és pártatlanul hozzon ítéletet. Ily módon 2015 júliusában tájékoztatta Szlovéniát, hogy álláspontja szerint 
Szlovénia súlyosan megsértette a választottbírósági megállapodást. Következésképpen a szerződések jogáról 
szóló bécsi egyezményre317 hivatkozva úgy határozott, hogy azonnali hatállyal felmondja a választottbírósági 
megállapodást. A választottbíróság azonban úgy vélte, hogy a választottbírósági eljárást folytatni kell, és 
2017 júniusában elfogadott egy ítéletet, amelyben kijelölte az érintett két állam közötti tengeri és szárazföldi 
határokat. Horvátország nem hajtotta végre ezt a választottbírósági ítéletet. 2018 júliusában Szlovénia 
kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított a Bíróság előtt. Mindenekelőtt azt állította, hogy 
Horvátország az elsődleges jogból318 eredő több kötelezettségét megsértette, amennyiben nem teljesítette 
a választottbírósági megállapodásból és a választottbírósági ítéletből eredő kötelezettségeit, és konkrétan, 
amennyiben nem tartotta tiszteletben az ezen ítéletben rögzített határt. Emellett előadta, hogy Horvátország 
ugyanezen okokból kifolyólag több másodlagos jogi normát is megsértett.319

A Horvátország által felhozott elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos határozathozatal keretében a 
Bíróság felidézte, hogy nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a tagállamok által megkötött olyan nemzetközi 
megállapodás értelmezésével kapcsolatban határozatot hozzon, amely megállapodás tárgya nem tartozik 
az uniós hatásköri területekre, továbbá arra, hogy az e megállapodásból a tagállamokra háruló kötelezettségekkel 
kapcsolatban határozatot hozzon. A Bíróság ezt követően ebből azt a következtetést vonta le, hogy nem 

317|  A szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi egyezmény (Recueil des traités des Nations unies, 1155. kötet, 331. o., kihirdette: 
1987. évi 12. törvényerejű rendelet).

318|  Az EUSZ 2. cikkről és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdéséről van szó.

319|  Ily módon a következők megsértésére hivatkoztak: a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 354., 22. o.; helyesbítés: 
HL 2016. L 357., 17. o.) 5. cikkének (2) bekezdése; a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben (HL 2009. L 343., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 149., 
23. o.) és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló  
1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletben (HL 2011. L 112, 1. o.; helyesbítések: HL 2011. L 328., 58. o.; HL 2012. L 125., 54. o.) előírt szabályok 
ellenőrzésére, vizsgálatára és végrehajtására vonatkozó rendszer; a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről 
szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL 2016. L 77., 
1. o.) 13. cikkével összefüggésben értelmezett 4. és 17. cikke; valamint a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló, 
2014. július 23-i 2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 257., 135. o.) 2. cikkének (4) bekezdése és 11. cikkének 
(1) bekezdése.
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rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az akár az EUMSZ 258. cikk, akár az EUMSZ 259. cikk alapján benyújtott, 
kötelezettségszegés megállapítása iránti keresettel kapcsolatban határozatot hozzon, amennyiben az uniós 
jogi rendelkezéseknek a kereset alátámasztása céljából hivatkozott megsértése járulékos jellegű az ilyen 
megállapodásból eredő kötelezettségek állítólagos megsértéséhez képest.

Márpedig a Bíróság megállapította, hogy az uniós jog Szlovénia által hivatkozott megsértései vagy abból 
eredtek, hogy Horvátország állítólagosan nem teljesítette a választottbírósági megállapodásból és az annak 
alapján hozott választottbírósági ítéletből eredő kötelezettségeit, vagy azon az előfeltevésen alapultak, hogy 
az e két tagállam közötti szárazföldi és tengeri határt ez az ítélet határozta meg.

A Bíróság – hangsúlyozva, hogy a jelen ügyben a választottbírósági ítéletet olyan nemzetközi bíróság hozta, 
amely a nemzetközi jog hatálya alá tartozó kétoldalú választottbírósági megállapodás értelmében jött létre, 
továbbá amely ítélet tárgya nem az uniós hatáskörök területére tartozik, és amely megállapodásnak az Unió 
nem részes fele – megállapította, hogy sem a választottbírósági megállapodás, sem a választottbírósági ítélet 
nem képezi az uniós jog elválaszthatatlan részét. Ezzel összefüggésben pontosította, hogy a Horvátország 
Unióhoz való csatlakozásáról szóló okmányban szereplő egyik rendelkezésben található, az említett 
választottbírósági ítéletre való semleges hivatkozást nem lehet akként értelmezni, hogy az a fent hivatkozott 
választottbírósági megállapodás keretében az e két tagállam által tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat 
épített be az uniós jogba.

E körülmények között a Bíróság úgy vélte, hogy az uniós jog állítólagos megsértései a jelen ügyben járulékos 
jellegűek a szóban forgó kétoldalú megállapodásból eredő kötelezettségek Horvátország általi állítólagos 
megsértéséhez képest. A Bíróság – jelezve, hogy az EUMSZ 259. cikk alapján indított kötelezettségszegés 
megállapítása iránti kereset tárgyát kizárólag az uniós jogból eredő kötelezettségek tiszteletben tartásának 
elmulasztása képezheti – megállapította, hogy ily módon nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy Szlovénia 
keresetével összefüggésben határozatot hozzon az azon választottbírósági megállapodásból és választottbírósági 
ítéletből eredő kötelezettségek állítólagos megsértéséről, amelyből Szlovéniának az uniós jog állítólagos 
megsértéseire alapított kifogásai erednek.

Végezetül, a Bíróság – emlékeztetve a tagállamok számára a határaik földrajzi meghatározása területén a 
nemzetközi jog értelmében fenntartott hatáskörre, valamint arra a körülményre, hogy a választottbírósági 
megállapodás szerint e megállapodás feleinek kell megtenni a választottbírósági ítélet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket – úgy vélte, hogy nem az ő feladata, hogy a Szlovénia által benyújtott keresettel 
összefüggésben a választottbírósági ítéletben meghatározott határ közvetlen alkalmazásával – és az uniós 
jog szóban forgó megsértései jelentőségének vizsgálata céljából – vizsgálja Horvátország és Szlovénia területe 
kiterjedésének és határainak kérdését.

2. A WTO égisze alatt kötött egyezmény megsértése

A 2020. október 6-i Bizottság kontra Magyarország (Felsőoktatás) ítéletben (C-66/18, EU:C:2020:792) a 
nagytanácsban eljáró Bíróság helyt adott az Európai Bizottság által e tagállammal szemben benyújtott, 
kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek. A Bíróság egyrészt megállapította, hogy Magyarország, 
mivel az oklevelet adó képzési tevékenységnek az EGT-n kívüli külföldi felsőoktatási intézmények által 
Magyarországon való gyakorlását a Magyarország és az érintett intézmény székhelye szerinti harmadik állam 
közötti nemzetközi szerződés fennállására vonatkozó feltételhez köti, nem teljesítette a WTO keretében kötött 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
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GATS alapján a nemzeti elbánás tekintetében vállalt kötelezettségeit.320 Ezenfelül e követelmény sérti az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: Charta) foglalt, a tudományos élet szabadságára,  
a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket.321

Másrészt a Bíróság megállapította, hogy Magyarország, mivel a külföldi felsőoktatási intézmények 
tevékenységének – ideértve az EGT valamely más tagállamában székhellyel rendelkező intézményeket is – 
Magyarországon való gyakorlását azon feltételhez köti, hogy ezen intézmények a székhelyük szerinti államban 
felsőoktatási képzést nyújtsanak, nem teljesítette a GATS alapján a nemzeti elbánás tekintetében vállalt 
kötelezettségeit, továbbá a letelepedés szabadságából,322 a szolgáltatások szabad mozgásából,323 valamint 
a Charta fent említett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.

Magyarország 2017. április 4-én sürgősséggel fogadta el a felsőoktatási törvényt módosító törvényt324  
(a továbbiakban: 2017. évi felsőoktatási törvény), amelyet úgy terjesztettek elő, hogy az a felsőoktatási 
tevékenységek minőségét kívánja biztosítani, és amelynek fő célja a külföldi felsőoktatási intézményekre 
alkalmazandó engedélyezési rendszer átdolgozása volt. Ezen intézményekre, függetlenül attól, hogy 
rendelkeznek-e előzetes engedéllyel, vagy sem, ezentúl új követelmények vonatkoznak, ideértve azokat is, 
amelyeket a Bíróság megvizsgált.

A Bizottság Magyarországgal szemben kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a 
Bírósághoz arra hivatkozva, hogy a 2017. évi felsőoktatási törvény összeegyeztethetetlen mind a Magyarország 
által a GATS keretében vállalt kötelezettségekkel, mind pedig a letelepedés szabadságával, a szolgáltatások 
szabad mozgásával és a Chartában foglalt, a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények 
alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel.

A Bíróság mindenekelőtt a Magyarország által hivatkozott elfogadhatatlansági okokat utasította el. Egyrészről 
ugyanis, a Bizottság által a pert megelőző eljárásban alkalmazott határidők rövidségét illetően a Bíróság, 
megerősítve ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát,325 megvizsgálta ezen eljárás tényleges lefolyását, és 
megállapította, hogy Magyarország nem bizonyította a védelemhez való jogának állítólagos megsértését 
Ezenfelül megjegyezte, hogy a Bizottság a vitatott határidőket a szóban forgó rendelkezések rövid határidőn 
belüli – eredetileg 2018. január 1 jében megállapított – hatálybalépésére figyelemmel állapította meg. 
Másrészről a Bíróság megállapította, hogy a magyar kormány nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy az 
általa a Bizottságnak tulajdonított politikai szándék, azaz a Central European University sajátos érdekeinek 
védelme jogellenes, mivel kizárólag a Bizottságot e tekintetben megillető diszkrecionális jogkörbe tartozik a 
kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindítása célszerűségének megítélése, amelyre önmagában 
nem terjed ki a Bíróság által gyakorolt felülvizsgálat.

320|  A GATS XVII. cikke.

321|  A Charta 13. cikke, 14. cikkének (3) bekezdése és 16. cikke. Az ítélet e rendelkezésekkel kapcsolatos aspektusait az I.3., „A művészet 
és a tudomány szabadsága, az oktatáshoz való jog és a vállalkozás szabadsága” című rész mutatja be.

322|  EUMSZ 49. cikk

323|  A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 
36. o.; helyesbítés: HL 2014. L 287., 33. o.; a továbbiakban: szolgáltatási irányelv) 16. cikke.

324|  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény.

325|  Lásd különösen: 2020. június 18-i Bizottság kontra Magyarország (Az egyesületek átláthatósága) ítélet (C 78/18, EU:C:2020:476, 
30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
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A Bíróság ezt követően megállapította hatáskörét a WTO jogába ütköző jogsértésekre alapított kifogások 
elbírálására. E tekintetben, miután emlékeztetett arra, hogy bármely, az Unió által kötött nemzetközi 
megállapodás az uniós jog szerves részét képezi, megállapította, hogy ez a helyzet a WTO-t létrehozó 
egyezmény esetében is, amelynek a GATS a részét képezi. Ezt követően az Uniónak a közös kereskedelempolitika 
területén fennálló kizárólagos hatásköre és a tagállamoknak az oktatás területén fennálló kiterjedt hatásköre 
közötti viszonyt illetően a Bíróság kifejtette, hogy GATS keretében vállalt kötelezettségek, ideértve a magán 
oktatási szolgáltatások kereskedelmének liberalizációjára vonatkozó kötelezettségvállalásokat is, a közös 
kereskedelempolitika területéhez tartoznak. Egyébiránt a magyar kormány arra alapított érvelésére válaszolva, 
hogy értelmezési kérdésekben nevezetesen a WTO vitarendezési rendszerét alkotó szervek rendelkeznek 
kizárólagos hatáskörrel, a Bíróság hangsúlyozta, hogy az, hogy a WTO-nak saját vitarendezési rendszere van, 
nemcsak hogy nem képezi akadályát annak, hogy a Bíróság kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás 
keretében megállapítsa saját hatáskörét a WTO jogába, azaz a jelen ügyben a GATS-ba ütköző jogsértésekre 
alapított kifogások elbírálására, hanem e hatáskör gyakorlása teljes mértékben összhangban is áll a WTO 
minden egyes tagja – többek között az Unió – azon kötelezettségével, hogy biztosítsa az e szervezet jogából 
eredő kötelezettségeinek betartását. E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy sor kerülhet az Unió 
nemzetközi felelősségének megállapítására abban az esetben, ha valamely tagállam esetleg nem teljesíti a 
GATS alapján vállalt kötelezettségeit.

Ezzel összefüggésben a Bíróság kifejtette, hogy milyen konkrét hatással vannak saját hatáskörének gyakorlására 
az Unióra kötelező nemzetközi egyezmények rendelkezései, valamint az általános nemzetközi szokásjog 
szabályai és elvei, amelyekkel kapcsolatban mindjárt az elején emlékeztet arra, hogy azok az Unióra kötelezőek. 
Így az állam nemzetközi jogot sértő magatartásért fennálló felelőssége területén kodifikált általános nemzetközi 
jogi elvekre tekintettel a Bíróság megjegyezte, hogy valamely tagállam magatartásának a Bíróság által 
kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás keretében – akár a WTO jogára tekintettel – elvégzendő 
értékelése nem köti a WTO többi tagját, és nem érintheti a WTO Vitarendezési Testülete által adott esetben 
elvégzendő későbbi értékelést sem. Így a Bíróság szerint sem az Unió, sem az érintett tagállam nem hivatkozhat 
a Bíróság által kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás végén hozott ítéletre annak érdekében, hogy 
kivonja magát azon kötelezettsége alól, hogy eleget tegyen a WTO joga értelmében a Vitarendezési Testület 
határozatainak tulajdonított jogkövetkezményeknek.

A Bíróság, miután ekképpen megállapította hatáskörét, megvizsgálta a Bizottság kifogásait. Először is, az 
előzetes nemzetközi szerződés fennállására vonatkozó követelménynek a GATS nemzeti elbánásra vonatkozó 
XVII. cikkére tekintettel történő értékelését illetően a Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy Magyarország 
a felsőoktatási szolgáltatások területén teljes körű kötelezettséget vállalt arra, hogy az e cikkben előírt nemzeti 
elbánást nyújtja, éspedig annak ellenére, hogy a piacra jutással (XVI. cikk) kapcsolatos kötelezettségvállalás 
vonatkozásában olyan fenntartást tett, amely értelmében oktatási intézmény Magyarországon történő 
létesítéséhez előzetes engedély szükséges. A WTO joga szerint ugyanis az előzetes engedélyre vonatkozó 
ilyen fenntartás, amelynek célja a piacra jutás vonatkozásában tett kötelezettségvállalás korlátozása, a 
nemzeti elbánás vonatkozásában csak annyiban érvényesülhet, amennyiben e fenntartás olyan intézkedésre 
vonatkozik, amely mind a piacra jutásra vonatkozó kötelezettséggel, mind pedig a nemzeti elbánás 
kötelezettségével ellentétes. Márpedig a jelen ügyben az előzetes engedélyre vonatkozó fenntartás, amellyel 
Magyarország a piacra jutás vonatkozásában vállalt kötelezettségét kívánta korlátozni, általános jellege miatt 
egyáltalán nem hátrányosan megkülönböztető jellegű, így Magyarország a nemzeti elbánás kötelezettségét 
illetően nem hivatkozhat e fenntartásra.

A Bíróság ezt követően kifejtette, hogy a nemzetközi szerződés megkötése, amint ezt a 2017. évi felsőoktatási 
törvény megköveteli, az érintett külföldi szolgáltatókkal szemben további feltételt ír elő ahhoz, hogy 
Magyarországon felsőoktatási szolgáltatásokat nyújthassanak, amely feltétel teljesítése a magyar hatóságok 
diszkrecionális jogkörébe tartozik, ami elegendő ahhoz, hogy megvalósuljon a versenyfeltételeknek az érintett 
intézmények hátrányára és a magyar intézmények javára történő módosulása. Végül a Bíróság megállapította, 
hogy a magyar kormány által a szóban forgó követelmény által követett célkitűzésekkel kapcsolatban előadott 
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magyarázatok nem elegendők e követelménynek a GATS XIV. cikkére tekintettel való igazolásához.  
A Magyarország által a közrend védelmére való hivatkozást illetően ugyanis e tagállam nem bizonyította 
konkrétan és részletesen a magyar társadalom valamely alapvető érdekét fenyegető, valós és kellően komoly 
veszély fennállását. Ezenkívül, amennyiben a szóban forgó követelmény állítólag a félrevezető gyakorlatok 
megelőzésére irányul, a Bíróság kimondta, hogy e követelmény önkényes diszkrimináció eszközét jelenti, 
mivel a magyar hatóságok politikai szándéka döntő szerepet játszik e követelmény teljesítésében. Ennélfogva 
a Bíróság ezen, Magyarország által hivatkozott igazolást sem fogadta el.

Ezenfelül és mindenesetre a Bíróság a szóban forgó követelményt aránytalannak ítélte, megjegyezve, hogy 
az megkülönböztetés nélkül alkalmazandó, éspedig a magyar piacon már jelen lévő intézményekre is.

Másodszor a Bíróság a származási országban folytatott képzési tevékenységre vonatkozó követelményt 
vizsgálta meg. Mindenekelőtt a Magyarország által a GATS XVII. cikke alapján vállalt kötelezettséget illetően 
a Bíróság, miután rávilágított a szóban forgó követelményből eredően az érintett intézményeket érintő 
versenyhátrányra, a fentiekhez hasonlóan rámutatott arra, hogy a magyar kormány nem szolgált kellő 
magyarázattal azon célkitűzéseket illetően, amelyek igazolhatnák e követelmény szükségességét. Az első 
kifogás elemzése keretében elfogadott indokokhoz hasonló okokból a Bíróság ennélfogva megállapította, 
hogy e követelmény, annyiban, amennyiben a WTO-ban tagsággal rendelkező harmadik államban letelepedett 
felsőoktatási intézményekre alkalmazandó, sérti e rendelkezést. Egyébiránt annyiban, amennyiben az említett 
követelmény az Unió valamely más tagállamában székhellyel rendelkező oktatási intézményekre alkalmazandó, 
a Bíróság megállapította, hogy e követelmény indokolatlanul korlátozza mind az EUMSZ 49. cikkben biztosított 
letelepedési szabadságot, mint pedig a szolgáltatásoknak a szolgáltatási irányelv 16. cikkében említett szabad 
mozgását. Végül, amennyiben a szóban forgó követelmény állítólag a felsőoktatás magas színvonalát kívánja 
biztosítani, a Bíróság megjegyezte, hogy a megkövetelt tevékenység, amelynek a minőségét még meg is kell 
állapítani, egyáltalán nem határozza meg előre a Magyarországon nyújtott oktatás színvonalát, így az ilyen 
célkitűzés nem elegendő a szóban forgó követelmény igazolásához.

3.  Az Európai Gazdasági Térség tagállama állampolgárának a kiadatása 
iránti kérelem

A 2020. április 2-i Ruska Federacija ítéletben (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262) a sürgősségi előzetes döntéshozatali 
eljárás keretében a nagytanácsban eljáró Bíróság állást foglalt a valamely harmadik állam által előterjesztett, 
nem az Európai Unió tagállamának, hanem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban  
(a továbbiakban: EGT megállapodás) részes, EFTA-állam állampolgárának kiadatása iránti kérelméről határozni 
hivatott tagállam kötelezettségeiről.326 A Bíróság kimondta, hogy a megkeresett tagállamnak a Charta 19. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően először is meg kell vizsgálnia, hogy kiadatás esetén az érintett személy nincs-e 
kitéve annak a veszélynek, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek 
vetik alá. Ugyanakkor e vizsgálat során különösen komoly tényezőnek minősül az, hogy az érintett személyt 
az adott EFTA-állam állampolgárságának megszerzését megelőzően ez az állam pontosan a kiadatási kérelem 
alapjául szolgáló eljárások miatt menekültként elismerte. Egyébiránt a Bíróság kimondta, hogy a kiadatás 
iránti kérelem teljesítése előtt az említett tagállamnak tájékoztatnia kell az EFTA-államot annak érdekében, 
hogy kérhesse az állampolgára átadását, feltéve, hogy az említett EFTA-állam a nemzeti joga szerint hatáskörrel 
rendelkezik az e személlyel szemben a területén kívül elkövetett cselekmények miatt indított büntetőeljárás 
lefolytatására.

326|  Az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás (HL 1994. L 1., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 
52. kötet, 3. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
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A jelen ügyben 2015. május 20-án az Interpol moszkvai irodája nemzetközi körözést adott ki egy orosz 
állampolgár ellen. Ezt az állampolgárt, aki időközben izlandi állampolgárságot szerzett, 2019. június 30-án, 
Horvátországban letartóztatták az említett nemzetközi körözés alapján. 2019. augusztus 6-án a horvát 
hatóságok kiadatás iránti kérelmet kaptak Oroszországtól. A kiadatásról határozni hivatott horvát bíróság 
úgy értékelte, hogy a kiadatás törvényi feltételei teljesülnek, így azt engedélyezte.

Az érintett személy ekkor e határozat hatályon kívül helyezését kérte a Vrhovni sudtól (legfelsőbb bíróság, 
Horvátország). Ennek keretében arra hivatkozott, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az Oroszországnak 
történő kiadatása esetén kínzásnak és embertelen vagy megalázó bánásmódnak vetik alá, továbbá arra, 
hogy az izlandi állampolgárság megszerzése előtt Izland menekültként elismerte, pontosan az Oroszországban 
ellene folytatott eljárások miatt. Hivatkozott továbbá a Petruhhin327 ítélet tiszteletben nem tartására, amely 
ítéletben a Bíróság kimondta, hogy ha valamely tagállam, amelybe egy uniós polgár, valamely másik tagállam 
állampolgára beutazott, kiadatás iránti kérelmet kap, tájékoztatnia kell az utóbb említett tagállamot, és ez 
utóbbi tagállam kérelmére át kell adnia számára ezt a személyt a 2002/584 kerethatározatnak328 megfelelően, 
feltéve, hogy e tagállam a nemzeti joga szerint hatáskörrel rendelkezik a büntetőeljárás lefolytatására e 
személlyel szemben a területén kívül elkövetett cselekmények vonatkozásában.

A jelen ügyben a Vrhovni sud (legfelsőbb bíróság) arra várt választ a Bíróságtól, hogy a Petruhhin ítéletben 
elfogadott értelmezést kell-e követni egy olyan helyzetben, amely nem egy uniós polgárt, hanem egy izlandi 
állampolgárt érint, tekintettel arra, hogy Izland az EGT-megállapodásban részes EFTA-állam.

Először is a Bíróság megvizsgálta, hogy az uniós jog alkalmazható-e erre a helyzetre. E tekintetben kifejtette, 
hogy mivel nem olyan uniós polgárról van szó, aki az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamba 
utazott, hanem harmadik állam állampolgáráról, a Petruhhin ítéletben értelmezett EUMSZ 18. cikk (állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetés tilalma) és EUMSZ 21. cikk (az uniós polgárok szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való joga) a jelen ügyben nem alkalmazhatók. Mindazonáltal a szóban forgó helyzet valóban 
az uniós jog hatálya alá tartozott, pontosabban az EGT-megállapodás hatálya alá, amely az Unió által megkötött 
nemzetközi megállapodásként az uniós jog szerves részét képezi. Ennek megállapításához a Bíróság elsősorban 
hangsúlyozta, hogy Izland kiváltságos kapcsolatot tart fenn az Unióval, hiszen azon túl, hogy a schengeni 
térséghez tartozik, és az EGT-megállapodásban részes, ez a harmadik állam részt vesz a közös európai 
menekültügyi rendszerben, és az Unióval az átadási eljárásra vonatkozóan megállapodást kötött.329 A Bíróság 
ezt követően megjegyezte, hogy az EGT-megállapodás 36. cikke a szolgáltatásnyújtás szabadságát lényegében 
azonos módon biztosítja, mint az EUMSZ 56. cikk. Végül megállapította, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
mind az EUMSZ 56. cikk, mind pedig az EGT-megállapodás értelmében magában foglalja a szolgáltatás 
igénybevevőinek azon szabadságát, hogy más államba utazzanak a szolgáltatás igénybevétele érdekében; 
a jelen ügyben ez történt, hiszen az érintett izlandi állampolgár Horvátországban kívánt nyaralni, vagyis a 
turizmushoz fűződő szolgáltatást igénybe venni.

327|  A Bíróság 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítélete (C-182/15, EU:C:2016:630).

328|  A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal (HL 2009. L 81., 24. o.) módosított, az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).

329|  Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia 
közötti átadási eljárásról szóló megállapodás (HL 2006. L 292., 2. o.), amelyet a Tanács az Unió nevében az Európai Unió, valamint 
az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási 
eljárásról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. november 27-i 2014/835/EU tanácsi határozat (HL 2014. L 343., 1. o.) 
1. cikkével jóváhagyott, és amely 2019. november 1-jén hatályba lépett.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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Másodsorban a Bíróság, miután kifejtette, hogy a Charta rendelkezései is alkalmazandók, mivel a szóban 
forgó helyzet az uniós jog hatálya alá tartozik, pontosította a Charta 19. cikkének (2) bekezdésében biztosított 
védelem terjedelmét, amely rendelkezés értelmében senki sem toloncolható ki vagy utasítható ki olyan 
államba, vagy adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, 
vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá. Így a Bíróság kimondta, hogy a kiadatási 
kérelemmel megkeresett tagállamnak a kiadatás esetleges teljesítése előtt meg kell vizsgálnia, hogy a kiadatás 
nem sérti az ebben a cikkben meghatározott jogokat. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a jelen ügyben az, 
hogy az érintett személyt Izlandon menekültként elismerték, e vizsgálat szempontjából különösen komoly 
tényezőnek minősül. Ez annál is inkább jelentőséggel bír, mivel a menekült jogállást pontosan a kiadatás 
iránti kérelem alapjául szolgáló büntetőeljárások miatt adták meg. Ennélfogva, sajátos körülmények hiányában, 
ideértve a helyzet jelentős alakulását Oroszországban vagy akár az annak alátámasztására szolgáló 
bizonyítékokat, hogy az érintett személy a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárásokat a menedékjog 
iránti kérelem benyújtásakor eltitkolta, az izlandi hatóságoknak az e kérelmet jóváhagyó határozata 
következtében Horvátországnak meg kell tagadnia a kiadatást.

Harmadsorban, különösen arra az esetre, ha a kiadatás iránti kérelemmel megkeresett tagállam úgy értékeli, 
hogy a Chartával nem ellentétes a kiadatás teljesítése, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a saját állampolgárok 
kiadatását tiltó nemzeti szabályok, mint Horvátország szabályai, eltérő bánásmódot alkalmaznak, mivel 
ahhoz vezetnek, hogy az EGT-megállapodásban részes más EFTA-államok állampolgárai számára a kiadatás 
ellen nem biztosítanak azonos védelmet. Ezáltal az ilyen szabályok hatással lehetnek az EGT-megállapodás 
36. cikke értelmében vett szolgáltatásnyújtás szabadságára. A Bíróság ezt követően megjegyezte, hogy az 
ilyen korlátozás csupán akkor igazolható, ha objektív megfontolásokon alapul, és a nemzeti jog által jogszerűen 
megállapított célkitűzéssel arányos. A jelen ügyben a bűncselekmény elkövetési helye szerinti államtól eltérő 
állam területén tartózkodó személy büntetlenül maradása veszélyének elkerülésére irányuló cél jogszerűnek 
tekintendő. Ráadásul az e személyek harmadik állam részére történő kiadatását lehetővé tévő szabályok 
megfelelőnek tűnnek az említett cél eléréséhez. Mindazonáltal, az ilyen korlátozás arányos jellegét illetően 
a Bíróság megállapította, hogy előnyben kell részesíteni az érintett személy állampolgársága szerinti  
EFTA-állammal való információcserét annak érdekében, hogy ez az állam lehetőséget kapjon az állampolgárának 
büntetőeljárás lefolytatása céljából történő átadása iránti kérelem kibocsátására. Mivel Izlandra a 2002/584 
kerethatározat nem alkalmazandó, az ilyen átadásra az átadási eljárásról szóló megállapodás alapján kerülhet 
sor, amelynek rendelkezései nagyon hasonlítanak a kerethatározat rendelkezéseire.

Így végeredményben a Bíróság kimondta, hogy a Petruhhin ítéletben elfogadott megoldás analógia útján 
alkalmazandó egy izlandi állampolgárra, aki a kiadatást kérő harmadik állam szempontjából objektív módon 
összehasonlítható helyzetben van egy uniós polgárral, akinek az Unió az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése szerint 
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál, ahol a személyek szabad 
mozgása biztosított.
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XXI. Közös kül‑ és biztonságpolitika

A 2020. október 6-i Bank Refah Kargaran kontra Tanács ítéletben (C-134/19 P, EU:C:2020:793) a nagytanácsban 
eljáró Bíróság egy olyan ügyben határozott, amelyben befagyasztották a Bank Refah Kargaran iráni bank  
(a továbbiakban: fellebbező) pénzeszközeit és gazdasági forrásait az Európai Unió által bevezetett azon 
korlátozó intézkedések keretében, amelyek az Iráni Iszlám Köztársaság arra való kötelezésére irányultak, 
hogy hagyjon fel az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó nukleáris tevékenységeivel és az 
atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésével. E pénzeszközök befagyasztására a 
banknak a Tanács által az EUSZ 29. cikk alapján a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretében egymást 
követően elfogadott különböző határozatokhoz csatolt, az atomfegyverek elterjedésében közreműködő 
szervezetek listájára való felvételével került sor. E KKBP határozatokat ezt követően a Tanács által az 
EUMSZ 215. cikk alapján elfogadott több rendelet hajtotta végre.

A fellebbező elérte, hogy ezen aktusok mindegyikét az indokolás elégtelensége miatt az őt érintő részükben 
megsemmisítsék.330 Ezt követően, 2013 novemberében a fellebbező nevét megfelelő indokolás alapján újból 
felvették az EUSZ 29. cikk és az EUMSZ 215. cikk alapján elfogadott különböző tanácsi határozatokhoz, illetve 
rendeletekhez mellékelt jegyzékbe. A Törvényszék azonban nem adott helyt a bank keresetének, amely 
többek között e jogi aktusok őt érintő részében való megsemmisítésére irányult.

2015. szeptember 25-én a fellebbező újabb keresetet indított, amely ezúttal az Unió arra való kötelezésére 
irányult, hogy térítse meg a rá vonatkozó, a megsemmisítést kimondó ítélettel megsemmisített korlátozó 
intézkedések elfogadásából és fenntartásából a fellebbező véleménye szerint eredő károkat. 2018. december 
10-i ítéletében331

 a Törvényszék egyrészt megállapította az EUSZ 29. cikk alapján a KKBP területén elfogadott határozatokkal 
állítólagosan okozott kár megtérítésére irányuló kártérítési kereset elbírálására vonatkozó hatáskörének 
hiányát. Másrészt, mivel a kártérítési kereset az EUMSZ 215. cikk alapján elfogadott rendeletek miatt 
állítólagosan bekövetkezett kár megtérítésére irányult, a Törvényszék azt mint megalapozatlant elutasította 
azzal az indokkal, hogy nem nyert bizonyítást valamely jogszabály kellően súlyos megsértése.

A fellebbező e körülmények között nyújtott be fellebbezést a Bírósághoz, amely lényegében arra irányult, 
hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a kártérítési kereset megalapozottságának a Törvényszék általi 
értékelését, és hatáskörével élve hozzon az ügy érdemében határozatot, helyt adva a fellebbező kérelmeinek.

A Bíróság elutasította e fellebbezést, megállapítva azonban, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, 
amikor megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a fellebbezőt az EUSZ 29. cikk alapján elfogadott 
KKBP határozatok következtében ért kár megtérítése iránti kérelem elbírálására.

Elsősorban a Bíróság hivatalból vizsgálta az uniós bíróságnak a korlátozó intézkedések miatt állítólagosan 
bekövetkezett kár megtérítése iránti kártérítési kereset elbírálására vonatkozó hatáskörének kérdését, mivel 
az ilyen kérdés eljárásgátló jellegű. A jelen ügyben a Bíróság egyrészt úgy ítélte meg, hogy a Törvényszék 
helyesen állapította meg a fellebbezőt az EUMSZ 215. cikken alapuló rendeletekben vele szemben előírt 
korlátozó intézkedések miatt állítólagosan ért kár megtérítése iránti kérelem elbírálására vonatkozó hatáskörének 

330|  A Törvényszék 2013. szeptember 6-i Bank Refah Kargaran kontra Tanács ítélete (T-24/11, EU:T:2013:403, a továbbiakban: megsemmisítést 
kimondó ítélet).

331|  A Törvényszék 2018. december 10-i Bank Refah Kargaran kontra Tanács ítélete (T-552/15, nem tették közzé, EU:T:2018:897).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:793
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2013:403
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:897
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fennállását. Másrészt viszont a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor hatáskörének hiányát 
állapította meg ugyanezen kérelem annyiban való elbírálására, amennyiben az a fellebbezőt az EUSZ 29. cikk 
alapján elfogadott KKBP határozatok következtében ért kár megtérítésére irányul.

Ugyanis az európai bíróságnak a KKBP terén fennálló hatáskörét a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta 
főszabály szerint a kizártság jellemzi,332 két kivétellel,333 amelyek egyike a korlátozó intézkedések elfogadásáról 
szóló tanácsi határozatok érvényességének értékelésére vonatkozik.334 Noha ez utóbbi kivétel nem említi 
kifejezetten a kártérítési keresetet, a Bíróság az elemzése hatályának értelmezéséhez a bírói jogvédelem 
rendszerének szükséges koherenciájára támaszkodott.

E tekintetben a Bíróság először is hangsúlyozta, hogy az uniós bíróságnak a KKBP területére vonatkozó e 
hatásköre eltérést jelent az uniós bíróság elsődleges feladatától, vagyis a jog tiszteletben tartásának 
biztosításától.335 Így e különös szabályozást szigorúan kell értelmezni. Továbbá, mivel a kártérítési kereset 
az alkotmányos követelményeknek megfelelő bírói jogvédelem átfogó rendszerébe illeszkedik,336 hozzájárul 
e védelem hatékonyságához, ezért olyan értékelést követel meg, amely alkalmas a bírói jogvédelem bármely 
hiányosságának megelőzésére, következésképpen az e védelemre vonatkozó teljes rendszer koherenciájának 
biztosítására. Márpedig a jelen ügyben a Bíróság rámutatott, hogy az EUMSZ 215. cikk által az e cikk alapján 
elfogadott rendeletek és az EUSZ 29. cikk alapján elfogadott KKBP határozatok között létrehozott kapcsolat 
ellenére az ilyen jogi aktusokban előírt korlátozó intézkedések nem esnek szükségszerűen egybe, így a bírói 
jogvédelem hiányossága jöhet létre az uniós bíróságnak a KKBP határozatokban előírt korlátozó intézkedésekkel 
kapcsolatos kártérítési kereset elbírálására vonatkozó hatáskörének hiányából. E körülmények között a 
Bíróság azt állapította meg, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a 
KKBP határozatokban előírt korlátozó intézkedések miatt valamely természetes vagy jogi személyt állítólagosan 
ért kár megtérítése iránti kártérítési kereset nem tartozik a hatáskörébe.

Másodsorban a Bíróság megvizsgálta a fellebbező által előterjesztett azon jogalapokat, amelyek arra irányultak, 
hogy kétségbe vonják a Törvényszék kártérítési kereset megalapozottságára vonatkozó értékelését, mivel 
nem állapította meg az Unió szerződésen kívüli felelősségét megalapozó jogellenesség fennállását.

A Bíróság szerint először is a Törvényszék helyesen állapította meg, hogy a fellebbezőt érintő korlátozó 
intézkedéseket előíró jogi aktusok indokolásának elégtelensége önmagában nem volt alkalmas arra, hogy 
megalapozza e felelősséget.

Az ítélkezési gyakorlatban kidolgozott, ily módon megerősített elv hatályát pontosítva a Bíróság mindazonáltal 
emlékeztetett arra, hogy az indokolási kötelezettséget, amely egy lényeges eljárási szabály, meg kell különböztetni 
az indokolás megalapozottságának kérdésétől. Ebből következik, hogy az Unió felelőssége akkor állapítható 

332|  Az EUSZ 24. cikk (1) bekezdése második albekezdésének utolsó mondata és az EUMSZ 275. cikk első bekezdése.

333|  Az első kivétel az EUSZ 40. cikk tiszteletben tartására vonatkozik (az EUSZ 24. cikk (1) bekezdése második albekezdésének utolsó 
mondata és az EUMSZ 275. cikk második bekezdése).

334|  Az EUMSZ 275. cikknek az EUSZ 24. cikk (1) bekezdése második albekezdése utolsó mondatával összefüggésben értelmezett második 
bekezdése a Tanács által a KKBP-re vonatkozó rendelkezések alapján a természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan elfogadott 
korlátozó intézkedéseket előíró határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára irányuló, az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésében 
előírt feltételek mellett benyújtott keresetekre vonatkozik.

335|  EUSZ 19. cikk.

336|  A Bíróság a hatékony bírói jogvédelem elvére hivatkozik, ahogyan azt az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke is megerősíti, 
valamint az EUSZ 2. cikkben és az Unió külső tevékenységére vonatkozó EUSZ 21. cikkben – amelyre az EUSZ 23. cikk visszautal – 
említett jogállamiság értékére.
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meg, ha a Tanácsnak nem sikerül alátámasztania az elfogadott intézkedések alapjául szolgáló indokokat, ami 
a jogi aktus érdemi jogszerűségét érinti, feltéve, hogy a kártérítési kereset alátámasztására ilyen jogalapra 
hivatkoztak.

Másodszor, ebben az összefüggésben a Bíróság elutasította azokat a jogalapokat, amelyekkel a fellebbező 
azt kifogásolta, hogy a Törvényszék nem ismerte el, hogy a megsemmisítést kimondó ítélet értelmében a 
Tanácsra háruló, a terhelő bizonyítékok továbbítására vonatkozó kötelezettség Tanács általi megsértése 
megalapozza az Unió szerződésen kívüli felelősségét. A megsemmisítést kimondó ítéletből ugyanis kitűnik, 
hogy ez az érvelés az egyetlen, az indokolási kötelezettségre vonatkozó jogalaphoz kapcsolódott.

Végül, a Bíróság a fellebbezést teljes egészében elutasította, megállapítva, hogy a Törvényszéknek a hatásköre 
terjedelmére vonatkozó elemzésével kapcsolatos téves jogalkalmazás nem indokolja a megtámadott ítélet 
hatályon kívül helyezését, mivel annak rendelkező része megalapozott.

XXII. Európai közszolgálat

Ebben a részben három ítéletet kell kiemelni. Az első ítélet a Közszolgálati Törvényszék bíráinak a kinevezési 
eljárására vonatkozik. A második ítélet tárgya az Európai Bizottság harmadik országokban szolgálatot teljesítő 
tisztviselőinek és szerződéses alkalmazottainak a fizetett éves szabadsághoz való joga. A harmadik ítélet 
valamely tisztviselő bírósági eljárás alóli mentességének a felfüggesztéséről szól.337

1.  A Közszolgálati Törvényszék bíráinak a kinevezési eljárása

A 2020. március 26-i Simpson kontra Tanács és HG kontra Bizottság (felülvizsgálat) ítéletben (C-542/18. RX- II. 
és C-543/18. RX-II. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:232) a nagytanácsban eljáró Bíróság felülvizsgálta338 a 
Törvényszék Simpson kontra Tanács és HG kontra Bizottság ítéleteit339 (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát 
képező ítéletek). E felülvizsgálat végén a Bíróság kimondta, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jog 
egységességét és koherenciáját annak megállapításával, hogy a Közszolgálati Törvényszéken valamely bíró 
kinevezésére irányuló eljárást érintő szabálytalanság sértette a törvényes bíróhoz való jogot.340 Elismerve a 
szóban forgó kinevezési eljárás szabálytalanságnak fennállását, a Bíróság megállapította, hogy e szabálytalanság 

337|  E részben is fel kell idézni a 2020. június 25-i Satcen kontra KF ítéletet (C-14/19 P, EU:C:2020:492), amely többek között az Európai 
Unió Műholdközpontja személyi állományának jogállásáról, valamint a védelemhez való jog tiszteletben tartásáról az e szervezet 
által hozott, valamely alkalmazottjának szerződését megszüntető határozat meghozatala során. Ezen ítéletet a V.3., „Megsemmisítés 
iránti kereset” című rész mutatja be.

338|  Az Európai Unió Törvényszéke által a Közszolgálati Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezés alapján hozott határozatokat 
a Bíróság az első főtanácsnok indítványára kivételesen felülvizsgálhatja, ha fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog 
egységessége vagy koherenciája sérül. A felülvizsgálati eljárást az EUMSZ 256. cikk (2) bekezdése és az Európai Unió Bírósága 
alapokmányának 62. és azt követő cikkei írják elő.

339|  A Törvényszék 2018. július 19-i Simpson kontra Tanács ítélete (T-646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493) és 2018. július 19-i  
HG kontra Bizottság ítélete (T-693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492).

340|  A törvényes bíróhoz való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének első mondata biztosítja. E cikk 
kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság 
tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:492
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:493
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:492
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mindazonáltal önmagában nem igazolhatta a Közszolgálati Törvényszék azon ítélkező testülete által hozott 
határozatok megsemmisítését, amelybe az érintett bírót beosztották. A Bíróság hatályon kívül helyezte a 
felülvizsgálat tárgyát képező ítéleteket és az ügyeket visszautalta a Törvényszék elé.

A jelen ügyben a Közszolgálati Törvényszék két bírája, S. Van Raepenbusch és H. Kreppel megbízatásának 
lejártára tekintettel 2013. december 3-án nyilvános pályázati felhívást tettek közzé. E pályázat lejártával a 
kiválasztási bizottság341 hat jelöltet tartalmazó listát állított össze. A Közszolgálati Törvényszék egy harmadik 
bírája, I. Rofes i Pujol megbízatásának lejártára tekintettel semmiféle nyilvános pályázati felhívást nem tettek 
közzé.

Az Európai Unió Tanácsa 2016. március 22-én három bírót nevezett ki a Közszolgálati Törvényszékre:  
S. Van Raepenbuscht, J. Sant’Annát és A. Kornezovot. Az e három bírói álláshelyre való kinevezés érdekében 
a Tanács a pályázóknak a 2013. december 3-i nyilvános pályázati felhívást követően létrehozott listáját 
használta, ideértve az I. Rofes i Pujol által korábban betöltött üres álláshelyet (a továbbiakban: harmadik 
álláshely) is, noha e nyilvános pályázati felhívás nem vonatkozott erre az álláshelyre. J. Sant’Annát és 
A. Kornezovot a Közszolgálati Törvényszék második tanácsába osztották be a 2016. április 14. és 2016. 
augusztus 31. közötti időszakra.

A Törvényszékhez benyújtott fellebbezések alapján a felülvizsgálat tárgyát képező ítéletekkel a Közszolgálati 
Törvényszék második tanácsa által hozott két határozatot342 (a továbbiakban: megtámadott határozatok) 
hatályon kívül helyeztek azzal az indokkal, hogy az ítélkező testületet nem szabályosan hozták létre.  
2018. szeptember 17-i határozataival343 a Bíróság fellebbezési tanácsa megállapította, hogy le kell folytatni 
az említett ítéletek felülvizsgálatát annak meghatározása érdekében, hogy azok sértik-e az uniós jog 
egységességét vagy koherenciáját

Először is, a Bíróság pontosította, hogy a megtámadott határozatokat meghozó ítélkező testület összetételének 
szabálytalanságára vonatkozó jogalapot a Törvényszéknek hivatalból kell vizsgálnia. Ugyanis a független, 
pártatlan és a törvény által megelőzően létrehozott bírósághoz fordulás garanciái, és különösen azok, amelyek 
az ilyen bíróság fogalmát, valamint összetételét határozzák meg, a tisztességes eljáráshoz való jog sarokkövét 
képezik. Ez magában foglalja, hogy minden bíróság köteles megvizsgálni, hogy összetételénél fogva ilyen 
bíróságnak minősül-e, ha e tekintetben komoly kétség merül fel. Márpedig a jelen ügyben valóban fennállt 
ilyen kétség, mivel az ítélkező testület összetételének szabálytalanságát a Törvényszék egy korábbi ítéletében 
megállapította.344 Ebből az következik, hogy a Törvényszék nem követett el semmilyen tévedést, amikor a 
felülvizsgálat tárgyát képező ítéletekben hivatalból vizsgálta ezen összetételt.

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a kinevezési eljárás szabálytalansága kizárólag abból ered, hogy 
a Tanács megsértette a 2013. december 3-i nyilvános pályázati felhívást. E tekintetben a Bíróság megerősítette, 
hogy a Tanács megsértette azon jogi keretet, amelyet maga határozott meg az említett nyilvános pályázati 
felhívás közzétételekor és amelyet tiszteletben kellett tartania. Mindazonáltal úgy tűnt, hogy a pályázók 

341|  A kiválasztási bizottság az Európai Unió Bíróságának alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdésében említett bizottság.  
E bizottságot arra kérték fel, hogy nyilvánítson véleményt arról, hogy a pályázók megfelelnek-e a Közszolgálati Törvényszék bírói 
tisztségének betöltéséhez szükséges követelményeknek és véleményéhez csatolja a legmagasabb szintű megfelelő tapasztalattal 
rendelkező pályázók listáját.

342|  A Törvényszék 2016. június 24-i Simpson kontra Tanács végzése (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136) és a Közszolgálati Törvényszék 2016. 
július 19-i HG kontra Bizottság ítélete (F-149/15, EU:F:2016:155).

343|  A Bíróság 2018. szeptember 17-i Simpson kontra Tanács (felülvizsgálat) határozata (C-542/18 RX, EU:C:2018:763) és HG kontra 
Bizottság (felülvizsgálat) határozata (C-543/18 RX, EU:C:2018:764).

344|  A Törvényszék 2018. január 23–i FV kontra Tanács ítélete (T-639/16 P, EU:T:2018:22).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:F:2016:136
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:F:2016:155
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:763
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:764
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:22
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listájának igénybevétele a harmadik álláshely betöltéséhez egyebekben megfelelt a bírák Közszolgálati 
Törvényszékre történő kinevezésére irányuló eljárásra vonatkozó szabályoknak. Közelebbről, a kérdéses 
lista pontosan kétszer annyi pályázó nevét tartalmazta, mint ahány bírát e lista alapján kineveztek. Ezenkívül 
egyetlen tényező alapján sem lehetett kétségbe vonni azon követelmény tiszteletben tartását, amely szerint 
a Közszolgálati Törvényszék bíráit olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem 
férhet kétség, és akik rendelkeznek a bírói tisztségbe történő kinevezéshez szükséges alkalmassággal, vagy 
azon követelményét, amelynek értelmében a listának a legmagasabb szintű megfelelő tapasztalattal rendelkező 
pályázók nevét kellett tartalmaznia. Ráadásul a szóban forgó szabálytalanság egyáltalán nem tette lehetővé 
azon következtetés levonását, hogy a bíró harmadik álláshelyre történő kinevezése a nemzeti jogrendszereknek 
a Közszolgálati Törvényszéken belüli földrajzi megoszlását vagy képviseletét illetően nem kiegyensúlyozott 
összetételt eredményezett volna.

Harmadszor, a Bíróság kimondta, hogy az említett szabálytalanság nem minősül az Európai Unió Alapjogi 
Chartája (a továbbiakban: Charta) 47. cikke második bekezdésének első mondatában foglalt, törvényes 
bíróhoz való jog megsértésének. Ugyanis a bíráknak az érintett igazságszolgáltatási rendszer keretében 
történő kinevezése során elkövetett szabálytalanság e jog megsértését vonja maga után, különösen akkor, 
ha e szabálytalanság olyan természetű és súlyú, hogy azzal a valós veszéllyel jár, hogy más hatalmi ágak 
– különösen a végrehajtó hatalom – jogosulatlanul gyakoroljanak valamely mérlegelési jogkört, veszélyeztetve 
a kinevezési eljárás eredményének feddhetetlenségét, ezáltal kétséget ébresztve a jogalanyokban az érintett 
bíró vagy bírák függetlenségét és pártatlanságát illetően.

Márpedig valamely bíró harmadik álláshelyre történő kinevezésére a Közszolgálati Törvényszék bíráinak 
kinevezésére vonatkozó alapvető szabályok tiszteletben tartásával került sor. Ebben az összefüggésben 
önmagában az a körülmény, hogy a Tanács a 2013. december 3-i nyilvános pályázati felhívást követően 
létrehozott listát használta fel a harmadik álláshely betöltése érdekében, nem elegendő a Közszolgálati 
Törvényszék bírái kinevezési eljárására vonatkozó alapvető szabály olyan jellegű és súlyú megsértésének 
megállapításához, amely annak valós kockázatával járna, hogy a Tanács jogosulatlanul gyakorolja jogköreit, 
veszélyeztetve a kinevezési eljárás eredményének feddhetetlenségét, ezáltal kétséget ébresztve a harmadik 
álláshelyre kinevezett bíró vagy akár azon tanács függetlenségét és pártatlanságát illetően, amelybe e bírót 
beosztották. Következésképpen a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott határozatokat 
kizárólag a szóban forgó kinevezési eljárás során elkövetett szabálytalanság alapján megsemmisítette.

Végül, negyedszer, a Bíróság megállapította, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező ítéleteket érintő téves 
jogalkalmazás sérti az uniós jog egységességét és koherenciáját. Az említett ítéletek ugyanis precedensként 
szolgálhatnak, amely kihathat más olyan ügyekre, amelyek az ítélkező testület valamely tagjának kinevezését, 
és általánosabban a független, pártatlan és a törvény által megelőzően létrehozott bírósághoz való jogot 
érintik. Márpedig e jog alapvető jelentőséggel és horizontális jelleggel bír az uniós jogrendben, amelynek 
értelmezését és koherenciáját a Bíróságnak kell biztosítania.

2. A fizetett éves szabadsághoz való jog

A 2020. szeptember 8-i Bizottság és Tanács kontra Carreras Sequeros és társai ítéletben (C-119/19. P. és 
C-126/19. P. sz. egyesített ügyek, EU:C:2020:676) a Bíróság nagytanácsa helyt adott a Bizottság (C-119/19. P.) 
és a Tanács (C-126/19. P.) Törvényszék 2018. december 4-i Carreras Sequeros és társai kontra Bizottság 
ítéletével (T-518/16, EU:T:2018:873) szemben benyújtott fellebbezésének, amely ítélettel ez utóbbi 
megsemmisítette a Bizottság harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselői, illetve szerződéses 
alkalmazottai 2014. évi éves szabadsága napjai számának meghatározásáról szóló bizottsági határozatokat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:676
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:873
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F. Carreras Sequeros és a Bíróság előtti eljárásban félként részt vevő többi személy (a továbbiakban: F. Carreras 
Sequeros és társai) a Bizottság olyan tisztviselői, illetve szerződéses alkalmazottai, akik 2014. január 1-jét 
megelőzően harmadik országokban teljesítettek szolgálatot. Személyzeti aktáiknak az Európai Unió tisztviselőinek 
személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat)345 X. melléklete új 6. cikke második bekezdése 
első francia bekezdésének figyelembevétele érdekében történő naprakésszé tétele során, részükre a 
2014. évre  – az azt megelőző évre járó 42 nappal szemben – 36 munkanap éves szabadságot állapítottak 
meg. F. Carreras Sequeros és társai panasszal éltek, de panaszaikat az egyes esetektől függően a kinevezésre 
jogosult hatóság vagy a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság elutasította.

A Törvényszék előtt indított keresetükben F. Carreras Sequeros és társai azt kérték, hogy a Törvényszék 
állapítsa meg a személyzeti szabályzat X. melléklete új 6. cikkének jogellenességét, és semmisítse meg az 
éves szabadságuknak a 2014. évtől kezdődő csökkentéséről szóló bizottsági határozatokat (a továbbiakban: 
vitatott határozatok). A Törvényszék helyt adott a keresetnek, és megsemmisítette e határozatokat azzal az 
indokkal, hogy a Bizottság a vitatott határozatok elfogadása során nem támaszkodhatott érvényesen a 
személyzeti szabályzat X. mellékletének új 6. cikkére, amennyiben e cikket – mivel az a harmadik országokban 
szolgálatot teljesítő tisztviselők és alkalmazottak éves szabadságának időtartamát jelentős csökkenti – nem 
lehet összeegyeztethetőnek tekinteni az éves szabadsághoz való jog jellegével és céljával, amely kitűnik a 
Charta 31. cikkének a 2003/88 irányelvvel346 együttesen értelmezett (2) bekezdéséből.

A fellebbezés tárgyában eljáró Bíróság először is megállapította, hogy a Törvényszék helyesen ítélte 
elfogadhatónak az F. Carreras Sequeros és társai által felhozott jogellenességi kifogást, amely az éves 
szabadságnak a személyzeti szabályzat X. mellékletének új 6. cikkében előírt rendszerének egészére – többek 
között e rendszernek a 2016. évtől alkalmazandó végső szakaszára – vonatkozott. E tekintetben a Bíróság 
megállapította, hogy mivel az átmeneti időszak, jellegéből fakadóan, az egyik rendszerről egy másikra való 
fokozatos áttérés megszervezését szolgálja, a személyzeti szabályzat X. melléklete új 6. cikkének második 
bekezdésében előírt átmeneti időszakot csak az említett cikk első bekezdésével létrehozott végleges rendszer 
elfogadása igazolja. E körülmények között a vitatott határozatok a személyzeti szabályzat X. mellékletének 
ezen új 6. cikkével 2014. január 1-jétől életbe léptetett rendszer végrehajtási intézkedéseit képezték, valamint 
közvetlen jogi kapcsolatban álltak ezzel az egész rendszerrel.

345|  Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek 
a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 15. o.) 
1. cikke 70. pontja a) alpontjának 2014. január 1-jei hatálybalépése óta a személyzeti szabályzat X. mellékletének 6. cikke a harmadik 
országban szolgálatot teljesítő tisztviselőket illetően a következőket írja elő:

„A tisztviselő naptári évenként a szolgálati idő minden hónapja után [a korábbi három és fél munkanappal szemben] két munkanap 
éves szabadságra jogosult.

E cikk első bekezdésétől eltérően azon tisztviselők, akik 2014. január 14-én [helyesen: 1-jén] valamely harmadik országban már 
kiküldetésben vannak, az alábbiakra jogosultak:

– három munkanap 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig;

– két és fél munkanap 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig.”

A személyzeti szabályzat X. melléklete új 6. cikke második bekezdésének első francia bekezdése így az éves szabadságnak az e cikk 
első bekezdésével bevezetett végleges rendszerére való fokozatos áttérést megszervező átmeneti rendelkezést képez, többek között 
a személyzet – F. Carreras Sequeroshoz és társaihoz hasonló – már 2014. január 1-jén harmadik országban szolgálatot teljesítő 
érintett tagjai esetében a korábbi rendszer hirtelen változásával kapcsolatos hatások elkerülése vagy mérséklése céljából.

346|  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.; helyesbítés: HL 2020. L 92., 22. o.).
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Ezután a Bíróság határozott a Charta 31. cikkének (2) bekezdésében kimondott, éves szabadsághoz való jog 
jellegéről és céljáról. E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy az e rendelkezéshez fűzött magyarázatokból 
kitűnik, hogy a magyarázatokban a 2003/88 irányelvre való hivatkozás az irányelv azon rendelkezéseire utal, 
amelyek a fizetett éves szabadsághoz való alapvető jogot tükrözik és pontosítják. Ez a helyzet a 2003/88 
irányelv 7. cikke (1) bekezdésének esetében, amely legalább négy hét fizetett éves szabadsághoz való jogot 
ír elő, és amelyet a személyzeti szabályzatban található kedvezőbb rendelkezések hiányában alkalmazni kell 
az uniós intézmények tisztviselőire és alkalmazottaira. Következésképpen, – és a Törvényszék által 
megállapítottakkal ellentétben – nem tekinthető a fizetett éves szabadsághoz való alapvető jog megsértésének 
egy olyan uniós jogi rendelkezés, amely – a személyzeti szabályzat X. mellékletének új 6. cikkéhez hasonlóan – 
még ha az érintett személyeket fokozatosan meg is fosztja a fizetett éves szabadság bizonyos számú napjától, 
továbbra is a minimális négy hétnél hosszabb időtartamú fizetett éves szabadsághoz való jogot biztosít 
számukra. A Bíróság hozzáfűzte, hogy ilyen körülmények között a személyzeti szabályzat X. mellékletének 
új 6. cikkéhez hasonló rendelkezés biztosítani tudja az éves szabadsághoz való jog kettős céljának teljesülését, 
azaz annak lehetővé tételét a munkavállaló számára, hogy kipihenhesse a rá háruló feladatok végrehajtását, 
valamint hogy rendelkezésére álljon a kikapcsolódásra és szabad időtöltésre alkalmas idő. A Bíróság tehát 
helyt adott a fellebbezéseknek, és hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét.

Végül, a Bíróság az ügyet első fokon érdemben eldöntve, az F. Carreras Sequeros és társai által a Törvényszék 
előtt előterjesztett összes jogalapot – köztük az egyenlő bánásmód és a bizalomvédelem elve, valamint a 
magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértésére alapított jogalapokat – mint megalapozatlant 
elutasította.

Ami az egyenlő bánásmódnak az uniós közszolgálati jogra alkalmazandó elvét illeti, a Bíróság megállapította, 
hogy az uniós jogalkotó valóban figyelembe vette azt a sajátos helyzetet, amely megkülönbözteti a harmadik 
országban szolgálatot teljesítő tisztviselőket és alkalmazottakat az Unióban szolgálatot teljesítő személyzettől. 
Az uniós jogalkotó ugyanis fenntartotta e tisztviselők és alkalmazottak számára azt a lehetőséget, hogy 
különleges pótszabadságot igényeljenek, amely hozzáadódik a személyzeti szabályzatban az összes uniós 
tisztviselő vagy alkalmazott vonatkozásában elismert fizetett éves szabadsághoz való jogosultsághoz.

Ami a bizalomvédelem elvét illeti, a Bíróság emlékeztetett arra egyrészről, hogy az uniós tisztviselők és 
adminisztráció közötti jogviszony nem szerződéses jellegű, hanem a személyzeti szabályzaton alapul. 
Következésképpen e tisztviselők jogait és kötelezettségeit az uniós jogalkotó bármikor módosíthatja. Másrészről 
az említett elvre való hivatkozás joga feltételezi, hogy az Unió hatáskörrel rendelkező hatóságai pontos, 
feltételhez nem kötött és egybehangzó, valamint hitelt érdemlő és megbízható forrásokból származó ígéreteket 
nyújtottak az érdekeltek számára. Márpedig a jelen esetben nem bizonyították, hogy e hatóságok bármiféle 
ígéretet nyújtottak volna arra vonatkozóan, hogy a személyzeti szabályzat X. mellékletének 6. cikke soha 
nem fogja módosítás tárgyát képezni.

Ami a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot illeti, a Bíróság lényegében hangsúlyozta, 
hogy a személyzeti szabályzatban egy sor olyan rendelkezés található, amely konkrétan figyelembe veszi a 
harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők és alkalmazottak sajátos családi helyzetét. Hozzáfűzte, 
hogy valamely uniós jogi aktus jogszerűségének az alapvető jogokra figyelemmel való értékelése nem 
támaszkodhat az e jogi aktusnak valamely felperes konkrét esetében bekövetkező következményeire alapított 
állításokra.
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3. Bírósági eljárás alóli mentesség felfüggesztése

A 2020. június 18-i Bizottság kontra RQ ítéletében (C-831/18 P, EU:C:2020:481) a Bíróság hatályon kívül helyezte 
a Törvényszék RQ kontra Bizottság ítéletét,347 amely ítéletben a Törvényszék helyt adott az RQ, az Európai 
Csalás Elleni Hivatal (OLAF) korábbi főigazgatója által a bírósági eljárás alóli mentességének felfüggesztéséről 
szóló, 2016. március 2-i C(2016) 1449 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt benyújtott keresetnek. 
A Bíróság visszautalta a Törvényszék elé az ügyet azon részében, amelyben a jogvita érdemben való eldöntését 
a per állása nem engedi meg.

2012-ben egy dohánytermékgyártó panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, amelyben súlyos állítások szerepeltek 
a Bizottság egyik tagjának korrupció kísérletében való érintettségével kapcsolatban. Az OLAF, amelynek 
akkoriban RQ volt a főigazgatója, igazgatási vizsgálatot indított, és további bizonyítékok beszerzése érdekében 
felkért egy tanút arra, hogy folytasson telefonbeszélgetést egy olyan személlyel, aki az állítólagos korrupció 
kísérletében állítólag érintett. Ezt a telefonbeszélgetést az OLAF helyiségeiben, RQ beleegyezésével és 
jelenlétében, mobiltelefont használva bonyolították le. Az igazgatási vizsgálat befejezését követően egy belga 
bíróságon büntető feljelentést tettek, amelyben többek között telefonlehallgatások jogellenességére 
hivatkoztak. E feljelentés kivizsgálásának lehetővé tétele érdekében az illetékes belga vizsgálóbíró arra kérte 
a Bizottságot, hogy RQ mentességét gyanúsítotti kihallgatása érdekében függessze fel. Miután a Bizottság 
helyt adott ennek a kérelemnek, RQ keresetet indított a bírósági eljárás alóli mentessége felfüggesztéséről 
szóló határozat megsemmisítése iránt. A Törvényszék helyt adott ennek a keresetnek azzal az indokkal, hogy 
a Bizottság megsértette RQ meghallgatáshoz való jogát, és nem zárható ki teljesen, hogy e jogsértés hiányában 
a megtámadott határozatnak eltérő lehetett volna a tartalma.

A Bizottság által benyújtott fellebbezés alapján a Bíróság először is megerősítette, hogy a tisztviselő 
mentességének felfüggesztéséről szóló határozat a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése 
értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak minősül, amely az uniós bíróságok előtt keresettel megtámadható. 
E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy a tisztviselő számára a 7. jegyzőkönyv348 11. cikkének a) pontjában 
előírt, bírósági eljárás alóli mentesség által biztosított védelem megszüntetése révén a mentesség 
felfüggesztéséről szóló határozat olyan, tagállami közjog által előírt intézkedéseknek teszi ki a tisztviselőt, 
mint például a fogva tartás és a bírósági eljárás megindítása. Az a tény, hogy a tisztviselők számára biztosított 
kiváltságokat és mentességeket kizárólag az Unió érdekében kell biztosítani, semmit nem változtat azon a 
megállapításon, hogy az uniós tisztviselő mentességét felfüggesztő határozat jelentősen módosítja a tisztviselő 
helyzetét, megfosztva őt a mentesség kedvezményétől, következésképpen pedig neki sérelmet okozó aktusnak 
minősül.

A Bíróság, miután emlékeztetett arra, hogy a meghallgatáshoz való jog nemcsak a Charta 47. és 48. cikkében 
szerepel, hanem a Charta 41. cikkében is, megerősítette, hogy a Bizottság köteles volt meghallgatni RQ-t a 
bírósági eljárás alóli mentessége felfüggesztéséről szóló határozat meghozatala előtt, még akkor is, ha ez a 
tisztviselői mentesség kizárólag az Unió érdekeinek védelmét szolgálja. Ez utóbbi körülmény ugyanis, noha 
korlátozhatja azon érvek körét, amelyekre az érintett tisztviselő érvényesen hivatkozhat a mentessége 
felfüggesztése ellenében, nem igazolhatja azt a tényt, hogy a tisztviselőt egyáltalán nem hallgatják meg a 
bírósági eljárás alóli mentessége felfüggesztése előtt.

347|  A Törvényszék 2018. október 24-i RQ kontra Bizottság ítélete (T-29/17, EU:T:2018:717).

348|  Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv (HL 2010. C 83., 266. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:481
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:717
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A Chartában biztosított jogok, így például a meghallgatáshoz való jog lehetséges korlátozásával kapcsolatban 
a Bíróság emlékeztetett rá, hogy a Charta 52. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azok gyakorlása 
csak a törvény által és a szóban forgó alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 
E rendelkezés továbbá megköveteli, hogy az arányosság elvére figyelemmel a korlátozás szükséges legyen, 
és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket szolgálja.

A Bíróság e tekintetben hangsúlyozta, hogy még ha az RQ-éhoz hasonló esetben a mentessége felfüggesztéséről 
szóló határozat meghozatala előtti meghallgatás elmaradása igazolható is a belga büntetőeljárási törvény 
alapján a vizsgálat titkosságával, az ilyen igazolást kivételes esetekre kell fenntartani. Nem vélelmezhető 
ugyanis, hogy minden büntetőeljárásban automatikusan felmerül annak veszélye, hogy az érintett személyek 
megpróbálják eltüntetni a nyomokat és a bizonyítékokat, vagy egymás között csalárd módon egyeztetni 
próbálnak, ami alapján indokolt, hogy előzetesen ne tájékoztassák őket a velük szemben folytatott vizsgálatról. 
Ebből a Bíróság szerint az következik, hogy a Törvényszék helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a 
Bizottságnak az RQ mentességének az előzetes meghallgatása nélkül történő felfüggesztését igazoló kivételes 
eset fennállásának megállapítása előtt az érintett nemzeti hatóságokkal való lojális együttműködés elvét 
tiszteletben tartva olyan intézkedéseket kellett volna tennie, amelyek a lehető legnagyobb mértékben lehetővé 
teszik az érintett meghallgatáshoz való jogának tiszteletben tartását, ugyanakkor nem veszélyeztetik a 
vizsgálat titkosságával védeni kívánt érdekeket.

A Bíróság azt is megállapította, hogy a Törvényszék akkor sem alkalmazta tévesen a jogot, amikor úgy ítélte 
meg, hogy az, hogy a vitatott határozat meghozatala előtt RQ-t nem hallgatták meg, meghaladja a vizsgálat 
titkosságának biztosításában álló cél eléréséhez szükséges mértéket, következésképpen nem tartották 
tiszteletben a meghallgatáshoz való jog lényeges tartalmát. A Bíróság e tekintetben megerősítette többek 
között azt, hogy az RQ-éhoz hasonló esetben a Bizottság a meghallgatáshoz való jog súlyos megsértésének 
igazolásához köteles megfelelő bizonyítékokat beszerezni a nemzeti hatóságoktól. Ennek megtétele jellegénél 
fogva nem jár az érintett tagállam eljárásába való beavatkozással, amelyre az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt lojális együttműködési kötelezettség vonatkozik.

Az RQ meghallgatáshoz való jogának megsértéséhez fűződő jogi következményeket illetően a Bíróság azonban 
emlékeztetett arra, hogy a védelemhez való jog megsértése csak akkor vonja maga után a szóban forgó 
közigazgatási eljárás végén hozott határozat megsemmisítését, ha e szabálytalanság hiányában ez az eljárás 
eltérő eredményre vezethetett volna. Annak megítélése szempontjából, hogy RQ meghallgatáshoz való 
jogának megsértése milyen hatással volt a bírósági eljárás alóli mentességének felfüggesztéséről szóló 
határozat jogszerűségére, kizárólag a szolgálati érdekhez kapcsolódó megfontolásoknak van jelentősége. 
RQ-nak ezért azt kellett volna bizonyítania, hogy nem zárható ki teljesen, hogy a Bizottság határozatának 
eltérő lett volna a tartalma, ha szolgálati érdekkel kapcsolatos érvekre és bizonyítékokra hivatkozhatott volna. 
Márpedig mivel RQ nem terjesztett a Törvényszék elé érveket ennek bizonyítására, a Törvényszék tévesen 
alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy RQ meghallgatáshoz való jogának megsértése indokolja a 
bírósági eljárás alóli mentessége felfüggesztéséről szóló határozat megsemmisítését.
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Mint azt e jelentés előszavában az elnök is kiemelte, a 2020. év a XXI. század történelmének sötét éveként 
fog megmaradni az emlékezetünkben. Miután ugyanis az egyik tagállam kilépett az Európai Unióból, jött egy 
korábban soha nem látott léptékű egészségügyi válsághelyzet, amely felforgatta a világ és lakosai életét.

Több más földrészhez hasonlóan Európát is súlyosan érintette a koronavírus világjárvány, az uniós 
intézményeknek pedig néhány héten belül figyelemreméltó alkalmazkodási és innovációs képességről kellett 
tanúbizonyságot tenniük. Ez alól az Unió igazságszolgáltatási intézménye sem jelent kivételt. A vírus terjedésének 
gyorsasága és a tagállamok által a feltartóztatása érdekében tett intézkedések folytán több jelentős kiigazítást 
kellett átvezetni a Bíróság és a Törvényszék szabályain és működésén annak érdekében, hogy lehetővé tegyék 
ezen igazságszolgáltatási fórumok számára, hogy a bizonytalanságokkal terhelt környezetben továbbra is 
elláthassák az alapvető feladatukat. Mielőtt tehát bemutatnánk, mint minden évben, az elmúlt év főbb 
statisztikai tendenciáit (II.), hasznosnak tűnik röviden beszámolni azokról a főbb intézkedésekről, amelyeket 
az Intézmény e korábban soha nem tapasztalt válsághelyzet leküzdése érdekében tett, és amelyek nagyon 
jelentős mértékben magyarázzák az elért eredményeket (I.).

I.  Az egészségügyi válsághelyzet leküzdése 
érdekében tett intézkedések

Az egyik legelső intézkedés, amelyet márciusban, vagyis akkor meg kellett tenni, amikor kiderült, hogy az 
Európai Unióban exponenciálisan emelkedik a fertőzések száma, az volt, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
korlátozzák a személyes érintkezések és a helyváltoztatások számát, továbbá amennyire csak lehet, előnyben 
részesítsék a távmunkát és az elektronikus úton történő kommunikációt. E döntés 2020. március 13-án abban 
jutott nagyon konkrét módon kifejezésre, hogy az Intézmény teljes személyi állományát felszólították, hogy 
ne menjenek be a Bíróság épületeibe, leszámítva azokat az egyedileg meghatározott és szükségszerű eseteket, 
amelyek például valamely tárgyalás vagy tanácskozás megtartásával függenek össze, továbbá hogy a 
hivatásukkal járó tevékenységeiket otthonról folytassák, szorosan együttműködve az Intézmény tagjaival 
és vezetőivel. E döntés, amelyet épp csak néhány nap alatt hajtottak végre, néha jelentős alkalmazkodási 
készségeket követelt számos olyan munkatárs részéről, akik nem voltak hozzászokva e munkavégzési módhoz, 
a Bíróság azonban – köszönhetően a teljes személyi állománya elhivatottságának és a nagy teljesítményű 
műszaki eszközeinek – meg tudta őrizni azt a képességét, hogy olyan feltételek mellett működjön, amelyek 
nagyon közel állnak a válsághelyzet felmerülése előtt fennálló feltételekhez.

Mivel a válság az egész világra kiterjedő léptékű, nem meglepő módon ugyanezen megfontolások képezték 
alapját annak is, hogy a Bíróság miként viszonyuljon a felekhez. Amikor először érkeztek hozzá olyan kérelmek, 
amelyek a beadványok vagy írásbeli észrevételek benyújtási határidejének meghosszabbítására irányultak, 
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a Bíróság kezdetben egyenként adott helyt az ilyen kérelmeknek, majd 2020. március 19-én az a döntés 
született, hogy a folyamatban lévő eljárásokban kitűzött összes határidő egy hónappal meghosszabbításra 
kerül, kivéve az olyan ügyekre vonatkozó határidőket, amelyek különleges sürgősséggel jellemezhetők, mint 
például a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás vagy a gyorsított eljárás alá tartozó ügyek. Az Európai 
Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: alapokmány) 45. cikkének második 
bekezdésén alapuló ezen intézkedést, amely abból áll, hogy a koronavírus világjárványt a vis maior egyik 
esetével azonosítja, a felek képviselői egyöntetűen üdvözölték. Jóllehet ez az intézkedés óhatatlanul azzal a 
hatással járt, hogy enyhén meghosszabbodott a Bíróság előtti eljárás teljes időtartama, mindazonáltal 
lehetővé tette a felek számára, hogy kedvezőbb feltételek mellett vehessenek részt az eljárás írásbeli 
szakaszában, mivel a nemzeti egészségügyi hatóságok által elrendelt lezárási és távolságtartási intézkedések 
folytán a felek beadványainak előkészítése és a képviselőik közötti egyeztetés jóval összetettebbé vált, mint 
amilyen azelőtt volt.

Ugyanezen kontextusban kiemeljük, hogy az egészségügyi válsághelyzet tagadhatatlanul kihatott az eljárás 
szóbeli szakaszának lebonyolítására is. A felek képviselői (vagy a tolmácsok) ugyanis, amikor épp nem ők 
maguk voltak megfertőződve a vírussal, egyre növekvő nehézségekkel szembesültek azzal összefüggésben, 
hogy a tárgyalásokon való részvétel céljából eljussanak Luxembourgba. E nehézségek egyszer abból eredtek, 
hogy több tagállam hatóságai úgy döntöttek, hogy lezárják a határaikat vagy korlátozzák az állampolgáraik 
szabad mozgását, máskor pedig abból, hogy a Luxembourgba vagy a Nagyhercegség közelében fekvő 
repülőterekre járatokat üzemeltető légitársaságok az utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy törlik a járatot. 
Ezért a Bíróság, miután a 2020 februárjára vagy márciusára kitűzött több tárgyalást is elhalasztott, kénytelen 
volt az összes olyan tárgyalást törölni vagy elhalasztani, amelyek a március közepe és május vége közötti 
időszakra voltak kitűzve.

Annak érdekében, hogy ne késleltesse indokolatlanul ezen ügyek elbírálását – különösen az előzetes 
döntéshozatali ügyekét, amelyekben a jogvita nemzeti szinten történő eldöntése attól függ, hogy a Bíróság 
milyen választ ad a kérdést előterjesztő bíróság által feltett kérdésekre −, a Bíróság rövidesen úgy döntött, 
hogy e tárgyalások közül többet is írásban megválaszolandó kérdésekkel vált fel, amelyek lehetővé teszik a 
felek vagy az alapokmány 23. cikke szerinti összes érdekelt számára, hogy állást foglaljanak az eljárás írásbeli 
szakasza során benyújtott beadványokról vagy észrevételekről, valamint a Bíróság további kérdéseiről.  
Ez az újító jellegű megoldás, amelyet néha maguk a felek javasoltak, lehetővé tette az igazságszolgáltatási 
fórum számára annak áthidalását, hogy átmenetileg nem lehetett tárgyalásokat tartani, továbbá lehetővé 
tette jelentős számú folyamatban lévő ügy elbírálását, viszont nyilvánvalóan nem minden ügy alkalmas arra, 
hogy azt ilyen módon bírálják el. Ez az oka annak, hogy amint azt az egészségügyi feltételek lehetővé tették, 
a tárgyalások 2020. május 25-től a Bíróság helyiségeiben folytatódtak. E tekintetben két jelentős fejleményt 
érdemes jelezni azon helyzethez képest, amely márciusban állt fenn.

Egyrészt, a tárgyalások folytatását a legszigorúbb egészségvédelmi intézkedések végrehajtása kísérte, 
amelyek egyszerre irányultak arra, hogy védjék a tárgyalás résztvevőinek egészségét, és biztosítsák a tárgyalás 
optimális lebonyolítását. Ezek az intézkedések természetesen magukban foglalják, hogy kötelezően maszkot 
kell viselni, valamint a legszigorúbb egyéni óvintézkedéseket és távolságtartási szabályokat kell tiszteletben 
tartani, de biztosítják azt a lehetőséget is a felek képviselői számára, hogy a tárgyalóteremben részükre 
kijelölt helyről, helyváltoztatás nélkül – adott esetben pedig talár nélkül – szólaljanak fel, valamint előírják a 
tárgyalás során használt mikrofonok, asztalok és székek rendszeres takarítását és fertőtlenítését annak 
érdekében, hogy megelőzzenek minden, akár közvetett fertőzési kockázatot.

Másfelől ki kell emelni, hogy az Intézmény néhány hét alatt jelentős emberi, műszaki és pénzügyi erőforrásokat 
mozgósított annak érdekében, hogy azon felek számára, akik a világjárvánnyal összefüggő okokból egyáltalán 
nem tudnak Luxembourgba utazni, lehetővé tegye, hogy távoli helyszínről, videokonferencia útján szólaljanak 
fel. Ez az innovatív megoldás 2020. május 25. és december 31. között ötvennél is több ügyben került 
alkalmazásra. Az írásban megválaszolandó kérdések feltevéséhez hasonlóan tehát a videokonferencia 
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alkalmazása is felbecsülhetetlen segítséget jelentett az egészségügyi válsághelyzet ezen időszakában, még 
akkor is, ha a távoli helyszínről történő felszólalás a dolgok természetéből adódóan nem tesz lehetővé 
ugyanolyan szintű interakciót és spontaneitást, mint amikor a felszólaló közvetlenül látja az ítélkező testület 
tagjait és a tárgyalóteremben jelen lévő többi felet, másfelől pedig az ilyen felszólalás bizonyos olyan 
korlátozásokkal vagy kötöttségekkel jár, amelyek különösen azzal a többnyelvű környezettel függenek össze, 
amelyben a Bíróság működik.

A teljesség kedvéért végül meg kell említeni, hogy a Bíróság a történetében először arra is igénybe vette a 
videokonferenciát, hogy megtartsa a hetenkénti általános értekezletét, amelynek során az igazságszolgáltatási 
fórum tagjai állást foglalnak arról, hogy mi legyen az egyes ügyekben az előadó bíró által összeállított előzetes 
jelentésekben foglalt eljárási jellegű javaslatok további sorsa, valamint arra is használta a videokonferenciát, 
hogy lebonyolítson számos tanácskozást. Így azokban az ügyekben, amelyek az egészségügyi válsághelyzet 
során váltak alkalmassá a határozathozatalra, az összetettségüktől függően olyan tanácskozásokra került 
sor, amelyek egyszer írásbeli formában zajlottak, máskor szóbeli formát öltöttek, amely akár abban nyilvánult 
meg, hogy az ítélkező testület tagjai személyes jelenléten alapuló értekezletet tartottak, akár abban, hogy 
távoli helyszínről, videokonferencia útján vettek részt e tanácskozásokon, sőt akár abban, hogy ötvözték e 
két formát (amikor is bizonyos tagok személyesen gyűltek össze az Intézmény helyiségeiben, míg az ítélkező 
testület többi tagja videokonferencia útján vett részt a tanácskozásokon).

A fenti intézkedések összessége – ötvözve azzal, hogy az Intézmény jelentős mértékben előre felkészült a 
válsághelyzetekre, többek között azáltal, hogy folytonossági terveket fogadott el, továbbá megfelelő szervezeti 
struktúrákat alakított ki – magyarázza, hogy az elmúlt év statisztikai mérlege még annak ellenére is kedvezően 
alakult, hogy olyan léptékű és összetettségű válsághelyzet állt elő, amilyenre korábban még egyáltalán nem 
volt példa.

II. Az elmúlt év főbb statisztikai tendenciái

Az érkezett ügyek

Ami mindenekelőtt azokat az ügyeket illeti, amelyeket 2020-ban terjesztettek a Bíróság elé, ezek az ügyek 
nem meglepő módon jelentős visszaesést mutatnak a megelőző évhez képest. A 2020-ban érkezett ügyek 
száma ugyanis 735 új üggyel alatta marad a 2019-ben a Bíróság elé terjesztett nagyon magas számú ügynek 
(966 ügy), viszont nagyon közel áll a 2017-ben érkezett ügyek számához (739 ügy). Az ügyérkezések e 
visszaesése természetesen közvetlenül összefügg az egészségügyi válsághelyzettel, hiszen az elmúlt év első 
hónapjai során drámai módon zuhant az előzetes döntéshozatalra utalások száma, mivel a világjárvány 
magukra a tagállami bíróságokra is nagy erővel sújtott le, a tagállamok által a világjárvány feltartóztatása 
érdekében tett intézkedések pedig néha egészen addig terjedtek, hogy teljeskörűen lezárták a hivatali 
épületeket, és mindenre kiterjedően félbeszakították az igazságszolgáltatási tevékenységet. Az érkezett 
ügyek számának csökkenése ugyanakkor azzal is magyarázható, hogy jelentősen csökkent a Törvényszék 
határozatai ellen benyújtott fellebbezések száma, mivel 2020-ban csupán 131 fellebbezést, ideiglenes 
intézkedés tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést, illetve beavatkozás tárgyában hozott határozat 
elleni fellebbezést terjesztettek a Bíróság elé, miközben a megelőző év során ezekből több mint kétszer ennyi 
(266) érkezett.
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E jelentős változásokkal összevetve a Bíróság elé terjesztett közvetlen keresetek száma viszonylag állandó 
maradt (2020-ban 37 ügy, szemben a 2019. évi 41-gyel), viszont e keresetek megoszlása érezhetően eltér.  
A kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek száma ugyanis a 2019. évi 35-ről 2020-ban 18-ra esett 
vissza, miközben a megsemmisítés iránti keresetek száma majdnem a négyszeresére emelkedett, amennyiben 
a 2019. évi 5 kereset után 2020-ban 19 kereset lett. Úgy tűnik azonban, hogy ez az emelkedés inkább ciklikus 
jellegű, mivel egyedül októberben nem kevesebb mint tizenöt keresetet nyújtottak be az Európai Parlament 
és a Tanács által a közúti szállítás területén 2020. július 15-én elfogadott rendeletek és irányelvek ellen.

Végül említést kell tenni egy vélemény iránti kérelemről (1/20. sz. ügy), amelyet a Belga Királyság terjesztett 
elő, és amely arra vonatkozik, hogy összeegyeztethető-e a Szerződésekkel a korszerűsített Energia Charta 
Egyezmény tervezete, különösen pedig arra, hogy alkalmazható-e az Európai Unión belül az ezen egyezmény 
által szabályozott vitarendezési mechanizmus.

Ami az előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket illeti, amelyekből jóllehet 2020-ban kevesebb lett  
(556 kérelem, szemben az előző év 641 kérelmével), mégis 75%-át teszik ki az elmúlt év folyamán a Bíróság 
elé kerülő összes ügynek, megjegyezzük, hogy e kérelmek ismét rendkívül változatos tárgykörökre terjedtek 
ki, amelyek az uniós jog által szabályozott területek sokszínűségét tükrözik, továbbá hogy e kérelmek majdnem 
az összes tagállamból érkeztek. Mint a korábbi években is, Németország helyezkedik el a 2020-ban teljesített 
előzetes döntéshozatalra utalások „földrajzi” megoszlásának élén, ezúttal viszont nem Olaszország vagy 
Spanyolország követi őt, amelyeket nagyon súlyosan érintett a világjárvány, hanem Ausztria, amelynek 
bíróságai 50 alkalommal fordultak a Bírósághoz. Számsorrendben ezeket az országokat az olasz és a lengyel 
bíróságok követik, az utóbbi állam bíróságai által 2020-ban küldött kérelmek közül pedig sok még mindig 
arra vonatkozik, hogy milyen következményekkel járnak a bírósági szervezet Lengyelországban végrehajtott 
reformjai, továbbá hogy e reformok összeegyeztethetők-e az uniós jog szabályaival és elveivel.

Kiemeljük azt is, hogy a brit bíróságok az elmúlt év folyamán 17 alkalommal intéztek kérdéseket a Bírósághoz, 
annak ellenére, hogy ez az állam 2020. január 31-én éjfélkor kilépett az Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből. E kérelmek – amelyeknek több mint a felét az elmúlt év utolsó heteiben nyújtották 
be – az említett felek között létrejött kilépési megállapodás 86. cikkének (2) bekezdésén alapulnak, amelynek 
értelmében „[a]z Európai Unió Bírósága továbbra is joghatósággal rendelkezik arra, hogy az átmeneti időszak 
vége előtt az Egyesült Királyság bíróságai által hozzá benyújtott kérelemre előzetes döntést hozzon”.  
E kérelmek bizonyítják a Bíróság által ezen állam bíróságaival kialakított párbeszéd életképességét, és olyan 
változatos területekre terjednek ki, mint a verseny, az adózás, az uniós polgárság vagy a polgári vagy 
büntetőügyeken folytatott igazságügyi együttműködés.

Végül, a sürgősségi eljárások, jóllehet az előző évhez viszonyítva enyhén visszaestek, a Bíróság erőforrásainak 
még mindig nem elhanyagolható részét mozgósították, hiszen 2020-ban nem kevesebb mint 59 kérelmet 
terjesztettek a Bíróság elé a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás vagy a gyorsított eljárás alkalmazása 
iránt. Ez utóbbit három ügyben rendelték el (egy előzetes döntéshozatali ügy és két fellebbezés), míg a 
sürgősségi eljárást kilenc ügyben folytatták le, amelyek a legtöbb esetben az európai elfogatóparancsról és 
a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 
értelmezésére vonatkoztak.

1|  HL L 190., 2020. július 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.
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A befejezett ügyek

Jóllehet az érkezett ügyekből kevesebb lett, a Bíróság által 2020-ban befejezett ügyek száma ezzel szemben 
nagyon magas szinten maradt, hiszen az elmúlt év folyamán nem kevesebb mint 792 ügy került befejezésre. 
Itt kétségkívül bekövetkezett egy 9%-os csökkenés az előző évhez képest, amely 865 befejezett üggyel abszolút 
rekordot jelentett a Bíróság történetében, e csökkenést azonban annak a korábban soha nem tapasztalt 
helyzetnek a tükrében kell szemlélni, amelyben az Unió igazságszolgáltatási fórumai találták magukat, 
amennyiben egyszerre gyakorolt rájuk nyomást az, hogy biztosítaniuk kellett a feladataik ellátásának 
folytonosságát, amire a válsággal és bizonytalanságokkal terhelt időkben nagyobb szükség volt, mint valaha, 
továbbá ugyanilyen sürgető módon az, hogy meg kellett óvniuk az e feladatok ellátásában közreműködő 
személyek egészségét, ami – mint azt kiemeltük – ahhoz vezetett, hogy számos tárgyalás törölve vagy halasztva 
lett, valamint hogy szigorú lezárási intézkedések kerültek elfogadásra.

Anélkül, hogy itt belebocsátkoznánk a 2020-ban befejezett ügyek részleteibe és ezen ügyek jelentőségébe 
– e tekintetben utalunk a jelen jelentés azon részére, amely az ítélkezési gyakorlatnak az elmúlt év folyamán 
bekövetkezett fejleményeiről szól -, több olyan körülmény is van, amelyek az alábbiakban ismertetett 
számadatok és statisztikai táblázatok áttekintése során különösen szembetűnők lehetnek az Olvasó számára.

Az első körülmény a 2020-ban befejezett ügyek jellegében nyilvánul meg. Jóllehet a Bíróság az elmúlt év 
folyamán alacsonyabb számú (534) előzetes döntéshozatali ügyet fejezett be, mint a 2019-ben általa elbírált 
előzetes döntéshozatali ügyek száma (601), a Bíróság által 2020-ban elbírált fellebbezések száma (204) ezzel 
szemben majdhogynem megegyezik a 2019-ben elbírált fellebbezések számával (210). E számadatok 
természetesen azzal magyarázhatók, hogy 2019-ben nagyon sok fellebbezést terjesztettek a Bíróság elé, de 
az is a hátterében áll, hogy a fellebbezések megengedhetőségéről határozó tanács erőteljes tevékenységet 
végzett az alapokmány 58a. cikkének hatálya alá tartozó azon fellebbezések tárgyában, amelyeket a szellemi 
tulajdon területén nyújtottak be. Így a Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke szerinti tanács az elmúlt 
év folyamán nem kevesebb mint 37 végzést hozott a fellebbezés meg nem engedhetőségéről, míg az 
elnökhelyettes a maga részéről három végzést hozott az elfogadhatatlanságról, amennyiben a fellebbező 
akár elmulasztotta mellékelni a fellebbezéséhez az előírt, a fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti 
kérelmet, akár pedig a Hivatal által megállapított határidőn belül elmulasztotta pótolni a fellebbezésének 
hiányosságait.

Mint 2019-ben, a Bíróság 2020-ban is jelentős számú előzetes döntéshozatali ügyet bírált el végzéssel, akár 
az eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése alapján (23 ügy), akár pedig ugyanezen szabályzat 99. vagy 
100. cikke alapján (az előbbi esetben 44, az utóbbi esetben 4 ügy), ha azonban elvonatkoztatunk az előzetes 
megengedhetővé nyilvánítás fent említett mechanizmusától, akkor a 2020-ben végzéssel elbírált fellebbezések 
száma (32 ügy) jelentősen alatta maradt a 2019-ben ekként elbírált fellebbezések számának (80 ügy).2 Ez az 
eltérés azzal magyarázható, hogy a Bíróság által e fellebbezések keretében vizsgálandó ügyek összetettebbekké 
váltak, valamint azzal is, hogy bizonyos ilyen ügyek esetében a Bíróság ki akarja használni annak előnyeit, 
ha a főtanácsnok indítványa megvilágítja az ügyet.

Az elmúlt év ezzel szemben megerősítette az ügyeknek az ítélkező testületek különböző kategóriái közötti 
megoszlásával kapcsolatos, az utóbbi két év során megfigyelt tendenciát. Így a Bíróság nagytanácsa 2020-ban 
71 ügyet bírált el – vagyis valamelyest kevesebbet, mint ahány ügyet e testület 2019-ben fejezett be (82 ügy) –, 
míg a három bíróból álló tanácsok és a fellebbezések megengedhetőségéről határozó tanács az elmúlt év 

2|  E számadatok nem veszik figyelembe sem a szóban forgó évek folyamán törölt ügyeket, sem pedig az ideiglenes intézkedés tárgyában 
hozott határozat elleni, illetve beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni, a szóban forgó évek folyamán befejezett fellebbezéseket 
(2019-ben 6, 2020-ban pedig 10).
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folyamán nem kevesebb mint 345 ügyet bíráltak el, vagyis majdnem ugyanannyit, mint ahány ügyet ezen 
ítélkező testületek az előző év folyamán fejeztek be (351 ügy). Az öt bíróból álló tanácsok által 2020-ban 
elbírált ügyek száma (251 ügy) bizonyos visszaesést mutatott az előző évhez képest (343 ügy), ennek oka 
azonban részben a bírák tanácsokba történő beosztásával kapcsolatos szabályok 2019-ben elhatározott 
azon módosításában keresendő, amelynek értelmében az elnökhelyettes és az öt bíróból álló tanácsok 
elnökei most már a három bíróból álló tanácsokba is be vannak osztva, ezáltal pedig, amennyiben az ügy 
erre alkalmas, javasolhatják a náluk lévő ügyek ezen ítélkező testületeknek történő kiosztását. Ezenkívül az 
öt bíróból álló tanácsok elé utalt ügyek elbírálása az egészségügyi válsághelyzet folytán több esetben is 
lelassult amiatt, hogy az ezen ügyekben kitűzött tárgyalásokat elhalasztották, bizonyos ügyekben pedig 
amiatt, hogy e tárgyalásokat írásban megválaszolandó kérdésekkel váltották fel. Ezért azon ügyek közül, 
amelyeket 2020-ban ezen ítélkező testületek elé utaltak, jelentős számú ügy még e jelentés szerkesztésének 
időpontjában is folyamatban volt.

Ami végül az eljárások időtartamát illeti, megjegyezzük, hogy az a 2019-ben elért szintekhez nagyon közeli 
szinteken helyezkedik el, ami az elmúlt év egészségügyi kontextusát figyelembe véve valóságos bravúrnak 
minősül. Konkrétabban, ezen időtartamok így a következőképpen alakulnak: 15,8 hónap az előzetes 
döntéshozatali ügyek elbírálása esetében (2019-ben 15,5 hónap), 19,2 hónap a közvetlen keresetek elbírálása 
esetében (az előző évben 19,1 hónap) és 13,8 hónap a fellebbezések elbírálása esetében  
(2019-ben 11,1 hónap). Mint azt az előzőekben kiemeltük, a fellebbezések elbírálási időtartamának 2020-ban 
bekövetkezett növekedését főleg az magyarázza, hogy kevesebb esetben került sor az eljárás végzéssel 
történő befejezésére, mivel több fellebbezést bíráltak el ítélettel. Végül megjegyezzük, hogy az előzetes 
megengedhetővé nyilvánítási mechanizmus alá tartozó fellebbezések elbírálásának átlagos időtartama 
2020-ban 3,2 hónap volt, míg a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alá tartozó ügyek elbírálásának 
időtartama 3,9 hónap volt.

A folyamatban maradt ügyek

A 2020-ban érkezett ügyek számában bekövetkezett csökkenés és az igazságszolgáltatási fórum által ugyanezen 
év folyamán elért magas szintű eredményesség együttállása magyarázza az ügyhátralék csökkenését. Amíg 
ugyanis a Bíróság előtt 2019. december 31-én folyamatban maradt ügyek száma 1102 ügyet tett ki, addig ez 
a szám egy évvel később 1045 ügyre esett vissza (az ügyek közötti összefüggés folytán történő egyesítéseket 
is figyelembe véve 964 ügyre, ami mindössze kettővel marad el a Bírósághoz 2019-ben benyújtott ügyek 
számától). Többek között e számadatokhoz viszonyítva kell értékelni azt, hogy a jelen szakaszban nem kerül 
előterjesztésre az alapokmány módosítására irányuló újabb kérelem.

Kétségtelen, hogy egy adott év statisztikai mérlege önmagában nem nyújthat valós képet valamely 
igazságszolgáltatási fórum munkaterhéről, továbbá hogy az adott év során tapasztalt fejlemények átfordulhatnak 
az ellenkező irányba is, tekintettel különösen arra a hatásra, amelyet az egészségügyi válsághelyzet és a 
Brexit még minden bizonnyal hosszú éveken keresztül ki fog fejteni az Unió jogalkotási tevékenységére és 
az e tevékenység következtében keletkező jogvitákra. Ez ugyanakkor nem változtat azon, hogy a 2020. év 
minden szempontból rendhagyó év volt, és egyértelműen nem kedvezett annak, hogy nagyszabású szerkezeti 
reformokat indítsanak el, vagy újra meghatározzák az igazságszolgáltatási hatásköröknek a Bíróság és a 
Törvényszék közötti megosztását. Hosszabb elmélyülési időszakra van szükség ahhoz, hogy fel lehessen 
mérni az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló reform összes hatását, mielőtt adott 
esetben előterjesztésre kerülne az Európai Unió működéséről szóló szerződés 281. cikkének második 
bekezdésén alapuló újabb jogalkotási kérelem.
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Befejezett ügyek 704 699 760 865 792
Folyamatban maradt ügyek 872 912 1001 1102 1045

1. A Bíróság tevékenysége általában
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I. A Bíróság tevékenysége általában
Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2016–2020)



2016 2017 2018 2019 2020
470 533 568 641 556
35 46 63 41 37

168 141 193 256 125

7 6 6 10 6

1 1 1
12 12 19 17 10

692 739 849 966 735
3 3 6 6 3

1| „Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra, az
első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások. 

2020

Fellebbezések
Ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás 
tárgyában hozott határozat elleni 
fellebbezések
Vélemény iránti kérelmek
Különleges eljárások1

Közvetlen keresetek
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

2. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

Összesen
Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek

75,64%

5,03%

17,00%

0,82% 1,40%0,13%

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Közvetlen keresetek

Fellebbezések

Ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás
tárgyában hozott határozat elleni
fellebbezések

Vélemény iránti kérelmek

Különleges eljárások
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II. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

1| „Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal 
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra, 
az első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás 
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások. 



2016 2017 2018 2019 2020
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség

76 98 82 107 95

Adózás 70 55 71 73 65
Állami támogatások 39 21 26 59 17
Áruk szabad mozgása 3 6 4 8 5
Az Európai Unió külső fellépése 4 3 4 4 4
Dokumentumokhoz való hozzáférés 6 1 10 5 1
Energia 3 2 12 6 7
Foglalkoztatás 1
Fogyasztóvédelem 23 36 41 72 37
Gazdaság- és monetáris politika 1 7 3 11 12
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 2 1 1 2
Intézményi jog 22 26 34 38 27
Iparpolitika 3 6 4 7 1
Jogszabályok közelítése 34 41 53 30 35
Kereskedelempolitika 20 8 5 10 8
Környezetvédelem 30 40 50 47 23
Közbeszerzések 19 23 28 27 13
Közegészség 1 1 4 6 4
Közös halászati politika 3 1 1 1 2
Közös kül- és biztonságpolitika 7 6 7 19 1
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 3 3 1
Letelepedés szabadsága 16 8 7 8 22
Mezőgazdaság 27 14 26 24 15
Migráns munkavállalók szociális biztonsága 10 7 14 2 6
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 2
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, a csalás elleni küzdelem…)

3 6 6 8 7

Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 1
Szállítás 32 83 39 54 99
Szellemi és ipari tulajdon 66 73 92 74 51
Személyek szabad mozgása 28 16 19 40 14
Szociálpolitika 33 43 46 41 32
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 15 18 37 12 11
Tőke szabad mozgása 4 12 9 6 9
Új államok csatlakozása 1
Uniós jogi elvek 11 12 29 33 29
Uniós polgárság 7 8 6 8 11
Választottbírósági kikötés 5 2 3 1
Vállalkozások joga 7 1 2 3 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 13 14 13 18 19
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

2 2 1 3

Versenyjog 35 8 25 42 16
EUM-Szerződés 676 719 814 910 704

Biztonsági ellenőrzés 1
Lakosságvédelem 1 1

EAK-Szerződés 2 1
Uniós jogi elvek 1 1

EU-Szerződés 1 1
A tisztviselők személyzeti szabályzata 1 8 16 35 19
Eljárás 13 12 12 16 10
Intézményi jog 2
Kiváltságok és mentességek 2 2 3 2

Egyéb 16 20 32 54 31
ÖSSZESEN 692 739 849 966 735

3. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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III. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség

95 95

Adózás 61 4 65
Állami támogatások 4 2 11 17
Áruk szabad mozgása 5 5
Az Európai Unió külső fellépése 3 1 4
Dokumentumokhoz való hozzáférés 1 1
Energia 3 1 3 7
Foglalkoztatás 1 1
Fogyasztóvédelem 37 37
Gazdaság- és monetáris politika 2 8 2 12
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 1 1 2
Intézményi jog 2 5 15 4 1 27
Iparpolitika 1 1
Jogszabályok közelítése 35 35
Kereskedelempolitika 2 6 8
Környezetvédelem 16 7 23
Közbeszerzések 13 13
Közegészség 2 2 4
Közös halászati politika 2 2
Közös kül- és biztonságpolitika 1 1
Letelepedés szabadsága 22 22
Mezőgazdaság 8 1 6 15
Migráns munkavállalók szociális biztonsága 5 1 6
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, a csalás elleni küzdelem…)

3 4 7

Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 1 1
Szállítás 83 16 99
Szellemi és ipari tulajdon 11 40 51
Személyek szabad mozgása 13 1 14
Szociálpolitika 32 32
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 11 11
Tőke szabad mozgása 9 9
Uniós jogi elvek 29 29
Uniós polgárság 10 1 11
Választottbírósági kikötés 1 1
Vállalkozások joga 1 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 19 19
Versenyjog 12 4 16

EUM-Szerződés 555 37 105 6 1 704
A tisztviselők személyzeti szabályzata 19 19
Eljárás 1 9 10
Kiváltságok és mentességek 1 1 2

Egyéb 1 20 10 31
ÖSSZESEN 556 37 125 6 1 10 735

4. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2020)

10/05/2021 Stat_4 Stat_Cour

Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység220

IV. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2020)



2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
Belgium 26 21 40 38 36 161
Bulgária 18 16 20 24 28 106
Cseh Köztársaság 5 4 12 5 9 35
Dánia 12 8 3 1 6 30
Németország 84 149 78 114 139 564
Észtország 1 7 2 3 3 16
Írország 6 12 12 10 5 45
Görögország 6 4 3 5 2 20
Spanyolország 47 23 67 64 30 231
Franciaország 23 25 41 32 21 142
Horvátország 2 3 3 10 4 22
Olaszország 62 57 68 70 44 301
Ciprus 1 1 2
Lettország 9 5 5 12 17 48
Litvánia 8 10 6 7 7 38
Luxemburg 1 1 4 6 3 15
Magyarország 15 22 29 20 18 104
Málta 1 1 2
Hollandia 26 38 35 28 18 145
Ausztria 20 31 35 37 50 173
Lengyelország 19 19 31 39 41 149
Portugália 21 21 15 14 17 88
Románia 14 16 23 49 20 122
Szlovénia 3 3 2 5 2 15
Szlovákia 6 6 6 10 6 34
Finnország 7 13 6 7 7 40
Svédország 5 8 7 11 6 37
Egyesült Királyság 23 11 14 18 17 83

Összesen 470 533 568 641 556 2768

5. Érkezett ügyek –  Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tagállamonként
(2016–2020)
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V. Érkezett ügyek – Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tagállamonként  (2016–2020)



2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
Belgium 3 2 2 7
Bulgária 2 2 2 1 7
Cseh Köztársaság 2 2 1 5
Dánia 1 1 2
Németország 7 2 2 1 1 13
Észtország
Írország 3 2 1 6
Görögország 7 2 2 2 2 15
Spanyolország 1 4 6 6 2 19
Franciaország 2 1 3
Horvátország 2 3 5
Olaszország 3 7 4 2 16
Ciprus 1 1
Lettország 2 2
Litvánia
Luxemburg 3 4 7
Magyarország 3 5 4 12
Málta
Hollandia 1 1
Ausztria 1 6 4 1 12
Lengyelország 4 3 3 1 1 12
Portugália 3 1 1 3 8
Románia 1 1 3 5
Szlovénia 1 2 4 2 9
Szlovákia 1 1 1 2 5
Finnország 1 1 2
Svédország 1 1
Egyesült Királyság 1 2 1 2 1 7

Összesen 31 41 57 35 18 182

6. Érkezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek (2016–2020) 
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VI.  Érkezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása  
iránti keresetek (2016–2020) 



2016 2017 2018 2019 2020
Előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmek

453 447 520 601 534

Közvetlen keresetek 49 37 60 42 37
Fellebbezések 182 194 155 204 194

Ideiglenes intézkedés 
vagy beavatkozás tárgyában 
hozott határozat elleni 
fellebbezések

7 4 10 6 10

Vélemény iránti kérelmek 3 1
Különleges eljárások2 13 14 15 11 17

Összesen 704 699 760 865 792

1|

2|

7. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy
ügyszám = egy ügy).
„Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra,
az első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások.

2020

67,43%

4,67%

24,49%

1,26%
2,15%

Előzetes döntéshozatal iránti
kérelmek

Közvetlen keresetek

Fellebbezések

Ideiglenes intézkedés
vagy beavatkozás tárgyában hozott 
határozat elleni fellebbezések

Különleges eljárások2
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VII. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy 
ügyszám = egy ügy).

2| „Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal 
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra, 
az első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás 
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások.
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Előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmek

317 59 112 488

Közvetlen keresetek 32 1 3 36
Fellebbezések 101 66 10 177
Ideiglenes intézkedés 
vagy beavatkozás tárgyában 
hozott határozat elleni 
fellebbezések

10 10

Vélemény iránti kérelmek
Különleges eljárások 15 16

Összesen 451 140 11 125 727

1|

2|

3|

4| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező
végzések.

A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek =
egy ügy). 
Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező
végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések.
Az EUMSZ 278., az EUMSZ 279. vagy az EUMSZ 280. cikk, illetve az EAK-Szerződés megfelelő rendelkezései alapján előterjesztett
kérelem kapcsán, illetve ideiglenes intézkedés iránti kérelem vagy beavatkozás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés 

8. Befejezett ügyek – Ítéletek, vélemények, végzések (2020) 1

62,04%19,26%

1,51%

17,19%
Ítéletek

Ügydöntő végzések

Ideiglenes intézkedés tárgyában
hozott végzések

Egyéb végzések
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VIII. Befejezett ügyek – Ítéletek, vélemények, végzések (2020)1

1| A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek 
= egy ügy). 

2| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező 
végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések.

3| Az EUMSZ 278., az EUMSZ 279. vagy az EUMSZ 280. cikk, illetve az EAK-Szerződés megfelelő rendelkezései alapján előterjesztett 
kérelem kapcsán, illetve ideiglenes intézkedés iránti kérelem vagy beavatkozás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés kapcsán 
hozott végzések.

4| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező 
végzések.
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Teljes ülés 1 1 1 1 1 1
Nagytanács 54 54 46 46 76 76 77 77 70 70
Öt bíróból álló tanácsok 280 20 300 312 10 322 300 15 315 317 21 338 237 4 241
Három bíróból álló 
tanácsok

120 162 282 151 105 256 153 93 246 163 176 339 191 142 333

Elnökhelyettes 5 5 3 3 7 7 8 8 13 13
Összesen 454 187 641 510 118 628 530 115 645 558 205 763 498 159 657

1|

2| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező
végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések.

9. Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek –  Ítélkező
testület (2016–2020)1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám
= egy ügy).

2020201920182016 2017

2020

10,65%

36,68%

50,68%

1,98%

Nagytanács

Öt bíróból álló tanácsok

Három bíróból álló tanácsok

Elnökhelyettes
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IX.  Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek –   
Ítélkező testület (2016–2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket  
(egy ügyszám = egy ügy).

2| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező 
végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések.



2016 2017 2018 2019 2020

52 61 74 85 69

Adózás 41 62 58 68 58
Állami támogatások 26 33 29 20 28
Áruk szabad mozgása 5 2 6 2 8
Az Európai Unió külső fellépése 5 1 3 4 3
Dokumentumokhoz való hozzáférés 4 9 2 5 8
Energia 2 1 9 8
Fogyasztóvédelem 33 20 19 38 36
Gazdaság- és monetáris politika 10 2 3 7 3
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 2 1 1
Intézményi jog 20 27 28 28 26
Iparpolitika 10 8 2 7 6
Jogszabályok közelítése 16 29 28 44 28
Kereskedelempolitika 14 14 6 11 4
Környezetvédelem 53 27 33 50 32
Közbeszerzések 31 15 22 20 19
Közegészség 4 5 6 3
Közös halászati politika 1 2 2 2
Közös kül- és biztonságpolitika 11 10 5 8 16
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 3 2 3 1 1
Letelepedés szabadsága 27 10 13 5 6
Mezőgazdaság 13 22 15 23 15
Migráns munkavállalók szociális biztonsága 5 6 10 12 6
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 2

2 7 2 6 5

Szállítás 20 17 38 25 22
Szellemi és ipari tulajdon 80 60 74 92 76
Személyek szabad mozgása 12 17 24 25 21
Szociálpolitika 23 26 42 36 25
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 14 13 21 23 13
Tőke szabad mozgása 7 1 13 8 5
Transzeurópai hálózatok 1
Új államok csatlakozása 1 1
Uniós jogi elvek 13 14 10 17 18
Uniós polgárság 8 5 10 7 8
Választottbírósági kikötés 3 2 4
Vállalkozások joga 1 4 1 1 3
Vámunió és Közös Vámtarifa 27 19 12 12 16

1 7 1 1

Versenyjog 30 53 12 20 17
626 614 627 730 617

Lakosságvédelem 1
1

Uniós jogi elvek 1 1
1 1

A tisztviselők személyzeti szabályzata 1 7 18 22
Eljárás 14 13 10 11 13
Intézményi jog 2
Kiváltságok és mentességek 1 1 4

15 14 18 31 39
641 628 645 763 657

1|

Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, a csalás elleni küzdelem…)

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség

Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

10. Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy).

EUM-Szerződés 

EAK-Szerződés

EU-Szerződés

Egyéb
ÖSSZESEN
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X.  Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek –  
A kereset tárgya (2016–2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket  

(egy ügyszám = egy ügy).



Ítéletek/Vélemények Végzések2 Összesen
63 6 69

Adózás 50 8 58
Állami támogatások 21 7 28
Áruk szabad mozgása 7 1 8
Az Európai Unió külső fellépése 1 2 3
Dokumentumokhoz való hozzáférés 7 1 8
Energia 8 8
Fogyasztóvédelem 34 2 36
Gazdaság- és monetáris politika 1 2 3
Gazdasági és társadalmi kohézió 1 1
Intézményi jog 14 12 26
Iparpolitika 6 6
Jogszabályok közelítése 24 4 28
Kereskedelempolitika 2 2 4
Környezetvédelem 28 4 32
Közbeszerzések 12 7 19
Közegészség 1 2 3
Közös kül- és biztonságpolitika 16 16
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 1 1
Letelepedés szabadsága 6 6
Mezőgazdaság 14 1 15
Migráns munkavállalók szociális biztonsága 6 6

5 5

Szállítás 14 8 22
Szellemi és ipari tulajdon 35 41 76
Személyek szabad mozgása 18 3 21
Szociálpolitika 22 3 25
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 11 2 13
Tőke szabad mozgása 4 1 5
Uniós jogi elvek 11 7 18
Uniós polgárság 3 5 8
Választottbírósági kikötés 4 4
Vállalkozások joga 3 3
Vámunió és Közös Vámtarifa 14 2 16
Versenyjog 14 3 17

EUM-Szerződés 481 136 617
1 1

EU-Szerződés 1 1
A tisztviselők személyzeti szabályzata 16 6 22
Eljárás 13 13
Kiváltságok és mentességek 1 3 4

Egyéb 17 22 39

ÖSSZESEN 498 159 657

1|

2|

11. Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020) 1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy).

Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező végzésektől eltérő, eljárást
befejező végzések.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját források, a 
csalás elleni küzdelem…)

Uniós jogi elvek
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XI. Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket  
(egy ügyszám = egy ügy).

2| Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy a Törvényszékhez történő visszautalással befejező 
végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések.



Helytadás Elutasítás Helytadás Elutasítás Helytadás Elutasítás Helytadás Elutasítás Helytadás Elutasítás

Belgium 1 1 2 1 3
Bulgária 1 1 1 1
Cseh Köztársaság 1 2 1
Dánia 1
Németország 1 4 2 1 3 1
Észtország
Írország 1 1 2 2
Görögország 4 5 4 2 2
Spanyolország 3 2 3 1 1 2
Franciaország 1 1 1
Horvátország 1 1
Olaszország 1 2 5 1 3
Ciprus 1 1
Lettország 1
Litvánia
Luxemburg 1 1
Magyarország 1 1 1 1 4
Málta 1 1
Hollandia 1 1 1
Ausztria 1 1 1 1 2
Lengyelország 2 4 3 1
Portugália 6 2 1 1
Románia 1 1 2
Szlovénia 1 1 1
Szlovákia 1
Finnország 1
Svédország
Egyesült Királyság 1 1 1 2 1 1

Összesen 27 4 20 30 3 25 3 26 3

1|

2016 2018 2019 2020

12. Befejezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása tárgyában hozott ítéletek: a határozat tartalma 
(2016–2020)1

A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 
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XII.  Befejezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása tárgyában  
hozott ítéletek: a határozat tartalma (2016–2020)1

1| A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek 
= egy ügy). 
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Elutasított fellebbezés 63 93 156 103 60 163 59 64 123 63 110 173 75 77 152
Teljes vagy részleges 
hatályon kívül helyezés az 
ügy visszautalása nélkül

12 12 23 23 11 12 17 17 28 28

Teljes vagy részleges 
hatályon kívül helyezés az 
ügy visszautalásával

9 9 11 11 14 15 9 2 11 12 12

Törlés/A kérelem 
okafogyottá válásának 
megállapítása

12 12 1 1 15 15 9 9 12 12

Összesen 84 105 189 137 61 198 84 81 165 89 121 210 115 89 204

1|

2|

A Törvényszék határozataival szemben benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatban részletesebb információk ezen igazságszolgáltatási fórum 
igazságügyi statisztikái között szerepelnek.
A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 
Magukban foglalják az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 58a. cikke szerinti, és az eljárási szabályzat 170a. vagy 170b. 
cikke alapján elfogadhatatlannak vagy nem megengedhetőnek nyilvánított fellebbezéseket is. Az alapokmány 58a. cikkében hivatkozott 
mechanizmusra vonatkozó részletesebb információk a jelen jelentés XX. táblázatában találhatók.

13. Befejezett ügyek – Fellebbezések: a határozat tartalma (2016–2020) 1 2

2016 2017 2018 2019 2020

(ítéletek és ügydöntő végzések)
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Teljes vagy részleges hatályon kívül helyezés az ügy visszautalása nélkül
Teljes vagy részleges hatályon kívül helyezés az ügy visszautalásával
Törlés/A kérelem okafogyottá válásának megállapítása
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XIII.   Befejezett ügyek – Fellebbezések: a határozat tartalma (2016–2020)1 2

 (ítéletek és ügydöntő végzések)

1| A Törvényszék határozataival szemben benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatban részletesebb információk ezen igazságszolgáltatási 
fórum igazságügyi statisztikái között szerepelnek.

2| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy 
ügyszám = egy ügy). Magukban foglalják az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 58a. cikke szerinti, és az 
eljárási szabályzat 170a. vagy 170b. cikke alapján elfogadhatatlannak vagy nem megengedhetőnek nyilvánított fellebbezéseket is. 
Az alapokmány 58a. cikkében hivatkozott mechanizmusra vonatkozó részletesebb információk a jelen jelentés XX. táblázatában 
találhatók.



2016 2017 2018 2019 2020
15 15,7 16 15,5 15,8
2,7 2,9 3,1 3,7 3,9
4 8,1 2,2 9,9

19,3 20,3 18,8 19,1 19,2
9 10,3

12,9 17,1 13,4 11,1 13,8
10,2

1|

Gyorsított eljárások

Gyorsított eljárások

Gyorsított eljárások

Az eljárások időtartamára vonatkozó számításnál nincsenek figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Bíróság közbenső ítéletet vagy
bizonyítási intézkedést hozott; a vélemények; a különleges eljárások (a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a
határozathozatal elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a
perújításra, az első főtanácsnok által a Törvényszék valamely határozatának felülvizsgálatára tett indítvány vizsgálatára, végrehajtás
foganatosítására és mentelmi ügyre vonatkozó eljárások); az eljárást törléssel vagy a kereset okafogyottá válásának megállapításával befejező
végzéssel, illetve a Törvényszékhez visszautaló végzéssel befejeződő ügyek; az ideiglenes intézkedés iránti eljárások, valamint az ideiglenes
intézkedés vagy beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezések.

14. Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1
(ítéletek és ügydöntő végzések)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Fellebbezések

Közvetlen keresetek

Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárások
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XIV.  Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1

(ítéletek és ügydöntő végzések)

1| Az eljárások időtartamára vonatkozó számításnál nincsenek figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Bíróság közbenső 
ítéletet vagy bizonyítási intézkedést hozott; a vélemények; a különleges eljárások (a költségmentességre, a költségek megállapítására, 
az ítélet kijavítására, a határozathozatal elmulasztására,  a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, 
az ítélet értelmezésére, a perújításra, az első főtanácsnok által a Törvényszék valamely határozatának felülvizsgálatára tett 
indítvány vizsgálatára, végrehajtás foganatosítására és mentelmi ügyre vonatkozó eljárások); az eljárást törléssel vagy a kereset 
okafogyottá válásának megállapításával befejező végzéssel, illetve a Törvényszékhez visszautaló végzéssel befejeződő ügyek; az 
ideiglenes intézkedés iránti eljárások, valamint az ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni 
fellebbezések.



2016 2017 2018 2019 2020
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 575 661 709 749 771
Közvetlen keresetek 58 67 70 69 69
Fellebbezések 231 180 214 270 197
Különleges eljárások2 5 3 7 13 6
Vélemény iránti kérelmek 3 1 1 1 2

Összesen 872 912 1001 1102 1045

1|

2|

15. December 31-én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám =
egy ügy).
„Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra, az
első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások.
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XV.   December 31‑én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket  
(egy ügyszám = egy ügy).

2| „Különleges eljárásnak” minősülnek a költségmentességre, a költségek megállapítására, az ítélet kijavítására, a határozathozatal 
elmulasztására, a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra, a harmadik személy jogorvoslatára, az ítélet értelmezésére, a perújításra, 
az első főtanácsnok által a Törvényszék határozatának felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálatára, a végrehajtás 
foganatosítására és a mentelmi ügyekre vonatkozó eljárások.



2016 2017 2018 2019 2020
Teljes ülés 1 1 1
Nagytanács 40 76 68 65 74
Öt bíróból álló tanácsok 215 194 236 192 225
Három bíróból álló tanácsok 75 76 77 130 103
Elnökhelyettes 2 4 1 4
Ki nem osztott ügyek 539 562 618 711 642

Összesen 872 912 1001 1102 1045

1|

16. December 31-én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)1

A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = 
egy ügy).

2020
0,09%

7,08%

21,53%

9,86%
61,43%

Teljes ülés

Nagytanács

Öt bíróból álló tanácsok

Három bíróból álló tanácsok

Ki nem osztott ügyek
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XVI.   December 31‑én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)1

1| A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket  
(egy ügyszám = egy ügy).



2016 2017 2018 2019 2020 Összesen

20 30 33 50 40 173

1 3 3 7
1 1 4 2 8

1 1

Összesen 21 31 37 58 42 189

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
4 4 9 3 3 23

12 30 17 56 34 149
4 1 3 1 3 12
4 8 6 8 26

24 35 37 66 48 210

1|

2|

3|

Elutasítás

Határozathozatal folyamatban

Összesen

Az ebben a táblázatban szereplő számok a gyorsított eljárás alkalmazása iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott határozatok 
számára utalnak, az ilyen kérelem benyújtásának évétől függetlenül.

Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának évétől, amelyre 
a kérelem vonatkozik.

Elfogadás

Eljárás lefolytatása nélkül3

Nem volt szükséges  alakszerű határozatot hozni a kérelemről az ügy törlése, illetve ítélettel vagy végzéssel történő befejezése miatt.

17. Gyorsított eljárások (2016–2020)

Előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmek
Közvetlen keresetek
Fellebbezések

Gyorsított eljárás iránti kérelmek1

Gyorsított eljárás iránti kérelmek – A határozat tartalma2

Különleges eljárások
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XVII. Gyorsított eljárások (2016–2020)

1| Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának 
évétől, amelyre a kérelem vonatkozik.

2| Az ebben a táblázatban szereplő számok a gyorsított eljárás alkalmazása iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott 
határozatok számára utalnak, az ilyen kérelem benyújtásának évétől függetlenül.

3| Nem volt szükséges  alakszerű határozatot hozni a kérelemről az ügy törlése, illetve ítélettel vagy végzéssel történő befejezése 
miatt.



2016 2017 2018 2019 2020 Összesen

5 5 2 12

7 6 8 10 8 39

4 4
5 4 5 5 6 25

1 1 1 3
Összesen 12 15 19 20 17 83

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
9 4 12 11 11 47
4 11 7 7 8 37

2 2

13 15 19 20 19 86

1|

2|

Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának évétől, amelyre a 
kérelem vonatkozik.

Az ebben a táblázatban szereplő számok a sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott határozatok 
számára utalnak, az ilyen kérelem benyújtásának évétől függetlenül.

Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmek1

Egyéb

Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmek – A határozat tartalma2

Elfogadás

Elutasítás

18. Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárások (2016–2020)

Polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés
Büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés

Határok, menekültügy és bevándorlás

Összesen

Rendőrségi együttműködés

Határozathozatal folyamatban
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XVIII. Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárások (2016–2020)

1| Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának 
évétől, amelyre a kérelem vonatkozik.

2| Az ebben a táblázatban szereplő számok a sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott 
határozatok számára utalnak, az ilyen kérelem benyújtásának évétől függetlenül.



2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
Állami támogatások 2 1 1 4
Intézményi jog 2 3
Iparpolitika 1 6
Környezetvédelem 1 1 2
Közbeszerzések 1 1

1 2
Mezőgazdaság 1 1 1
Szállítás 1 1
Uniós jogi elvek 1 1 2

1 1

Versenyjog 1 3 4
3 3 6 6 3 27

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
2 1 5 1 1 10
3 3 4 2 12

2 1 1 4
5 3 8 6 4 26

1|

2|

19. Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020)

Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek1

Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása (REACH-
rendelet) 

Elutasítás

Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás

Összesen

Elfogadás

Összesen

Ideiglenes intézkedés iránti eljárások – A határozat tartalma2

Határozathozatal folyamatban

Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának évétől, amelyre 
a kérelem vonatkozik.
Az ebben a táblázatban szereplő számok az ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott határozatok 
számára utalnak, az ilyen kérelem  benyújtásának évétől függetlenül. 
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XIX. Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020) 

1| Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben benyújtott kérelmek számára utalnak, függetlenül azon ügy indításának 
évétől, amelyre a kérelem vonatkozik.

2| Az ebben a táblázatban szereplő számok az ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatban az adott évben meghozott 
határozatok számára utalnak, az ilyen kérelem  benyújtásának évétől függetlenül. 



2019 2020 Összesen

36 40 76

2 2

38 40 78

2019 2020 Összesen

27 37 64

2 3 5

1 1
29 41 70

1|

Eljárás lefolytatása nélkül

Összesen

A fellebbezés megengedhetőségére vonatkozó határozatok1

Összesen

Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben meghozott határozatok számára utalnak, a fellebbezés 
megengedhetővé nyilvánítása iránti kérelem  benyújtásának évétől függetlenül.

Nem megengedhető

Elfogadhatatlan

20. Az alapokmány 58a. cikke szerinti fellebbezések

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 

Közösségi Növényfajta-hivatal 

Megengedhető

A Törvényszék olyan határozatával szemben benyújtott fellebbezések, amely valamely független 
fellebbezési tanács határozatára vonatkozik
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1| Az ebben a táblázatban szereplő számok az adott évben meghozott határozatok számára utalnak, a fellebbezés megengedhetővé 
nyilvánítása iránti kérelem  benyújtásának évétől függetlenül.

XX. Az alapokmány 58a. cikke szerinti fellebbezések (2019–2020)
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1953 4 4
1954 10 10 2
1955 9 9 2 4
1956 11 11 2 6
1957 19 19 2 4
1958 43 43 10
1959 46 1 47 5 13
1960 22 1 23 2 18
1961 1 24 1 26 1 11
1962 5 30 35 2 20
1963 6 99 105 7 17
1964 6 49 55 4 31
1965 7 55 62 4 52
1966 1 30 31 2 24
1967 23 14 37 24
1968 9 24 33 1 27
1969 17 60 77 2 30
1970 32 47 79 64
1971 37 59 96 1 60
1972 40 42 82 2 61
1973 61 131 192 6 80
1974 39 63 102 8 63
1975 69 61 1 131 5 78
1976 75 51 1 127 6 88
1977 84 74 158 6 100
1978 123 146 1 270 7 97
1979 106 1 218 1324 6 138
1980 99 180 279 14 132
1981 108 214 322 17 128
1982 129 217 346 16 185
1983 98 199 297 11 151
1984 129 183 312 17 165
1985 139 294 433 23 211
1986 91 238 329 23 174

>>>

Érkezett ügyek1

21. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) –
Érkezett ügyek és ítéletek vagy vélemények
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1| Az ebben a táblázatban szereplő számok a Bíróság előtt indított összes ügyre vonatkoznak, a különleges eljárások kivételével.

2| Az ebben az oszlopban szereplő számok a Bíróság által hozott ítéletek és adott vélemények számára utalnak, figyelembe véve 
az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 

XXI.     Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020)  –  
Érkezett ügyek és ítéletek vagy vélemények
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1987 144 251 395 21 208
1988 179 193 372 17 238
1989 139 244 383 19 188
1990 141 221 15 1 378 12 193
1991 186 140 13 1 2 342 9 204
1992 162 251 24 1 2 440 5 210
1993 204 265 17 486 13 203
1994 203 125 12 1 3 344 4 188
1995 251 109 46 2 408 3 172
1996 256 132 25 3 416 4 193
1997 239 169 30 5 443 1 242
1998 264 147 66 4 481 2 254
1999 255 214 68 4 541 4 235
2000 224 197 66 13 2 502 4 273
2001 237 187 72 7 503 6 244
2002 216 204 46 4 470 1 269
2003 210 277 63 5 1 556 7 308
2004 249 219 52 6 1 527 3 375
2005 221 179 66 1 467 2 362
2006 251 201 80 3 535 1 351
2007 265 221 79 8 573 3 379
2008 288 210 77 8 1 584 3 333
2009 302 143 105 2 1 553 1 376
2010 385 136 97 6 624 3 370
2011 423 81 162 13 679 3 370
2012 404 73 136 3 1 617 357
2013 450 72 161 5 2 690 1 434
2014 428 74 111 1 614 3 416
2015 436 48 206 9 3 702 2 399
2016 470 35 168 7 680 3 412
2017 533 46 141 6 1 727 3 466
2018 568 63 193 6 830 6 462
2019 641 41 256 10 1 949 6 491
2020 556 37 125 6 1 725 3 451

Összesen 11 914 9171 2778  150  29 24 042  382 12 894
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Az ebben a táblázatban szereplő számok a Bíróság előtt indított összes ügyre vonatkoznak, a különleges eljárások kivételével.

Az ebben az oszlopban szereplő számok a Bíróság által hozott ítéletek és adott vélemények számára utalnak, figyelembe véve az 
összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 

Év
ek

Érkezett ügyek1
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1| Az ebben a táblázatban szereplő számok a Bíróság előtt indított összes ügyre vonatkoznak, a különleges eljárások kivételével.

2| Az ebben az oszlopban szereplő számok a Bíróság által hozott ítéletek és adott vélemények számára utalnak, figyelembe véve 
az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 
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XXII.     Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) –  
Előzetes döntéshozatal iránti beérkezett kérelmek tagállamonként és évenként
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Összesen

Cour constitutionnelle 44
Cour de cassation 100

Conseil d’État 101
Egyéb bíróságok 710 955

Върховен касационен съд 7
Върховен административен съд 28

Egyéb bíróságok 154 189
Ústavní soud 

Nejvyšší soud 11
Nejvyšší správní soud 36

Egyéb bíróságok 36 83
Højesteret 37

Egyéb bíróságok 165 202
Bundesverfassungsgericht 2

Bundesgerichtshof 267
Bundesverwaltungsgericht 155

Bundesfinanzhof 347
Bundesarbeitsgericht 50

Bundessozialgericht 77
Egyéb bíróságok 1882 2780

Riigikohus 15
Egyéb bíróságok 18 33

Supreme Court 41
High Court 47

Egyéb bíróságok 42 130
Άρειος Πάγος 13

Συμβούλιο της Επικρατείας 62
Egyéb bíróságok 117 192

Tribunal Constitucional 1
Tribunal Supremo 108

Egyéb bíróságok 512 621
Conseil constitutionnel 1

Cour de cassation 148
Conseil d’État 153

Egyéb bíróságok 771 1073
Ustavni sud
Vrhovni sud 2

Visoki upravni sud 1
Visoki prekršajni sud

Egyéb bíróságok 25 28
>>>

Spanyolország

Horvátország

Cseh 
Köztársaság

Dánia

Írország

Franciaország

Belgium

Bulgária

23. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) –
Előzetes döntéshozatal iránti beérkezett kérelmek tagállamonként és
bíróságonként

Észtország

Görögország

Németország
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XXIII.    Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) –  
Előzetes döntéshozatal iránti beérkezett kérelmek tagállamonként és bíróságonként



Corte Costituzionale 5
Corte suprema di Cassazione 173

Consiglio di Stato 225
Egyéb bíróságok 1224 1627

Ciprus Ανώτατο Δικαστήριο 4
Egyéb bíróságok 5 9

Lettország Augstākā tiesa (Senāts) 24
Satversmes tiesa 6
Egyéb bíróságok 67 94

Konstitucinis Teismas 2
Aukščiausiasis Teismas 25

Vyriausiasis administracinis teismas 29
Egyéb bíróságok 19 75

Cour constitutionnelle 1
Cour de cassation 29

Cour administrative 33
Egyéb bíróságok 42 105

Kúria 35
Fővárosi Ítélőtábla 8
Szegedi Ítélőtábla 4

Egyéb bíróságok 178 225
Málta Qorti Kostituzzjonali

Qorti ta' l- Appel
Egyéb bíróságok 4 4

Hoge Raad 304
Raad van State 132

Centrale Raad van Beroep 71
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 166

Tariefcommissie 35
Egyéb bíróságok 386 1094

Verfassungsgerichtshof 5
Oberster Gerichtshof 151

Verwaltungsgerichtshof 116
Egyéb bíróságok 371 643

Trybunał Konstytucyjny 1
Sąd Najwyższy 41

Naczelny Sąd Administracyjny 56
Egyéb bíróságok 140 238

Supremo Tribunal de Justiça 17
Supremo Tribunal Administrativo 72

Egyéb bíróságok 131 220
Înalta Curte de Casație și Justiție 23

Curtea de Apel 112
Egyéb bíróságok 96 231

>>>

Hollandia

Ausztria

Portugália

Lengyelország

Románia

Olaszország

Magyarország

Luxemburg

Litvánia
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Szlovénia Ustavno sodišče 2
Vrhovno sodišče 19
Egyéb bíróságok 8 29

Ústavný súd 1
Najvyšší súd 25

Egyéb bíróságok 40 66
Korkein oikeus 27

Korkein hallinto-oikeus 67
Työtuomioistuin 5
Egyéb bíróságok 36 135

Högsta Domstolen 26
Högsta förvaltningsdomstolen 40

Marknadsdomstolen 5
Arbetsdomstolen 4
Egyéb bíróságok 83 158

House of Lords 40
Supreme Court 19
Court of Appeal 94

Egyéb bíróságok 519 672
Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof1 2

Az Európai Iskolák Felülbírálati Bizottsága2 1 3
Összesen 11 914

1|

2|

Egyesült 
Királyság

Szlovákia

Finnország

C-196/09. sz. Miles és társai ügy

Egyéb

C-265/00. sz. Campina Melkunie ügy.
C-169/15. sz. Montis Design ügy.

Svédország
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1| C-265/00. sz. Campina Melkunie ügy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
C-169/15. sz. Montis Design ügy.

2| C-196/09. sz. Miles és társai ügy.
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XXIV.  Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) –  
A tagállamokkal szemben kötelezettségszegés megállapítása iránt benyújtott 
keresetek  



25. A Bíróság Hivatalának tevékenysége (2016–2020)

A Hivatal nyilvántartásába bejegyzett iratok 93 215 99 266 108 247 113 563 107 697

Az e-Curián keresztül benyújtott oldalak1 _ _ 153 977 217 687 166 614

Az e-Curián keresztül benyújtott eljárási iratok (százalékos 
arány)

75 % 73 % 75 % 80 % 79 %

Kitűzött és megtartott tárgyalások 270  263  295  270 157

Az indítvány ismertetése céljából kitűzött és megtartott 
tárgyalások

319  301  305  296 269

A feleknek kézbesített ítéletek, vélemények és eljárást 
befejező végzések

645  654  684  785 726

Tárgyalási jegyzőkönyvek (szóbeli előadások, indítványok 
és ítéletek)

1001 1033 1062 1058 877

Az érkezett ügyekre vonatkozóan a HL-ben közzétett 
közlemények

660 679 695 818 601

A befejezett ügyekre vonatkozóan a HL-ben közzétett 
közlemények

522 637 661 682 759

1| 2016 és 2017 tekintetében nem állnak rendelkezésre megbízható adatok

2016 2017 20192018Cselekmény 2020
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XXV. A Bíróság Hivatalának tevékenysége (2016–2020) 

1|   2016 és 2017 tekintetében nem állnak rendelkezésre megbízható adatok



E   A Bíróság összetétele

N. Wahl
a nyolcadik tanács 
elnöke

J.-C. Bonichot
az első tanács 
elnöke

R. Silva de Lapuerta
elnökhelyettes

J. Passer
bíró

J. Kokott
főtanácsnok

K. Lenaerts
elnök

T. von Danwitz
bíró

A. Calot Escobar
hivatalvezető

E. Juhász
bíró

C. Toader
bíró

M. Safjan
bíró

A. Arabadjiev
a második tanács 
elnöke

D. Šváby
bíró

A. Prechal
a harmadik tanács 
elnöke

M. Vilaras
a negyedik tanács 
elnöke

S. Rodin 
bíró

F. Biltgen
bíró

E. Regan 
az ötödik tanács 
elnöke

K. Jürimäe
bíró

C. Lycourgos 
bíró

M. Campos 
Sánchez- Bordona
főtanácsnok

M. Szpunar
első főtanácsnok

M. Bobek
főtanácsnok

H. Saugmandsgaard
Øe
főtanácsnok

G. Hogan
főtanácsnok

I. Ziemele
bíró

E. Tanchev
főtanácsnok

M. Ilešič
a tizedik tanács 
elnöke

P. G. Xuereb
bíró

L. S. Rossi
bíró

L. Bay Larsen
a hatodik tanács 
elnöke

G. Pitruzzella
főtanácsnok

P.Pikamäe
főtanácsnok

N. J. Cardoso da 
Silva Piçarra
a kilencedik tanács 
elnöke

I. Jarukaitis
bíró

A. Kumin
a hetedik tanács 
elnöke

M. A. Rantos
főtanácsnok

N.Jääskinen
bíró

J. Richard  
de la Tour
főtanácsnok
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I. A Bíróság összetételének változásai 2020‑ban

2020. február 12.

2020. február 12-én búcsúztató rendezvényt tartottak a Bíróságon Christopher Vajda megbízatásának 
megszűnése és távozása alkalmából.

2020. március 23-i ünnepélyes ülés

A tagállamok kormányainak képviselői 2020. március 11-i határozatukkal a 2020. március 23-tól 2024. október 
6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Jean Richard de la Tour-t, a 2019. június 9-én 
elhunyt Yves Bot helyére.

Tekintettel az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos rendkívüli körülményekre, 2020. március 23-án 
videokonferencia keretében ünnepélyes eskütételre került sor Jean Richard de la Tour hivatalba lépése 
alkalmából.

2020. szeptember 10-i ülés

A tagállamok kormányainak képviselői 2020. szeptember 2-i határozatukkal a 2020. szeptember 7-től  
2021. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Athanasios Rantost,  
Eleanor Sharpston helyére.

Athanasios Rantos 2020. szeptember 10-én tett esküt, a Bíróság ítéleteinek kihirdetése és indítványainak 
ismertetése alkalmából tartott nyilvános ülésen.

2020. október 6-i ünnepélyes ülés

A tagállamok kormányainak képviselői 2020. szeptember 2-i határozatukkal a Bíróság bírájává nevezték ki a 
2020. szeptember 7-től 2024. október 6–ig terjedő időszakra Egils Levits helyére Ineta Ziemelét, és a  
2020. október 6-tól 2024. október 6-ig terjedő időszakra Jiří Malenovský helyére Jan Passert.

A Bíróság 2020. október 6-án a székhelyén ünnepélyes ülést tartott egyrészt J. Malenovský megbízatásának 
megszűnése és távozása, másrészt pedig az intézmény két új tagjának eskütétele és hivatalba lépése 
alkalmából.
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II. Protokolláris sorrend 2020. december 31‑én

K. LENAERTS elnök
R. SILVA de LAPUERTA elnökhelyettes
J.-C. BONICHOT, az első tanács elnöke
A. ARABADJIEV, a második tanács elnöke
A. PRECHAL, a harmadik tanács elnöke
M. VILARAS, a negyedik tanács elnöke
E. REGAN, az ötödik tanács elnöke
M. SZPUNAR, első főtanácsnok
M. ILEŠIČ, a tizedik tanács elnöke
L. BAY LARSEN, a hatodik tanács elnöke
N. PIÇARRA, a kilencedik tanács elnöke
A. KUMIN, a hetedik tanács elnöke
N. WAHL, a nyolcadik tanács elnöke
J. KOKOTT főtanácsnok
JUHÁSZ E. bíró
T. von DANWITZ bíró
C. TOADER bíró
M. SAFJAN bíró
D. ŠVÁBY bíró
S. RODIN bíró
F. BILTGEN bíró
K. JÜRIMÄE bíró
C. LYCOURGOS bíró
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA főtanácsnok
H. Saugmandsgaard ØE főtanácsnok
M. BOBEK főtanácsnok
E. TANCHEV főtanácsnok
P. G. XUEREB bíró
L. S. ROSSI bíró
G. HOGAN főtanácsnok
G. PITRUZZELLA főtanácsnok
I. JARUKAITIS bíró
P. PIKAMÄE főtanácsnok
N. JÄÄSKINEN bíró
J. RICHARD DE LA TOUR főtanácsnok
A. RANTOS főtanácsnok
I. ZIEMELE bíró
J. PASSER bíró

A. CALOT ESCOBAR hivatalvezető
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II. fejezet · Törvényszék

II. fejezet 
Törvényszék
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A   A Törvényszék tevékenysége 2020‑ban

Marc van der Woude, a Törvényszék elnöke

A 2020. év a Covid19-világjárvány éveként lesz bevésve az emlékezetünkbe. Ez az egészségügyi válsághelyzet, 
amely az egész világra lesújtott, és amely nem kímélte az intézményünk székhelyének államát sem, súlyosan 
érintette a Törvényszéket és azokat a személyeket, akik a feladatának teljesítése érdekében munkálkodnak. 
A Törvényszék tagjainak, valamint a részükre napi szinten szolgálatot teljesítő tisztviselőknek és 
alkalmazottaknak  – csakúgy, mint valamennyi polgártársunknak – a magán- és szakmai életük tekintetében 
azelőtt soha nem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenézniük.

A Törvényszék 2020. március 13. óta alaposan és folyamatosan újragondolta a belső működésének módját 
annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a válsággal járó bizonytalanságokhoz. Köszönhetően különösen az 
Intézmény szervezeti egységei és Hivatala töretlen odaadásának és szakértelmének, a Törvényszék néhány 
hét alatt olyan virtuális munkavégzési platformmá alakult át, amely lehetővé teszi az igazságszolgáltatás 
érdekében teljesített közszolgálat folytonosságához szükséges valamennyi feladat hatékony teljesítését.  
A Törvényszék a világjárvány első napjaitól kezdve az igazságszolgáltatás elvi alapjainak középpontjába 
állította a jogkereső közönséggel szemben újonnan felmerülő kötöttségeket, egyrészt azáltal, hogy az 
egészségügyi kontextushoz igazodó határidő-betartatási rendszert alakított ki, másrészt pedig azáltal, hogy 
elfogadta azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy videokonferencia-rendszer útján távoli 
helyszínről is részt lehessen venni a tárgyalásokon. Kilenc hónappal később első alkalommal fordult elő, 
hogy több tucat tárgyalás távoli helyszíneken tartózkodó résztvevőkkel zajlott.

Természetes, hogy a válság mélyreható hatásokat fejtett ki egy olyan nemzetközi igazságszolgáltatási fórum 
esetében, amely teljes összetétel mellett 54 bíróból áll, akik 27 tagállamból és eltérő jogi kultúrákból 
származnak, és ahol az eljárás, következésképpen pedig a szóban lefolytatott viták továbbra is központi 
helyet foglalnak el. A virtuális világban ugyanis nem lehet mindig állandó a viták gördülékenysége. Ezenkívül 
bizonyos számú tárgyalást az újabb videokonferencia-kapacitások ellenére sem lehetett az eredeti tervek 
szerint megtartani, így azok halasztásra kerültek, néha több alkalommal is. A 748 befejezett üggyel kapcsolatos 
számadat ezt a ténybeli helyzetet tükrözi. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a világjárvány – amennyiben hat 
hónappal azután következett be, hogy 2019 szeptemberében sor került a Törvényszék bírói karának 
háromévenkénti megújítására, és befejeződött az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 
módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 
előírt reform utolsó szakasza – még nem tette lehetővé a Törvényszék számára, hogy kihasználja az e 
reformból és a 2019 őszén elfogadott szerkezeti intézkedésekből eredő összes előnyt, különösen azzal 
kapcsolatban, hogy a közszolgálat és a szellemi tulajdon területére tartozó jogviták tekintetében szakosított 
tanácsok kerültek kialakításra.

A 2020. év ugyanakkor számos területen elégedettségre ad okot, amelyek között szerepel mindenekelőtt az 
eljárások átlagos időtartama, amely továbbra is csökken, egészen addig, hogy 15,4 hónapos rekord időtartamot 
érjen el az ügyek összes kategóriája tekintetében, 18,1 hónapot pedig az ítélettel befejezett ügyek tekintetében. 
Láthatóan tehát nagymértékben megvalósult az eljárások időtartamának csökkentésére irányuló, a 2015/2422 
rendelet (5) preambulumbekezdésében megfogalmazott célkitűzés. Ezenkívül a Törvényszék rekordszámú, 
135 ügyben határozott úgy, hogy azokat kibővített ítélkező testületek elé utalja, ami a bírósági felülvizsgálat 
folyamatos elmélyítésének bizonyítéka. Ami a személyes vonatkozásokat illeti, a 2019 szeptemberében 

1|  HL 2015. L 341., 14. o.
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érkezett tizennégy új bíró, valamint a kabinetjeik az ismert egészségügyi feltételek ellenére is remekül 
beilleszkedtek. Meg kell említeni azt is, hogy az igazságszolgáltatási fórum véglegesítette a tagjai kabinetjeinek 
2021. január 1-jétől érvényesülő szerkezeti átalakítását, amikor úgy határozott, hogy minden egyes bíró két 
jogi referenssel rendelkezik, továbbá, hogy a tíz tanács mindegyikéhez három további jogi referenst rendelnek 
annak érdekében, hogy optimalizálják az erőforrásaik megosztását.

A 2020. év során három tag távozott az igazságszolgáltatási fórumról, vagyis I. S. Forrester bíró január 31-én, 
az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése folytán, I. Labucka bíró pedig február 25-én; távozott 
továbbá J. Passer bíró, aki 2020. október 6-án a Bíróság tagja lett. E távozásokat követően a Törvényszéken 
ténylegesen eljáró bírák száma 2020. december 31-én 49 volt, miközben a Törvényszék a tíz tanácsának 
kialakítását 54 bíróból álló összetétel alapján irányozta elő, akik közül 52-en nyolc olyan tanácsban járnának 
el, amely öt bíróból áll, továbbá két olyan tanácsban, amely hat bíróból áll. A jelenlegi összetétel ezzel szemben 
azt jelenti, hogy a tíz tanácsból hét tanács öt bíróból áll, három tanács pedig csupán négy bíróból. Ez utóbbi 
tekintetben meg kell jegyezni, hogy a Törvényszékre erőteljesen kihat a tagjai egy részének háromévenkénti 
megújítása, valamint a kinevezési eljárásokban nemzeti szinten felmerülő esetleges késedelmek. Másfelől 
az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló, a 2015/2422 rendeletben előírt reformot követően 
a Törvényszék összetételének állandósága megnövekedett jelentőséggel bír. Az Unió érdekében, viszont a 
tagállamai érdekében is indokolt lenne tehát, hogy a Törvényszék a lehető leghamarabb új tagokat üdvözölhessen.

Jóllehet a világjárvány még mindig kétségkívül rányomja bélyegét az igazságszolgáltatási tevékenységre,  
a 2021. évnek annak az évnek kell lennie, amelynek során a Törvényszék teljes mértékben kihasználja majd 
a 2015/2422 rendeletben előírt reformban rejlő lehetőségeket. E tekintetben a Törvényszék működéséről 
szóló, 2020. december 21-i azon jelentés, amelyről az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdése rendelkezik, 
olyan ütemtervnek minősül, amelynek következtetéseit a Törvényszék alapvetően támogatja, és egyetért a 
fejlődési távlatokkal, mint az kitűnik a mellékletként benyújtott észrevételeiből. Másfelől hangsúlyozni kell, 
hogy bizonyos javaslatok számos olyan intézkedésben kifejezésre jutnak, amelyeket nemrégiben fogadtak 
el, vagy már eszmecsere tárgyát képezik annak érdekében, hogy rövid időn belül megerősítsék a határozatok 
minőségét és az elfogadásuk gyorsaságát. Ezeket az eszmecseréket, amelyek a Törvényszék jövője szempontjából 
alapvető jelentőségűek, anélkül fogják lefolytatni, hogy a Törvényszéket eltérítenék az Unió elsődleges 
jogában előírt konkrét feladatától, vagyis attól, hogy a jogkereső közönségnek észszerű időn belül hatékony 
bírói jogvédelmet biztosítson az intézmények aktusaival szemben. A Törvényszék ezt szem előtt tartva veszi 
ki teljes mértékben a részét abból, hogy az Unión belül tiszteletben tartsák a jogállamiság elveit.
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B   A Törvényszék ítélkezési gyakorlata 2020‑ban

Újítások az ítélkezési gyakorlatban

Savvas Papasavvas elnökhelyettes

A 2020. évre számos tekintetben különleges évként fogunk emlékezni. Általános szempontból rányomta 
bélyegét erre az évre az, hogy bekövetkezett egy korábban soha nem tapasztalt egészségügyi válsághelyzet, 
és az is, hogy ténylegessé vált az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése. Az biztos, hogy 
ez az év a Törvényszék szempontjából is különleges év volt, mivel a Törvényszéknek különféle megoldásokat 
kellett találnia annak érdekében, hogy a kötöttségek ellenére is megőrizze az általa folytatott viták sokszínűségét, 
megtarthassa a tárgyalásait, megóvhassa az ítéleteinek minőségi színvonalát, valamint hogy továbbra is 
észszerű időn belül hozzon határozatokat. Jóllehet az elbírált ügyek teljes száma bizonyos visszaesést mutatott, 
megerősödött az a tendencia, hogy a Törvényszék tanácsai kihasználják az Európai Unió Bírósága alapokmányának 
50. cikkében biztosított azon lehetőséget, hogy öt bíróból álló tanácsban járjanak el azokban az ügyekben, 
amelyekben ez indokolt. Ami a Törvényszék által ezen év folyamán érintett érdemi kérdéseket illeti, csak 
hangsúlyozni lehet, hogy a 2020. évben több jelentős újítás is tapasztalható volt az ítélkezési gyakorlatban.

Így a Törvényszéknek első alkalommal kellett döntenie a 2016. június 23-i azon népszavazás következményeiről, 
amelynek során az Egyesült Királyság állampolgárai amellett foglaltak állást, hogy az országuk lépjen ki az 
Európai Unióból. E tekintetben a 2020. július 14-én hozott Schindler kontra Bizottság végzésben (T-627/19, 
ECLI:EU:T:2020:335) a Törvényszék megállapította, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik semmilyen 
hatáskörrel olyan aktus elfogadására, amely lehetővé tenné az Egyesült Királyságon kívüli egyéb tagállamokban 
lakóhellyel rendelkező brit állampolgárok számára azt, hogy azon időpontot követően is megtartsák az 
európai uniós polgárságot, amikor az országuk kilép az Unióból. Az említett kilépés képezte alapját a 2020. 
október 5-én kihirdetett Brown kontra Bizottság ítéletnek is (T-18/19, ECLI:EU:T:2020:465), még ha az általa 
kialakított elvek a szóban forgó tisztviselő állampolgárságától függetlenül is alkalmazandók. Ez alkalommal 
a Törvényszék – öt bíróból álló kibővített ítélkező testületben eljárva – pontosította azokat a feltételeket, 
amelyek mellett attól a tisztviselőtől, aki a szakmai pályafutása során megszerzi az alkalmazása szerinti 
ország állampolgárságát, ezzel az indokkal meg lehet vonni a külföldi munkavégzési támogatást, tekintettel 
azokra az odaítélési feltételekre, amelyeket az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 
VII. mellékletén belül a 4. cikk (1) bekezdése tartalmaz.

A dokumentumokhoz való hozzáférés területén a Törvényszék a 2020. május 28-án kihirdetett Campbell 
kontra Bizottság ítéletben (T-701/18, ECLI:EU:T:2020:224) első alkalommal állapította meg, hogy a Bizottság 
azon kötelezettsége, hogy azonosítsa a kért dokumentumokat, szükséges előfeltételét képezi annak, hogy 
az érintett intézmény a bizalmas jellegre vonatkozó általános vélelmet alkalmazhasson. Ezen ítéletben a 
Törvényszék – kibővített tanácsban eljárva – megsemmisítette a Bizottság azon határozatát, amely a felperessel 
szemben megtagadta az azon dokumentumokhoz való hozzáférést, amelyek arra vonatkoznak, hogy Írország 
tiszteletben tartotta-e az Európai Unió Tanácsának a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségre vonatkozó három kerethatározatából eredő kötelezettségeit. Így a Törvényszék megállapította, 
hogy a Bizottság azáltal, hogy az említett megtámadott határozatban nem azonosította a felperes hozzáférés 
iránti kérelme által érintett dokumentumokat, tévesen alkalmazta a valamely EU Pilot eljárással kapcsolatos 
dokumentumokra alkalmazandó, a bizalmas jellegre vonatkozó általános vélelmet. A Törvényszék ebből azt 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:335
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:465
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:224
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a következtetést vonta le, hogy a Bizottság ezáltal az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok védelmére 
vonatkozó, az 1049/2001/EK rendelet1 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében meghatározott 
kivételt illetően tévesen alkalmazta a jogot.

A gazdasági és monetáris politika, közelebbről a hitelintézetek prudenciális felügyelete területén a Törvényszéknek 
a 2020. július 8-án kihirdetett VQ kontra EKB ítéletben (T-203/18, ECLI:EU:T:2020:313) az első olyan keresetet 
kellett elbírálnia, amely az Európai Központi Bank (EKB) olyan határozata ellen irányult, amely az  
1024/2013/EU rendelet2 18. cikkének (1) bekezdése alapján szankciót alkalmazott valamely hitelintézettel 
szemben. Ez alkalommal a Törvényszék egyrészt úgy ítélte meg, hogy a jelen ügyben teljesültek a feltételek 
ahhoz, hogy az EKB olyan határozatot fogadjon el, amelyben a felperessel szemben 1 600 000 euró összegű 
pénzbírságot szab ki azzal az indokkal, hogy a felperes 2014. január 1-je és 2016. november 7. között nem 
tartotta tiszteletben az 575/2013/EU rendeletben3 előírt azon kötelezettséget, hogy az elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumok visszavásárlását megelőzően szerezze be az illetékes hatóság engedélyét. A Törvényszék 
másrészt megállapította, hogy az EKB helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a felperes nem felelt meg 
a 468/2014/EU rendeletben4 ahhoz megkövetelt feltételeknek, hogy a közzétételre anonim módon kerüljön 
sor, következésképpen pedig az EKB a felperes nevének anonimizálása nélkül tette közzé a honlapján az 
1024/2013 rendelet rendelkezései alapján kiszabott pénzbírságot. Ezzel szemben az ugyanezen a napon 
kihirdetett Crédit agricole kontra EKB ítéletben (T-576/18, ECLI:EU:T:2020:304) a Törvényszék helyt adott egy 
prudenciális felügyelet alatt álló hitelintézet, a Crédit agricole SA által előterjesztett keresetnek, egyedül azon 
rész tekintetében, amelyben az EKB 4 300 000 euró összegű pénzbírságot szabott ki vele szemben.  
A Törvényszék ennek alátámasztása érdekében megállapította, hogy a pénzbírságot kiszabó eredeti 
határozatban nem voltak megjelölve az e pénzbírság összegének meghatározásához figyelembe vett 
körülmények, következésképpen pedig az említett határozatnak hiányos volt az indokolása, amit az állandó 
ítélkezési gyakorlat értelmében nem lehet a hiányzó körülmények utólagos közlésével orvosolni.

Másfelől a közszolgálat területén a Törvényszék a 2020. január 29-én kihirdetett Aquino és társai kontra 
Parlament ítéletben (T-402/18, ECLI:EU:T:2020:13) a 2018. július 2-i azon határozat jogszerűségét bírálta el, 
amelyben az Európai Parlament személyzeti főigazgatója 2018. július 3-án munkavégzésre kötelezte a 
tolmácsokat és a konferenciatolmácsokat – akik között volt a felperesek némelyike –, miközben épp sztrájkoltak. 
A Törvényszék az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen pedig annak 52. cikkére támaszkodva úgy 
ítélte meg, hogy a munkavégzésre kötelező, szóban forgó intézkedések a sztrájkhoz való jog olyan korlátozását 
jelentik, amelyet nem törvény írt elő. Következésképpen a Törvényszék megsemmisítette a megtámadott 
határozatot.

A 2020. december 16-án kihirdetett International Skating Union kontra Bizottság ítéletben (T-93/18, 
ECLI:EU:T:2020:610) a Törvényszék első alkalommal vizsgált olyan bizottsági határozatot, amely egy sportszövetség 
által elfogadott szabályzatról állapította meg, hogy az korlátozza a versenyt. Ezenkívül az ítélet korábban 
soha nem látott módon foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a verseny korlátozására alkalmas körülménynek 

1|  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

2|  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 63. o.).

3|  A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítések: 
HL 2013. L 208., 68. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; HL 2017. L 20., 2. o.).

4|  Az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti 
hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU EKB-rendelet (SSM-keretrendelet) 
(EKB/2014/17) HL 2014. L 141., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:313
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:610
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minősül-e az, ha a Sport Választottbíróságnak kizárólagos hatáskört biztosítanak a valamely sportszövetség 
által elfogadott határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára (anélkül, hogy utólag lehetőség lenne valamely 
tagállam bírósága előtt teljes körű jogorvoslattal élni), valamint az, hogy az ilyen választottbírósági eljárás 
lefolytatása kötelező.

Végül, a 2020. január 30-án kihirdetett Portugália kontra Bizottság ítéletben (T-292/18, ECLI:EU:T:2020:18) a 
Törvényszék első alkalommal foglalkozott az 1290/2005/EK rendelet5 32. és 33. cikke, valamint az  
1306/2013/EU rendelet6 54. cikke értelmében vett nemzeti bíróság fogalmával. A Törvényszék a hozzá 
benyújtott kereset elutasításának indokaként úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó portugál adóhatóság 
hatáskörrel rendelkező szervét nem lehet „nemzeti bíróságnak” minősíteni, mivel nem gyakorol 
igazságszolgáltatási feladatot, hanem kizárólag adminisztratív jellegű feladatokat lát el, továbbá nem feladata, 
hogy jogvitákat döntsön el, sem pedig az, hogy a portugál kifizető hatóság által az adósságra vonatkozóan 
kiállított tanúsítvány jogszerűségét vizsgálja, ráadásul nem felel meg a függetlenség követelményének sem.

Végeredményben a Törvényszék által a 2020. évben kialakított ítélkezési gyakorlat – amely a bősége mellett 
sokszínű is – kifejezésre juttatja ezt a rendhagyó évet, amelyre különösen egy olyan egészségügyi válsághelyzet 
nyomta rá bélyegét, amely már most felvetett, és minden bizonnyal még fel is fog vetni számos olyan jogi 
kérdést, amelyeket a Törvényszéknek az elkövetkező évek során kell majd eldöntenie.

5|  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 209., 1. o.).

6|  A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítések: HL 2016. L 130., 7. o.; HL 2017. L 327., 83. o.; HL 2018. L 233., 3. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:18
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I. Bírósági eljárás

1. Kereshetőségi jog

A Törvényszék 2020. május 20-i Nord Stream 2 kontra Parlament és Tanács (T-526/19, fellebbezés alatt,1 
EU:T:2020:210), valamint Nord Stream kontra Parlament és Tanács végzéseiben (T-530/19, EU:T:2020:213) 
mint elfogadhatatlant elutasította a Nord Stream 2 AG és a Nord Stream AG által indított, a 2019/692 irányelv 
megsemmisítésére irányuló kereseteket2 3.

A Nord Stream AG a svájci jog szerint létrejött társaság, amely 51%-ban a PJSC Gazprom orosz társaság 
irányítása alatt áll, amely utóbbi a tulajdonosa és üzemeltetője a Viborg (Oroszország) és a Greifswaldhoz 
(Németország) közeli Lubmin (Németország) közötti gázszállítást biztosító Északi Áramlat (jelenleg általában 
Északi Áramlat 1-nek nevezett) gázvezetéknek. E gázvezeték építése 2012-ben fejeződött be, és azt 50 évig 
tervezték üzemeltetni.

A Nord Stream 2 AG a svájci jog szerint létrejött társaság, amelynek egyedüli részvényese a Gazprom orosz 
részvénytársaság. A Nord Stream 2 AG feladata, hogy megtervezze, megépítse és üzemeltesse az Északi 
Áramlat 1-gyel párhuzamos Északi Áramlat 2 gázvezetéket.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2019. április 17-én elfogadta a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73 irányelv módosításáról szóló 2019/692 irányelvet.4 Ez az irányelv 
2019. május 23–án lépett hatályba, és arra kötelezte a 2. cikkében szereplő kritériumokat teljesítő tagállamokat, 
többek között a Németországi Szövetségi Köztársaságot, hogy legkésőbb 2020. február 24–ig fogadják el az 
irányelv átültetéséhez szükséges nemzeti intézkedéseket.

A megtámadott irányelv hatálybalépése óta a Nord Stream AG-hez és a Nord Stream 2 AG-hez hasonló 
gázvezeték-üzemeltetők gázszállító vezetékeinek egy része, a jelen esetben a valamely tagállam és egy 
harmadik állam között található, a tagállam területéig tartó, vagy a tagállam parti tengerében található része 
potenciálisan már a 2009/73 irányelv és az átültető nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozik. Ez ezen 
üzemeltetők számára magában foglalja többek között a szállítási rendszerek és a szállításirendszer-üzemeltetők 
szétválasztására vonatkozó kötelezettséget, valamint a harmadik felek szállító- és elosztóhálózathoz való, 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáférésének – nyilvános díjak alapján történő – lehetővé tételét.

1|  C-348/20 P. sz. Nord Stream 2 kontra Parlament és Tanács ügy.

2|  A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/692 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2019. L 117., 1. o.; a továbbiakban: módosító irányelv).

3|  A T-526/19. sz. ügyben a Nord Stream 2 AG által indított kereset a módosító irányelv egészének megsemmisítésére irányult, míg a 
T-530/19. sz. ügyben a Nord Stream AG által indított kereset ezen irányelv azon rendelkezésének megsemmisítésére irányult, amely 
a nemzeti szabályozó hatóságokat arra kötelezte, hogy legkésőbb 2020. május 24-ig hozzanak határozatot bizonyos eltérés iránti 
kérelmekről.

4|  A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13–i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 94. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 97. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:210
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:210
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:213
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Végzéseiben a Törvényszék helyt adott a Parlament és a Tanács által a Törvényszék eljárási szabályzata 
130. cikkének (1) bekezdése alapján felhozott elfogadhatatlansági kifogásoknak, következésképpen a kereseteket 
mint elfogadhatatlanokat elutasította, tárgytalanná téve az Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország 
és az Európai Bizottság által benyújtott beavatkozási kérelmeket.

A Törvényszék először is kimondta, hogy a módosító irányelv nem érinti közvetlenül a Nord Stream 2 AG-t 
és a Nord Stream AG-t.

A Törvényszék e tekintetben rámutatott arra, hogy az olyan gazdasági szereplők, mint amelyek a szóban 
forgó kereseteket megindították, csupán a tagállamok által legkésőbb 2020. február 24-ig meghozandó,  
az ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedéseken keresztül, az e tagállamok által elfogadott feltételek 
mellett fognak tartozni vagy tartoznak a 2009/73 irányelv szerinti kötelezettségek hatálya alá. Márpedig a 
jelen ügyben egyrészt ami a Németországi Szövetségi Köztársaságot illeti, amelynek a területén az Északi 
Áramlat és az Északi Áramlat 2 gázvezeték érintett szakaszai találhatók, a keresetek benyújtásának időpontjában 
nem léteztek ilyen nemzeti átültető intézkedések. Másrészt a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeztek 
a módosító irányelv rendelkezéseinek végrehajtása során.

A módosító irányelv ugyanis lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy a módosított 
2009/73 irányelv bizonyos rendelkezéseitől való eltérést engedélyezzenek, egyrészt a jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, másrészt a tagállamok és harmadik országok közötti, 2019. május 23-át megelőzően kiépített 
szállítóvezetékek számára. Márpedig a Törvényszék megjegyezte, hogy a tagállamok feladata, hogy elfogadják 
azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az érintett gazdasági szereplők számára az eltérés 
megadásának kérelmezését, a módosított 2009/73 irányelv 49a. cikkében előírt általános szempontokra 
tekintettel pontosan meghatározva az ezen eltérések megadásának feltételeit, és úgy szabályozva az eljárás 
kereteit, amely a nemzeti szabályozó hatóságaik számára lehetővé teszi az ilyen kérelmekről a módosító 
irányelvben meghatározott határidőn belül, vagyis 2020. május 24-ig történő határozathozatalt. A nemzeti 
szabályozó hatóságok ezenkívül e feltételek végrehajtása érdekében széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek 
az ilyen eltérések megadását és az esetleges konkrét feltételeket illetően, amelyekhez ezek az eltérések 
köthetők.

A Törvényszék továbbá pontosította, hogy noha a felperesek tevékenységeire részlegesen már az uniós jog, 
a jelen esetben a módosított 2009/73 irányelv irányadó, e körülmény mindenesetre csupán a felperesek 
azon döntésének következménye, hogy az Unió területén, a jelen esetben az uniós tagállamok parti tengerében 
kívánja tevékenységét fejleszteni és folytatni. A módosító irányelv azonban önmagában a hatálybalépése 
óta nem váltott ki közvetlen és konkrét hatásokat a felperesekhez hasonló gazdasági szereplők jogi helyzetére, 
és még inkább nem váltott ki ilyen hatásokat az átültetési határidő lejárta előtt.

A T-530/19. sz. ügyben a Törvényszék másodszor megállapította, hogy a módosító irányelv sem érinti 
személyében a Nord Stream AG-t.

E tekintetben a Törvényszék többek között rámutatott, hogy a Nord Stream AG nem rendelkezett ahhoz 
fűződő joggal, hogy az Északi Áramlat kettős gázvezeték-rendszert bármely uniós szabályozási korlátozástól 
mentesen üzemeltesse és/vagy tovább üzemeltesse, legalábbis e gázszállító vezetéknek az Unió területén, 
a jelen esetben egy tagállam parti tengerében található részét illetően.

A Törvényszék ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Nord Stream AG által előadott azon körülményt, 
amely szerint e társaság a módosító irányelv elfogadásakor a 2009/73 irányelv területi és/vagy tárgyi 
hatályának kiterjesztése által érintett gazdasági szereplők azonosított vagy azonosítható szűk köréhez 
tartozott, nem lehet úgy tekinteni, hogy e társaságot a módosító irányelv személyében érinti, mivel ezen 
irányelv alkalmazása bizonyos, az uniós jogalkotó által meghatározott objektív kritériumoktól függött, többek 
között attól, hogy a bizonyos eltérésekre számítható gázszállító vezetékeket az irányelv 2019. május 23-i 
hatálybalépése előtt fejezzék be és helyezzék üzembe.
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A T-526/19. sz. ügyben a Törvényszék a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog megsértésére alapított 
érvelésre válaszul azt is pontosította, hogy a szóban forgó gazdasági szereplő jogosult arra, hogy az illetékes 
szabályozó hatóságnál – a jelen esetben a németnél – eltérést kérjen, és adott esetben e hatóság határozatát 
német bíróság előtt vitassa a módosító irányelv érvénytelenségére hivatkozva, és e bíróságot arra ösztönözze, 
hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszen a Bíróság elé.

Ugyanebben az ügyben a Törvényszék helyt adott a Tanács által az eljárási szabályzat 130. cikkének (2) bekezdése 
alapján felhozott kifogásnak, valamint ezen intézmény kiegészítő kérelmének is, amely a Nord Stream 2 AG 
által a keresetében az érintett intézmény mint kibocsátó vagy címzett engedélye nélkül benyújtott 
dokumentumoknak az az ügy iratai közül történő eltávolítására irányult. A Tanács jogi szolgálatának 
véleményéről, a Bizottságnak egy harmadik országgal folytatandó nemzetközi tárgyalásokról vonatkozó 
határozat meghozatala céljából a Tanácshoz intézett ajánlásairól, valamint a második közbenső kérdést 
illetően a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a módosító irányelv elfogadására irányuló jogalkotási 
eljárás keretében a Tanács állandó képviselői részére megküldött észrevételeiről volt szó.

Ezen eljárási kérdésekről határozva a Törvényszék a jelen ügyben helyt adott a Tanács kérelmeinek, az 
1049/20015 rendelet rendelkezéseiből kiindulva, mivel e rendelkezések alkalmazhatatlansága nem zárja ki, 
hogy azoknak bizonyos jelzésértéket tulajdonítsanak, a Bíróság legutóbbi ítélkezési gyakorlatának megfelelően.6

Így a Törvényszék többek között megállapította azon dokumentumokat illetően, amelyek tekintetében a 
Tanács megtagadta a Nord Stream 2 alkalmazottja által kért hozzáférést, hogy a Tanács helyesen hivatkozott 
egyrészt a jogi vélemények védelmére, másrészt pedig helyesen vélte úgy, hogy a fent említett ajánlások 
hozzáférhetővé tétele konkrétan és ténylegesen sértené a közérdek védelmét az Unió nemzetközi kapcsolatai 
tekintetében.

Ami a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a jogalkotási eljárás keretében tett észrevételeit illeti,  
a Törvényszék megállapította, hogy noha a felperes azt sugallta, hogy e dokumentumokat valamely tagállam 
Tanács melletti állandó képviselőjétől kapta meg, nem jelölte meg, hogy melyiktől, és nem is hivatkozott a 
Németországi Szövetségi Köztársaság képviselőjének mint az említett dokumentumok szerzőjének 
hozzájárulására. Végül, az sem tűnik ki, hogy az említett tagállam az 1049/2001 rendelet értelmében 
hallgatólagosan vagy kifejezetten hozzájárult volna ahhoz, hogy az említett észrevételeket – akár a felperes 
munkavállalója kérelmeinek a Tanács általi részleges elutasítását megelőzően, akár azt követően – a felperes 
Nord Stream 2-nek továbbítsák.

2020. szeptember 10-i Kambodzsa és CRF kontra Bizottság végzésével (T-246/19, EU:T:2020:415) a Törvényszék 
kibővített tanácsban ítélkezett egy preferenciális tarifarendszert7 alkalmazó rendelettel kapcsolatos ügyben, 
amelynek keretében az Európai Unió a fejlődő országok számára preferenciális hozzáférést biztosít a közös 
vámtarifa rendes vámtételei csökkentésének formájában, amely egy általános rendszerből és két különleges 
eljárásból áll. A „fegyvereken kívül mindent” elnevezésű rendszer (a továbbiakban: EBA-rendszer) a legkevésbé 
fejlett országok javát szolgáló különleges rendszer.

5|  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

6|  A Bíróság 2020. január 31-i Szlovénia kontra Horvátország ítélete (C-457/18, EU:C:2020:65).

7|  Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 303., 1. o.; helyesbítések: HL 2015. L 272., 14. o.; 
HL 2017. L 294., 42. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:415
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:65
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Az EBA-rendszer értelmében a Kambodzsából és a Mianmarból/Burmából származó indica rizsnek  
(a továbbiakban: érintett termék) az Unióba történő behozatala a közös vámtarifa vámtételei alól teljes 
mentességet élvezett. A Bizottság az érintett termékre vonatkozó védintézkedések elfogadását kérő bizonyos 
tagállamoktól származó kérelemre védintézkedési vizsgálatot indított, és megállapította, hogy az említett 
terméket olyan mennyiségben és áron importálták, amely súlyos nehézségeket okozott az uniós gazdasági 
ágazat számára. A Bizottság a 2019/67 végrehajtási rendeletének8 (a továbbiakban: megtámadott rendelet) 
elfogadása útján úgy határozott, hogy az érintett termék behozatala tekintetében ideiglenesen visszaállítja 
a közös vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazását, és a hároméves időszakon át alkalmazandó vámtételek 
fokozatos csökkentését írta elő.

Miután a Kambodzsai Királyság és a Cambodia Rice Federation (CRF), amely a kambodzsai rizsipar érdekeit 
védő egyesület, a Törvényszékhez a megtámadott rendelet megsemmisítése iránti keresetet nyújtott be, a 
Bizottság elfogadhatatlansági kifogást terjesztett elő. E kifogás alátámasztása érdekében a Bizottság 
elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a Kambodzsai Királyság és a CRF nem teljesíti az EUMSZ 263. cikk negyedik 
bekezdése szerinti kereshetőségi jog fennállásához szükséges feltételeket. Másodlagosan a Bizottság arra 
hivatkozott, hogy a Kambodzsai Királyságnak és a CRF-nek semmilyen személyes érdeke nem fűződik a 
megtámadott rendelettel szembeni eljáráshoz.

A Törvényszék azonban elutasította ezt az elfogadhatatlansági kifogást.

A kereshetőségi jogot illetően a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése 
értelmében bármely természetes vagy jogi személy jogosult megsemmisítés iránti keresetet indítani olyan 
jogi aktus ellen, amelynek nem címzettje, ha e jogi aktus őt közvetlenül és személyében érinti, vagy a 
végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus sajátos esetében, ha az őt közvetlenül 
érinti. A jelen ügyben a Törvényszék, anélkül hogy állást foglalt volna abban a kérdésben, hogy a megtámadott 
rendelet végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktusnak minősül-e, megvizsgálta, 
hogy a Kambodzsai Királyság és a CRF olyan természetes vagy jogi személyeknek minősülnek-e, amelyeket 
a megtámadott rendelet, amelynek nem címzettjei, közvetlenül és személyükben érinti.

E tekintetben a Törvényszék először is megerősítette, hogy az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésében 
szereplő „bármely természetes vagy jogi személy” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja 
az olyan államokat is, amelyek az Uniónak nem tagállamai, mint például a Kambodzsai Királyság. Az ilyen 
teleologikus értelmezés megfelel a hatékony bírói jogvédelem elvének és az említett rendelkezés azon 
céljának, amely szerint megfelelő bírói jogvédelmet kell biztosítani minden olyan természetes és jogi személy 
számára, akit az uniós intézmények jogi aktusai közvetlenül és személyükben érintenek. Egyébiránt, bár a 
harmadik államok nem igényelhetik a peres félnek az uniós szabályozás által a tagállamok számára kialakított 
jogállását, azokat megilletik legalább azok a lehetőségek, amelyeket ez a rendszer a jogi személyek jogvitában 
való részvételére ismer el. Ezenkívül sem az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése, sem az elsődleges jog más 
rendelkezése nem zárja ki a harmadik államokat azon jogból, hogy megsemmisítés iránti keresetet nyújtsanak 
be.

Másodszor, a Törvényszék megállapította, hogy a Kambodzsai Királyságot és a CRF-et, mivel ezen utóbbi 
azon exportőr tagjai nevében jár el, akiket a Bizottság a megtámadott rendeletben azonosított, valamint 
azon exportőr tagjai nevében, akiket az említett rendelet elfogadásához vezető eljárásban azonosítottak, és 
akiket ezen eljárás érintett, e rendelet az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése értelmében közvetlenül és 
személyében érinti.

8|  A Kambodzsából és Mianmarból/Burmából származó indica rizs behozatalára vonatkozó védintézkedésekről szóló, 2019. január 16-i 
(EU) 2019/67 végrehajtási rendelet (HL 2019. L 15., 5. o.).
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Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a közvetlen érintettség megköveteli, hogy a vitatott intézkedés egyrészt 
közvetlen hatást gyakoroljon a természetes vagy jogi személy jogi helyzetére, és másrészt ne hagyjon 
mérlegelési jogkört a végrehajtásával megbízott címzettek számára. Márpedig a megtámadott rendelet, 
azáltal hogy ideiglenesen megszüntette az uniós piachoz való kedvezményes hozzáférést, amelyben egyrészt 
a Kambodzsai Királyság mint a közös vámtarifa szerinti vámok alóli teljes mentességben részesülő ország, 
másrészt pedig a CRF-nek a tarifális preferenciák különleges rendszere révén ilyen kedvezményes hozzáférésben 
részesülő exportáló tagjai részesültek, megváltoztatja azokat a jogi és gazdasági feltételeket, amelyek mellett 
a Kambodzsából származó indica rizst az Unió piacán forgalmazták. A megtámadott rendelet tehát közvetlenül 
és lényegesen érinti a Kambodzsai Királyságnak, valamint a CRF azonosított vagy érintett tagjainak a jogi 
helyzetét. Egyébiránt, bár igaz, hogy a megtámadott rendelet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek 
elsősorban az Unióban letelepedett importőrökre alkalmazandók, ezen intézkedések azzal a hatással járnak, 
hogy korlátozzák a kambodzsai államot és a CRF exportőr tagjait az uniós piachoz való hozzáférésük 
tekintetében, anélkül hogy a tagállamok e tekintetben önálló mérlegelési jogkörrel rendelkeznének.

Ami a személyében való érintettséget illeti, az az ítélkezési gyakorlat szerint abból ered, hogy a szóban forgó 
jogi aktus valamely természetes vagy jogi személyt a jogi helyzete tekintetében bizonyos sajátos jellemzői, 
vagy egy őt minden más személytől megkülönböztető ténybeli helyzet folytán érint, és ezáltal az az ilyen 
határozat címzettjéhez hasonló módon egyéníti őt. E tekintetben a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a 
megtámadott jogi aktus normatív jellege nem zárja ki, hogy az bizonyos érdekelt jogi vagy természetes 
személyeket közvetlenül és személyükben érintsen. Következésképpen az, hogy a megtámadott rendelet a 
közös vámtarifa szerinti vámok visszaállítására irányul az érintett termék Unióba irányuló összes behozatala 
tekintetében, de facto nem teszi lehetetlenné, hogy e rendelet a Kambodzsai Királyságot vagy a CRF azonosított 
vagy érintett tagjait személyükben érintse.

A jelen ügyben a Kambodzsai Királyság személyében való érintettsége abból ered, hogy az EBA-rendszernek 
a megtámadott rendeletben azonosított kedvezményezett országaként, amely tevékenyen részt vett a 
megtámadott rendelet elfogadásához vezető eljárásban, és amely tekintetében a védintézkedések 
következményeit figyelembe vették a közös vámtarifa szerinti vámok meghatározása során, a gazdasági 
szereplők zárt kategóriájába tartozik, és minden más személyhez képest sajátos helyzetben van. Ugyanez 
vonatkozik a CRF-nek a Kambodzsából származó indica rizst az Unióba exportáló, a megtámadott rendeletben 
név szerint azonosított, és az említett rendelet elfogadásához vezető eljárásban részt vevő tagjaira is, akik 
miatt a kereskedelmi tevékenységükre vonatkozó adatok felhasználása alapján a védintézkedéseket meghozták, 
valamint akik tekintetében az említett intézkedések következményeit figyelembe vették a közös vámtarifa 
szerinti vámok meghatározása során, függetlenül attól, hogy a védintézkedéseket a Kambodzsai Királyságra, 
és nem az említett exportőrökre való hivatkozással hozták meg.

A Törvényszék az eljáráshoz fűződő érdeket illetően megállapította, hogy a Kambodzsai Királyságnak és a 
CRF-nek érdeke fűződik ahhoz, hogy a megtámadott rendelet megsemmisítését kérje. A közös vámtarifa 
szerinti, az említett rendelettel visszaállított, a Kambodzsából származó indica rizsnek az Unióba történő 
behozatalát terhelő vámok megsemmisítése ugyanis személyes előnyt biztosíthat mind a Kambodzsa Királyság 
számára, mind a CRF-nek az említett rendelet elfogadásához vezető eljárás keretében azonosított vagy 
érintett tagjai számára.
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2. Lényeges eljárási szabályok megsértése

A Törvényszék a kibővített tanácsban hozott 2020. szeptember 23-i Landesbank Baden-Württemberg kontra 
ESZT ítéletében (T-411/17, fellebbezés alatt,9 EU:T:2020:435) megsemmisítette az Egységes Szanálási Testületnek 
(ESZT) az Egységes Szanálási Alapba (ESZA) fizetendő 2017. évi előzetes hozzájárulások megállapításáról 
szóló határozatát10 abban a részében, amely egy német hitelintézetet, a felperes Landesbank Baden-
Württemberget érinti.

Ez az ügy a bankuniónak az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó második pillérébe illeszkedik, 
amelyet a 806/2014 rendelet11 vezetett be. Konkrétabban, ez az ügy az e rendelet által létrehozott ESZA-ra 
vonatkozik.12 Az ESZA-t többek között az intézmények hozzájárulásai révén finanszírozzák, amelyeket előzetes 
hozzájárulások formájában nemzeti szinten szednek be.13 2017. április 11-i határozatával az ESZT a 806/2014 
rendelet alapján elfogadta a megtámadott határozatot, amely a 2017. évre meghatározta az intézmények 
– köztük a felperes – ESZA-ba fizetendő előzetes hozzájárulásának összegét. A német szanálási hatóság a 
2017. április 21-i beszedési értesítésben tájékoztatta a felperest e határozatról, és közölte vele a fizetendő 
összeget. Mivel a felperes az említett határozatot több szempontból is vitatta, benyújtotta a jelen keresetet 
a Törvényszék előtt.

Először is, a kereshetőségi jogot illetően a Törvényszék megállapította, hogy bár az ESZT-nek az ESZA-hoz 
való előzetes hozzájárulások kiszámításáról szóló határozatainak címzettjei a nemzeti szanálási hatóságok, 
e határozatok kétségtelenül közvetlenül és személyükben érintik az e hozzájárulások fizetésére kötelezett 
intézményeket. Ebből következik, hogy a felperes kereshetőségi joggal rendelkezik az ESZT határozatának 
megsemmisítése iránt.

Ezt követően, miután emlékeztetett arra, hogy az uniós bíróság hivatalból köteles figyelembe venni a lényeges 
eljárási szabályok megsértésére alapított imperatív jogalapot, és hogy az ilyen jogsértés magában foglalja 
többek között a megtámadott aktus hitelesítésének hiányát és az indokolás hiányát vagy elégtelenségét,  
a Törvényszék megvizsgálta a megtámadott határozat hitelesítésére vonatkozó követelmény megsértését.

E tekintetben megállapította, hogy a jelen ügyben ez a követelmény nem teljesül, mivel az ESZT egyáltalán 
nem bizonyította a megtámadott határozat mellékletének hitelesítését, amely az előzetes hozzájárulások 
összegeit tartalmazza, tehát e határozat lényeges elemét képezi. Közelebbről a Törvényszék többek között 
hangsúlyozta, hogy mivel az említett melléklet elektronikus dokumentum, annak aláírása csak elektronikus 
lehet. Az ESZT azonban nem nyújtotta be a melléklet egyetlen olyan változatát sem, amely ilyen aláírást 
tartalmazna, jóllehet a melléklet egyáltalán nem kapcsolódik elválaszthatatlanul a megtámadott határozat 
szövegéhez, amelyet az ESZT elnöke saját kezűleg aláírt. A Törvényszék elutasította az ESZT többi érvét is, 
amelyek a melléklet más eszközökkel történő hitelesítésének bizonyítására irányultak.

9|  C-584/20 P. sz. Bizottság kontra Landesbank Baden-Württemberg és ESZT, valamint C-621/20 P. sz. ESZT kontra Landesbank  
Baden-Württemberg ügy.

10|  Az Egységes Szanálási Testület (ESZT) ügyvezetői testületének az Egységes Szanálási Alapba fizetendő 2017. évi előzetes hozzájárulásokról 
szóló 2017. április 11-i határozata (SRB/ES/SRF/2017/05).

11|  A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására 
vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az  
1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.).

12|  A 806/2014 rendelet 67. cikkének (1) bekezdése.

13|  A 806/2014 rendelet 67. cikkének (4) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:435
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Miután helyt adott a hitelesítési követelmény megsértésére alapított jogalapnak, a Törvényszék célszerűnek 
ítélte, hogy határozzon a fellebbező által hivatkozott, az indokolási kötelezettség megsértésére, a hatékony 
bírói jogvédelemhez való jog megsértésére és a 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet14 egyes 
rendelkezéseivel kapcsolatos jogellenességi kifogásra alapított jogalapokról, amelyeket együttesen vizsgált 
meg.

A Törvényszék rámutatott, hogy a megtámadott határozat a szövegében szereplő általános magyarázatokon 
kívül a felperes hozzájárulása kiszámításának szinte egyetlen elemét sem tartalmazza. Ami az előzetes 
hozzájárulások kiszámításának részleteire vonatkozó másik, hivatkozott dokumentumot illeti, még azt 
feltételezve is, hogy az ténylegesen az ESZT-től származik, az nem tartalmazott a felperes hozzájárulása 
pontosságának ellenőrzéséhez elegendő adatot. A Törvényszék nem vitatta az e hozzájárulás kiszámításához 
figyelembe vett egyéb intézményekre vonatkozó adatoknak az ESZT által hivatkozott bizalmas jellegét. 
Ugyanakkor megjegyezte, hogy mivel e hozzájárulás számítása azokkal kölcsönhatásban ezen adatokon 
alapul, e számítás önmagában átláthatatlannak tűnik. A Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az 
alkalmazott számítási módszer sérti a felperes azon lehetőségét, hogy eredményesen vitathassa a megtámadott 
határozatot.

A jelen ügyben a Törvényszék, miután emlékeztetett arra az ítélkezési gyakorlatra, amely szerint az indokolási 
kötelezettség minden olyan jogi aktusra alkalmazandó, amely megsemmisítés iránti kereset tárgyát képezheti, 
és amely szerint az indokolás hiányát nem igazolhatja a szakmai titoktartási kötelezettség, továbbá amely 
szerint az üzleti titkok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget nem lehet annyira kiterjesztően 
értelmezni, hogy az megfossza az indokolási kötelezettséget annak lényegi tartalmától, megállapította, hogy 
a felperesnek nyújtott indokolás nem teszi lehetővé számára, hogy ellenőrizze hozzájárulásának összegét, 
amely ugyanakkor a megtámadott határozat őt érintő része lényeges elemének minősül. Ez utóbbi olyan 
helyzetbe hozza a felperest, amelyben nem tudhatja, hogy ezt az összeget helyesen számították-e ki, vagy 
azt a Törvényszék előtt vitatnia kell-e, anélkül azonban, hogy az említett összeg tekintetében – amint arra 
azonban köteles egy bírósági jogorvoslat keretében – azonosítani tudná a megtámadott határozat vitatott 
elemeit, és ezzel kapcsolatban kifogásokat tudna megfogalmazni, és olyan bizonyítékokat tudna előterjeszteni, 
amelyek a kifogásai megalapozottságának bizonyítására alkalmas komoly valószínűsítő körülményeknek 
minősülhetnek.

Végül, ami a felperes által a 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben felhozott jogellenességi 
kifogást illeti, a Törvényszék a Bizottság azon érvére tekintettel, amely szerint a megtámadott határozat 
jogszerűsége nem vitatható, mivel a számítási módszer a 806/2014 rendeletből és a 2014/59 irányelvből15 
következett, amelyekkel szemben nem emelt jogellenességi kifogást, megvizsgálta a számítási módszert.  
A Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az a tény, hogy a felperes előzetes hozzájárulásának 
kiszámítása átláthatatlan, és ennélfogva az, hogy a fellebbező nem tudja ellenőrizni annak pontosságát, 
legalábbis részben a maga a Bizottság által a 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott 
számítási módszerből ered, anélkül hogy ezt a jogalkotó előírta volna számára. A Törvényszék úgy ítélte meg, 

14|  A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2015. L 11., 44. o.; 
helyesbítés: HL 2017. L 156., 38. o.).

15|  A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi 
irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint 
az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 173., 190. o.).
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hogy az indokolási kötelezettség megsértése az előzetes hozzájárulás kiszámításának a kockázati profil 
szerinti kiigazításra vonatkozó része esetében az említett rendelet egyes rendelkezéseinek16 jogellenességéből 
ered.

Végeredményben és mindenesetre, mivel a jogi aktusok kellően pontos indokolásának az EUMSZ 296. cikkben 
foglalt követelménye az uniós jog egyik alapelve, amelynek tiszteletben tartását a bíróságnak kell biztosítania, 
szükség esetén hivatalból figyelembe véve az e kötelezettség megsértésére alapított jogalapot, és e kötelezettség 
megsértésével a felperes nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy ellenőrizze hozzájárulásának 
pontosságát, az ESZT nem orvosolhatja ezt a jogsértést egy másodlagos jogi szabályozásra való hivatkozással.

A fenti megfontolásokra tekintettel a Törvényszék megállapította, hogy a megtámadott határozatot az 
indokolási kötelezettség és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése alapján is meg kell semmisíteni.

3. Mulasztási eljárás

A Törvényszék a 2020. június 25-i Malacalza Investimenti kontra EKB ítéletben (T-552/19, EU:T:2020:294) 
megsemmisítette az Európa Központi Bank (EKB) határozatát,17 amely a 2004/258 határozat18 alapján 
megtagadta a felperesnek, a Malacalza Investimenti Srl társaságnak, az EKB Kormányzótanácsának a 
Banca Carige SpA ügyvivői vagyonfelügyelet alá helyezéséről szóló, 2019. január 1-jei határozatához kapcsolódó 
dokumentumokhoz való hozzáférését.

A felperes, amely egy olasz jog szerinti társaság, a Banca Carige fő részvényese, és abban 27,555%-os közvetlen 
tőkerészesedéssel rendelkezik, valamint ő nevezte ki az igazgatótanácsi tagok többségét. Miután 2018. 
december 22-én a Banca Carige igazgatótanácsának néhány tagja lemondott, az EKB 2019. január 1-jei 
határozatával e társaságot ügyvivői vagyonfelügyelet alá helyezte. A felperes 2019. január 15-én az EKB e 
határozatához kapcsolódó több dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelemmel19 fordult az EKB-hoz.  
A 2019. január 1-jei határozatot ugyanis nem tették közzé, és a felperes nem ismerte az azt alátámasztó 
indokokat. Az EKB 2019. március 13-i határozatával teljes egészében elutasította a hozzáférés iránti kérelmet. 
A felperes 2019. április 8-án megerősítő kérelmet20 nyújtott be, amelyben kérte a 2019. március 13-i EKB 
határozat felülvizsgálatát. A felperes a megerősítő kérelmében rámutatott arra, hogy egy, a 2019. január 1-jei 
határozatként feltüntetett dokumentum kivonatait, fényképek formájában közzétették egy olasz napilap 
internetes oldalán. Úgy vélte, hogy a már megjelent kivonatok nem tekinthetőek bizalmasnak, mivel a 
közzététellel immár a nyilvánosság rendelkezésére állnak.

Az EKB 2019. június 12-én teljes egészében elutasította a felperes megerősítő kérelmét. Az EKB egyrészt úgy 
vélte, hogy a dokumentumok egy része a 2004/258 határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
kivétel alá tartozik, úgy tekintve, hogy e kivétel magában foglalja a bizalmasság általános vélelmét, amely a 
rá ruházott prudenciális felügyeleti feladat körébe tartozó összes iratanyagra vonatkozik. Másrészt a többi 
kért dokumentumot illetően az EKB a hozzáférés megtagadását a 2004/258 határozat 4. cikke (1) bekezdésének 

16|  A 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet 4–7. és 9. cikke, valamint I. melléklete.

17|  2019. június 12-i LS/LdG/19/185 EKB határozat.

18|  Az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004. március 4-i 2004/258/EK EKB határozat (HL 2004. L 80., 42. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 5. kötet, 51. o.).

19|  A 2004/258 határozat 6. cikke alapján.

20|  A 2004/258 határozat 7. cikkének (2) bekezdése alapján.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:294
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c) pontjában foglalt kivétel és az ugyanezen határozat 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében 
előírt kivétel együttes olvasatára alapította, jelezve, hogy a Banca Carige folyamatos felügyelete során 
megszerzett vagy elkészített dokumentumok közlése sértheti e társaság kereskedelmi érdekeit, amennyiben 
a dokumentumokban lévő információkat a nyilvánosság nem ismerte, és azok az említett társaság jelenlegi 
kereskedelmi pozíciójának lényeges elemét tükrözték. Miután nem állapított meg olyan nyomós közérdeket, 
amely az érintett dokumentumok hozzáférhetővé tételét indokolta volna, az EKB azt a következtetést is 
levonta, hogy az e dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet, a dokumentumok egyéni és konkrét 
vizsgálata nélkül, el kell utasítani.

Az e határozattal szembeni megsemmisítés iránti kereset és a gyorsított eljárás iránti kérelem tárgyában 
eljáró Törvényszék először is megállapította, hogy a gyorsított eljárás iránti kérelem elutasítása esetén az 
ellenkérelem benyújtása határidejének számítása keretében egyetlen, a távolságra tekintettel járó határidőt 
alkalmaznak. A Törvényszék megállapította, hogy az ellenkérelem benyújtásának határideje – amely, ha a 
Törvényszék helyt adott volna a felperes gyorsított eljárás iránti kérelmének, 2019. szeptember 30-án járt 
volna le – 2019. október 30-án járt le, és hogy a jelen ügyben az EKB 2019. november 6-án, azaz az előírt 
határidő lejárta után hét nappal nyújtotta be az ellenkérelmet. Márpedig a Törvényszék eljárási szabályzata21 
értelmében ha az alperes, akinek a keresetlevelet szabályszerűen kézbesítették, nem válaszolt az előírt 
határidőn belül, a felperes kérheti a Törvényszéktől, hogy a kérelmeinek adjon helyt. A Törvényszék tehát 
helyt ad a felperes kérelmeinek, kivéve, ha a kereset elbírálására nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel, 
vagy ha e kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlan, illetve jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan.22

E tekintetben a Törvényszék, miután megállapította, hogy nem nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel 
a jelen kereset elbírálására, és hogy a keresetet nem lehet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tekinteni, 
elismerte, hogy a felperes által felhozott több kifogás sem tekinthető jogilag nyilvánvalóan megalapozatlannak.

A felperes a keresete alátámasztása érdekében jogosan hivatkozott egyrészt arra, hogy a 2004/258 határozat 
4. cikke (1) bekezdésének c) pontjából eredő olyan általános vélelem fennállását – amely lehetővé teszi az 
EKB számára, hogy bizalmasan kezelje azokat a határozatokat, amelyekkel valamely hitelintézetet ügyvivői 
vagyonfelügyelet alá helyez – az ítélkezési gyakorlat ez idáig nem ismerte el vagy állapította meg. Ezenkívül 
a felperes azt állította, hogy az EKB által a megtámadott határozatban említett rendelkezések23 nem 
értelmezhetőek úgy, hogy azok abszolút titoktartási kötelezettséget rónak az EKB-ra. Ellenkezőleg,  
e rendelkezések szerint bizonyos helyzetekben az információközlés a felperes szerint indokolt lehet. Másrészt 
a felperes azt állította, hogy a 2019. január 1-jei határozat közzétett kivonatainak vizsgálata lehetővé teszi 
annak megállapítását, hogy az említett határozat tartalma nem bizalmas jellegű, mivel olyan információkról 
van szó, amelyeket a szabályozott piacokon jegyzett társaságként a Banca Carigének közzé kellett tennie.  
A felperes véleménye szerint ez a körülmény befolyásolta a hozzáférhetővé tétel során felmerülő kockázatok 
értékelését.

21|  A Törvényszék eljárási szabályzata 123. cikkének (1) bekezdése.

22|  A Törvényszék eljárási szabályzata 123. cikkének (3) bekezdése.

23|  Azaz az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 
történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 63. o.) 27. cikke, a hitelintézetek 
tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 176., 338. o.) 53. és azt követő cikkei, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK,  
2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2014. L 173., 190. o.; helyesbítés: HL 2019. L 165., 129. o.) 84. cikke.
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A fenti megfontolások fényében a Törvényszék úgy határozott, hogy helyt ad a felperes kérelmeinek, tehát 
megsemmisíti a megtámadott határozatot.

II. Intézményi jog

2020-ban az intézményi jog széles területén a Törvényszéknek alkalma nyílt arra, hogy egyrészt az Egyesült 
Királyság bizonyos állampolgárai uniós polgárságát fenntartó határozat elfogadásának Bizottság általi 
megtagadására irányuló keresetről, másrészt pedig a Cseh Köztársaság parlamentjének egyik képviselője 
által annak tárgyában indított, intézményi mulasztás megállapítása iránt keresetről határozzon, hogy az 
Európai Tanács az állítólagos összeférhetetlenség miatt jogellenesen mulasztotta el kizárni e tagállam 
miniszterelnökét a tanácskozásairól. Egyébiránt a Törvényszék megvizsgálta az Európai Parlament azon 
határozatait, amelyek az Olaszországban megválasztott volt európai képviselők közül néhánynak csökkentették 
a nyugdíj összegét, és az Európai Parlament egyik tagjának a képviselői helye megüresedésének megállapításával 
szembeni keresetéről is határozott.

2020. július 14-i Shindler és társai kontra Bizottság végzésében (T-627/19, EU:T:2020:335) a Törvényszék 
elfogadhatatlannak nyilvánította azt a keresetet, amely azt kifogásolta, hogy a Bizottság megtagadta az 
Egyesült Királyság bizonyos állampolgárai uniós polgárságát fenntartó határozat elfogadását.

2016. június 23-án Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának állampolgárai népszavazás 
keretében az országuk Európai Unióból való kilépését támogatták. Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én 
bejelentette az Európai Tanácsnak azon szándékát, hogy az EUSZ 50. cikk (2) bekezdése alapján kilép az 
Unióból. Ezt követően az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben több határozatot24 fogadott 
el, meghosszabbítva az EUSZ 50. cikk (3) bekezdésében előírt határidőt, amelynek elteltével az Egyesült 
Királyságra a Szerződések a kilépésének részletes szabályait meghatározó megállapodás hiányában többé 
nem alkalmazhatók. A 2019/584 határozat 1. cikke értelmében e határidő főszabály szerint 2019. október 
31-én járt le.

2019. július 31-én az Egyesült Királyság több, Olaszországban vagy Franciaországban lakóhellyel rendelkező 
állampolgára (a továbbiakban: felperesek) levelet küldött az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának. 
2019. augusztus 1-jén a felperesek lényegében azonos tartalmú levelet küldtek az Európai Bizottságnak. 
Ezekben a levelekben a felperesek többek között felhívták a fent említett három intézmény figyelmét az 
Egyesült Királyság azon állampolgárainak helyzetére, akik az Egyesült Királyságtól eltérő tagállamokban 
rendelkeznek lakóhellyel, és ott magán- és családi életet alakítottak ki, és azt kérték tőlük, hogy „állapítsák 
meg azon mulasztást”, amely „az [említett állampolgárok] uniós polgársága fenntartásának jogellenes 
elmulasztásából” ered. Továbbá a felperesek felhívták e három intézményt, hogy az Egyesült Királyság Unióból 
való, 2019. október 31-re tervezett kilépése előtt hozzon határozatot ezen állampolgárok uniós polgárságának 
a kilépés időpontját követő fenntartásáról, függetlenül attól, hogy létrejön-e az említett kilépés részletes 
szabályait meghatározó megállapodás, vagy sem. 2019. szeptember 11-én aláírt levelében a Bizottság válaszolt 
a 2019. augusztus 1-jei levélre (a továbbiakban: 2019. szeptember 11-i levél). Ebben a levélben a Bizottság 
elutasította az e levélben foglalt, eljárásra való felhívást, rámutatva, hogy a Szerződések nem teszik lehetővé 
számára, hogy a felperesek által kérthez hasonló határozatot hozzon.

24|  Többek között a 2019. március 22-i (EU) 2019/476 határozat (HL 2019. L 80. I., 1. o.) és a 2019. április 11-i (EU) 2019/584 határozat 
(HL 2019. L 101., 1. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:335


Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység266

A felperesek ekkor keresetet indítottak a Törvényszék előtt. A kereset egyrészt az EUMSZ 265. cikken alapuló 
intézményi mulasztás megállapítása iránti kérelmet tartalmaz. Másrészt a kereset „a Bizottság mulasztásának 
elismerése […] 2019. szeptember [11]-i kifejezett megtagadásának” megsemmisítésére irányuló kérelmet 
tartalmaz, amelyet a felperesek a Törvényszék felhívására az EUMSZ 263. cikken alapuló megsemmisítés 
iránti kérelemnek minősítettek.

A Törvényszék elutasította a felperesek keresetét, miután megállapította mind az intézményi mulasztás 
megállapítása iránti kérelem, mind a megsemmisítés iránti kérelem elfogadhatatlanságát.

Ez utóbbit illetően a felperesek azt kérték, hogy a Törvényszék semmisítse meg a 2019. szeptember 11-i 
levélben foglalt azon határozatot, amelyben a Bizottság lényegében megtagadta, hogy az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépésétől kezdve és az e kilépés szabályait meghatározó megállapodás megkötésétől függetlenül 
az Egyesült Királyság azon állampolgárainak uniós polgárságát fenntartó határozatot fogadjon el, akik ebben 
az időpontban nem rendelkeznek valamely tagállam állampolgárságával. E kérelmük alátámasztására a 
felperesek három jogalapot terjesztettek elő, amelyek az uniós polgárság ezen állampolgárok általi elvesztésének 
vitatására irányultak.

A Törvényszék mindenekelőtt hivatalból vizsgálta, hogy a felpereseknek érdekük fűződik-e ezen három 
jogalapra való hivatkozáshoz. E tekintetben a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az állandó ítélkezési 
gyakorlat szerint egyfelől a felperesnek nem fűződhet jogos érdeke az olyan határozat megsemmisítéséhez, 
amelyről előre tudható, hogy az ő vonatkozásában csak ismételt megerősítést nyerhet, másfelől valamely 
megsemmisítési jogalap az eljáráshoz fűződő érdek hiánya miatt elfogadhatatlan, amennyiben még ha 
feltételezhető is e jogalap megalapozottsága, a megtámadott jogi aktusnak az említett jogalap alapján történő 
megsemmisítése sem vezethetne a felperes számára kedvező eredmény elérésére. Így a felperes nem igazolja 
egy adott területen való fellépést megtagadó határozat meghatározott jogalap alapján történő megsemmisítéséhez 
fűződő érdekét abban az esetben, ha az érintett intézmény e területen semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik.

A Törvényszék ezt követően rámutatott, hogy a jelen ügyben a 2019. szeptember 11-i levélben foglalt 
határozatnak a felperesek által felhozott jogalapok alapján történő megsemmisítése esetén ez utóbbiak csak 
akkor érhetnének célt, ha a Bizottság maga fogadna el kötelező jogi aktust, amely az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépésétől kezdve fenntartja az Egyesült Királyság egyes állampolgárainak uniós polgárságát.

E tekintetben, miután emlékeztetett arra, hogy az EUSZ 13. cikk (2) bekezdése értelmében az egyes intézmények 
a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök keretén belül járnak el, a Törvényszék megállapította, hogy a 
Szerződések vagy a másodlagos jog egyetlen rendelkezése sem hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy olyan 
kötelező erejű jogi aktusokat fogadjon el, amelyek célja, hogy a személyek bizonyos csoportja számára uniós 
polgárságot biztosítson. E megállapítást megerősíti az a körülmény, hogy ezen intézmény főszabály szerint 
csupán javaslattételi jogkörrel rendelkezik az EUSZ 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Ennélfogva a Törvényszék kimondta, hogy függetlenül attól a kérdéstől, hogy az Egyesült Királyság Unióból 
való kilépése maga után vonhatja-e az uniós polgárságnak az Egyesült Királyság valamennyi olyan állampolgára 
általi elvesztését, akik az említett kilépés időpontjában nem rendelkeznek valamely tagállam állampolgárságával, 
a Bizottság a jelen ügyben nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy olyan kötelező jogi aktust fogadjon el, 
amely e kilépéstől kezdve fenntartja a személyek bizonyos csoportjának uniós polgárságát, és köteles volt 
megtagadni a felperesek által kért jogi aktus elfogadását. Ebből következik, hogy a 2019. szeptember 11-i 
levélben foglalt határozatnak a felperesek által felhozott jogalapok alapján történő megsemmisítése esetén 
a Bizottság helyzetét a hatáskör nyilvánvaló hiánya jellemezné, és csak a felperesek által kért aktus elfogadását 
megtagadó újabb határozatot hozhatna. A Törvényszék tehát pontosította, hogy az ilyen megsemmisítés 
nem alkalmas arra, hogy a felperesek kedvező eredményt érjenek el, így ez utóbbiak nem igazolták a felsorolt 
jogalapok felhozatalához fűződő jogos érdeküket.
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A Törvényszék kimondta, hogy e jogalapokat mint elfogadhatatlanokat el kell utasítani, ebből következően 
a megsemmisítés iránti kérelem, mivel azt semmilyen elfogadható jogalap nem támasztja alá, maga is 
nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A Törvényszék a 2020. július 17-i Wagenknecht kontra Európai Tanács végzésében (T-715/19, fellebbezés 
alatt,25 EU:T:2020:340) megállapította, hogy elfogadhatatlan és mindenesetre nyilvánvalóan megalapozatlan 
a Cseh Köztársaság parlamentje szenátusának egyik képviselője által indított mulasztás megállapítása iránti 
keret, amely annak megállapíttatására irányult, hogy az Európai Tanács jogellenesen mulasztotta el állítólagos 
összeférhetetlenség miatt kizárni üléseiről e tagállam miniszterelnökét.

Ezen ügyben, 2019. június 5-én Lukáš Wagenknecht (a továbbiakban: felperes), a Cseh Köztársaság parlamentje 
szenátusának egyik képviselője azt kérte az Európai Tanácstól, hogy zárja ki e tagállam miniszterelnökét, 
Andrej Babišt az Európai Tanácsnak a pénzügyi tervről folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos üléseiről.26  
Ez a kérelem Andrej Babiš állítólagos összeférhetetlenségén alapult, amely állítólagosan a többek között az 
agrár-élelmiszeriparban tevékenykedő Agrofert csoportba tartozó vállalkozásokban fennálló személyes és 
családi érdekeltségeiből ered, amennyiben ezek a vállalkozások az Európai Unió költségvetéséből származó 
támogatások kedvezményezettjei.

2019. június 24-én az Európai Tanács válaszolt az eljárásra való felkérésére, és kifejtette a felperes számára, 
hogy – mivel az EU-Szerződés27 megmásíthatatlanul állapította meg az Európai Tanács összetételét – nem 
rendelkezik mérlegelési jogkörrel annak eldöntésére, hogy ki képviselje az egyes tagállamokat ebben az 
intézményben, és annak eldöntésére sem, hogy az állam- vagy kormányfő közül mely személyt hívja meg az 
Európai Tanács valamely ülésére. E körülmények között az Európai Tanácsnak nem állt módjában kizárni a 
Cseh Köztársaság miniszterelnökét a hivatkozott ülésekről. 2019. július 2-án a felperes elektronikus levélben 
kérte e válasz pontosítását. Az Európai Tanács nem válaszolt erre az elektronikus levélre. A felperes ekkor 
– az EUMSZ 265. cikk alapján – az Európai Tanács által elkövetett mulasztás megállapítása iránt indított 
keresetet, amennyiben ez az intézmény jogellenesen nem járt el az eljárásra való felkérés alapján.

A Törvényszék elsősorban emlékeztetett arra, hogy ahhoz, hogy a felperes mulasztás megállapítása iránti 
keresete28 elfogadható legyen, vagy azt, hogy ő volna azon jogi aktusnak a címzettje, amelyet az eljárás alá 
vont intézmény állítólagosan nem fogadott el vele szemben, vagy azt, hogy az említett jogi aktus őt közvetlenül 
és személyében, valamint ahhoz hasonló módon érintette, mint ahogyan ez a jogi aktus a címzettjét érintené. 
Azt is igazolnia kell, hogy érdeke fűződik az eljáráshoz, amely érdek fennállása feltételezi, hogy a kereset – az 
eredményén keresztül – alkalmas arra, hogy az azt megindító fél számára előnnyel járjon. A jelen ügyben a 
Törvényszék megállapította, hogy az az aktus, amelynek elfogadását a felperes az Európai Tanácstól kérte, 
nem olyan aktus lett volna, amelyet ez az intézmény a felpereshez címez, hanem olyan határozat, amelynek 
címzettje a cseh miniszterelnök lett volna. A Törvényszék emellett hangsúlyozta, hogy még ha a felperes a 
közérdekből való eljárás céljából a Cseh Köztársaság parlamentje szenátusának képviselőjeként fennálló 
minőségére hivatkozik is, bizonyítania kell az Európai Tanács állítólagos mulasztásának megállapításához 

25|  C-504/20 P. sz. Wagenknecht kontra Európai Tanács ügy.

26|  A pénzügyi tervről folytatott, szóban forgó tárgyalások a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre 
irányultak.

27|  Az EUSZ 15. cikk (2) bekezdése alapján.

28|  A mulasztás megállapítása iránti keresetet az EUMSZ 265. cikk írja elő, amelynek harmadik bekezdése a következőképpen rendelkezik: 
„Bármely természetes vagy jogi személy az előző bekezdésekben foglalt feltételek mellett panasszal fordulhat az Európai Unió 
Bíróságához, ha az Unió valamely intézménye, szerve vagy hivatala elmulasztott valamely neki címzendő jogi aktust – az ajánlások 
és vélemények kivételével – meghozni”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:340
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fűződő személyes, létrejött és fennálló érdekét. Mivel azonban a felperes nem bizonyította ilyen érdek 
fennállását, nem teljesült az Európai Tanácstól kért intézkedések tekintetében fennálló közvetlen és személyében 
való érintettséggel kapcsolatos feltétel.

A Törvényszék másodsorban emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 265. cikk a határozathozataltól vagy 
állásfoglalástól való tartózkodásban megnyilvánuló mulasztásra vonatkozik, nem pedig az érdekelt személyek 
által kívánttól vagy szükségesnek tartottól eltérő aktus elfogadására. Ily módon a Törvényszék megállapította, 
hogy a felperes által indított mulasztás megállapítása iránti kereset elfogadhatatlan, mivel az Európai Tanács 
egyértelműen kifejtette azokat az okokat, amelyek miatt nem járhat el a felkérésnek megfelelően. Ez az 
állásfoglalás véget vetett a mulasztásnak, a megtagadás pedig megsemmisítés iránti keresettel megtámadható 
aktust képezett.29 A felperesnek azonban nem állt szándékában ilyen keresetet indítani. A Törvényszék 
emellett pontosította, hogy a felperes 2019. július 2-i elektronikus levele nem minősülhet az eljárásra való 
olyan új felkérésnek, amellyel kapcsolatban az Európai Tanács a későbbiekben elmulasztott eljárni.

A Törvényszék harmadsorban hozzáfűzte, hogy a kereset mindenesetre nyilvánvalóan megalapozatlan. 
Megállapította, hogy az Európai Tanács semmiféle mérlegelési mozgástérrel nem rendelkezik akkor, amikor 
üléseire összehívja a tagállamok állam- és kormányfőit.30 A tagállamok feladatát képezi ugyanis azon nemzeti 
– többek között alkotmányos – intézkedések elfogadása, amelyek lehetővé teszik annak meghatározását, 
hogy az Európai Tanács ülésein őket az állam- vagy kormányfőiknek kell-e képviselniük, és adott esetben azt, 
hogy vannak-e olyan okok, amelyek megakadályozhatják, hogy valamelyikük a saját tagállamát képviselje. 
Ez a következtetés annál inkább érvényes, hogy az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok nemzeti 
identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének.31  
A Törvényszék következésképpen megállapította, hogy nyilvánvaló, hogy az Európai Tanács – annak 
megtagadásával, hogy eleget tegyen az eljárásra való felkérésnek, és függetlenül attól, hogy a Cseh Köztársaság 
képviselője esetében összeférhetetlenség áll-e fenn – nem sértette meg az EUMSZ 265. cikk harmadik 
bekezdését.

Negyed- és utolsósorban – a cseh miniszterelnök összeférhetetlenségével kapcsolatos állításokat illetően – 
a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a nyújtott pénzeszközökkel összefüggésben az Unió által a nevében 
és javára a tagállamokban teljesített kifizetések szabályszerűsége az említett pénzeszközökre alkalmazandó 
uniós szabályozás hatálya alá tartozik.

A Törvényszék a kibővített tanácsban hozott 2020. október 15-i Coppo Gavazzi és társai kontra Parlament 
ítéletében (T-389/19–T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19–T-414/19, 
T-416/19–T-418/19, T-420/19–T-422/19, T-425/19–T-427/19, T-429/19–T-432/19, T-435/19, T-436/19, 
T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19, T-448/19, T-450/19–T-454/19, T-463/19 és T-465/19, EU:T:2020:494) 
ítéletében az Európai Parlament azon határozatairól döntött, amelyekben a 14/2018. sz. nemzeti határozat32 
alapján 2019. január 1-jei hatállyal csökkentette bizonyos számú, Olaszországban megválasztott volt európai 
parlamenti képviselő (vagy túlélő házastársuk) nyugdíjának összegét.

29|  Az EUMSZ 263. cikk alapján.

30|  Az EUSZ 15. cikk (2) bekezdése alapján.

31|  Az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése értelmében. 

32|  Az Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (a képviselőház elnöksége, Olaszország) által elfogadott 2018. július 12-i határozat 
(a továbbiakban: 14/2018. sz. határozat). E határozat jogszerűségét a Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (a képviselőház 
igazságügyi tanács, Olaszország) jelenleg vizsgálja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:494
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Maria Teresa Coppo Gavazzi és több más természetes személy – Olaszországban megválasztott volt európai 
parlamenti képviselők, illetve túlélő házastársaik – (a továbbiakban: felperesek) öregségi vagy túlélő hozzátartozói 
nyugdíjban részesülnek. 2019 januárjában a Parlament tájékoztatta a felpereseket arról, hogy köteles 
alkalmazni a 14/2018. sz. határozatot, ekként pedig – konkrétan az Európai Parlament képviselőit megillető 
költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzatnak (a továbbiakban: KKJ-szabályzat) az „azonos 
nyugdíjra” vonatkozó szabályt bevezető rendelkezései33 alapján – újból kiszámítani nyugdíjuk összegét.  
E szabály értelmében az átmeneti nyugdíj összegének és előfeltételeinek meg kell egyezniük azokkal, amelyek 
az európai parlament képviselő azon nyugdíjára vonatkoznak, amely a képviselő megválasztása helyének 
tagállama parlamenti képviselőinek jár. Ily módon a Parlament Pénzügyi Főigazgatósága (a továbbiakban:  
a megtámadott határozatok kibocsátója) több, 2019. április 11-i feljegyzésében és a 2019. június 11-i végleges 
határozatában34 (a továbbiakban együttesen: megtámadott határozatok) tájékoztatta a felpereseket nyugdíjuk 
összegének a KKJ-szabályzatban előírt „azonos nyugdíjra” vonatkozó szabály és a 14/2018. sz. határozat 
alapján, az Olaszországban a képviselőház által a volt nemzeti képviselőknek kifizetett hasonló nyugdíjak 
csökkentéséig terjedő mértékben történő módosításáról. A megtámadott határozatok azt is pontosították, 
hogy a felperesek nyugdíjának összegét 2019. január 1-jéig visszaható hatállyal, 2019 áprilisától fogják 
kiigazítani.

A felperesek keresetet indítottak e határozatok megsemmisítése iránt, és többek között a határozatok 
kibocsátója hatáskörének hiányára, a jogalap hiányára, a 14/2018. sz. határozat minősítésével kapcsolatos 
téves jogalkalmazásra, valamint több uniós jogi általános elv megsértésére alapított jogalapra hivatkoztak.

A Törvényszék elutasította e kereseteket.

Elsősorban, a megsemmisítés iránti keresettel35 összefüggésben fennálló hatáskörének korlátairól határozva, 
a Törvényszék pontosította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a 14/2018. sz. határozat jogszerűségének 
elbírálására, mivel egy nemzeti hatóság által elfogadott aktusról van szó. Megállapította ugyanakkor, hogy 
hatáskörrel rendelkezik annak vizsgálatára, hogy a képviselők statútumára vonatkozó végrehajtási 
intézkedéseknek (a továbbiakban: végrehajtási intézkedések) a többek között az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos 
75. cikke36 és a KKJ-szabályzatnak az „azonos nyugdíjra” vonatkozó szabályt37 bevezető rendelkezései nem 
sértik-e magasabb szintű uniós jogi normákat. Hasonlóképpen, a Törvényszék hozzáfűzte, hogy vizsgálhatja, 
hogy mind a megtámadott határozatok, mind pedig a 14/2018. sz. határozat rendelkezéseinek a Parlament 
általi, az azonos nyugdíjra vonatkozó szabály alapján történő alkalmazása megfelel-e az uniós jognak.

Másodsorban, a megtámadott határozatok kibocsátója hatáskörének hiányára alapított jogalappal kapcsolatban 
a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a Parlament Elnöksége a képviselőket érintő pénzügyi kérdésekkel 
kapcsolatban általános hatáskörrel rendelkezik.38 Ily módon, a Parlament igazgatására rá lehet ruházni a 
képviselőket érintő pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos egyedi határozatok elfogadására irányul hatáskört, 
mivel ezen intézmény Elnöksége határozta meg e hatáskör gyakorlásának korlátait és részletes szabályait. 
Erre a hatáskörmegosztásra figyelemmel, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a Parlament az igazgatására 

33|  E szabályzat III. melléklete 2. cikkének (1) bekezdése.

34|  A végleges határozat kizárólag a T-465/19. sz. ügy felperesére, L. A. Florióra vonatkozik.

35|  EUMSZ 263. cikk.

36|  2008. május 19-i és július 9-i határozatával a Parlament elnöksége elfogadta az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseket (HL 2009. C 159., 1. o.).

37|  A KKJ-szabályzat III. melléklete 2. cikkének (1) bekezdése.

38|  A Parlament eljárási szabályzata 25. cikkének (3) bekezdése értelmében.
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ruházhatja az egyedi határozatoknak a nyugdíjjogosultság területén és a nyugdíjak összegének meghatározása 
területén történő elfogadására vonatkozó hatáskört. A Törvényszék következésképpen megállapította, hogy 
a megtámadott határozatok kibocsátója – az öregségi nyugdíjakkal kapcsolatos költségvetési kérdések 
tekintetében közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként – hatáskörrel rendelkezett a 
megtámadott határozatok elfogadására.

A Törvényszék harmadsorban elutasította a végrehajtási intézkedések 75. cikkének téves alkalmazására 
alapított jogalapot, és megállapította, hogy a megtámadott határozatok elfogadása céljából a Parlament 
érvényesen támaszkodott erre a rendelkezésre, valamint az „azonos nyugdíjra” vonatkozó szabályra.  
Ily módon mindenekelőtt megjegyezte, hogy a felperesekre továbbra is alkalmazni kell az „azonos nyugdíjra” 
vonatkozó szabályt, a végrehajtási intézkedésekben előírt azon szabályoktól eltérve, amelyek szerint a KKJ-
szabályzat a képviselői statútum hatálybalépésének napján, azaz 2009. július 14-én hatályát vesztette.39  
A Törvényszék ezután hangsúlyozta, hogy jóllehet a végrehajtási intézkedések 75. cikkének a két bekezdése 
a volt európai parlamenti képviselők öregséginyugdíj-jogosultságával foglalkozik, azok hatálya eltérő.

Egyrészről ugyanis, a végrehajtási intézkedések 75. cikke (1) bekezdésének első albekezdése azokra a volt 
képviselőkre alkalmazandó, akik a képviselők statútumának hatálybalépése, azaz 2009. július 14. előtt 
részesültek először öregségi nyugdíjban, és akik ezen időpontot követően is a KKJ-szabályzat III. mellékletével 
(a továbbiakban: III. melléklet) bevezetett nyugdíjrendszer hatálya alá tartoznak. Az e képviselők helyzetére 
vonatkozó határozathozatal keretében a Törvényszék megjegyezte, hogy az „azonos nyugdíjra” vonatkozó 
szabály értelmében a Parlament a volt európai parlamenti képviselő öregségi nyugdíjának összegét és 
előfeltételeit az alkalmazandó nemzeti jogban meghatározottak alapján, azaz a jelen ügyben a 14/2018. sz. 
határozatban meghatározott szabályok alapján köteles meghatározni. Ez a kötelezettség az – önálló számítási 
módot illetően semmiféle mozgástérrel nem rendelkező – Parlamentre az öregségi nyugdíjak folyósításának 
teljes időszakában vonatkozik, a magasabb szintű uniós jogi normák, köztük az általános jogelvek és az 
Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) tiszteletben tartására is figyelemmel. A Törvényszék 
egyebekben megállapította, hogy a nyugdíjak összegének az e szabályok alapján történő csökkentése nem 
sérti a jogosultak által megszerzett öregséginyugdíj-jogosultságot, mivel sem a 75. cikk (1) bekezdésének 
első albekezdése, sem a III. melléklet nem garantálja e nyugdíjak összegének megváltoztathatatlanságát.  
A Törvényszék szerint ugyanis a 75. cikkben említett megszerzett nyugdíjjogosultságokat nem szabad 
összetéveszteni a rögzített összegű nyugdíjhoz való állítólagos joggal.

Másrészről, a végrehajtási intézkedések 75. cikkének (2) bekezdése azokra a volt képviselőkre alkalmazandó, 
akik a képviselők statútuma hatálybalépésének időpontját követően részesültek először öregségi nyugdíjban, 
és az azt garantálja, hogy az eddig az időpontig megszerzett öregséginyugdíj-jogosultság nem vész el.40  
A Törvényszék azonban megjegyezte, hogy ez a rendelkezés41 – amely egyértelműen különbséget tesz a 
„megszerzett öregséginyugdíj-jogosultság” és a „nyugdíj” között – nem garantálja e nyugdíj összegének 
megváltoztathatatlanságát abban az értelemben, hogy ezt az összeget ne lehetne felülvizsgálni. A Törvényszék 
egyebekben hangsúlyozta, hogy annak a két követelménynek, amelyeknek a volt képviselők esetében 
teljesülniük kell ahhoz, hogy öregségi nyugdíjban részesülhessenek,42 az egyetlen célja, hogy az e nyugdíjban 

39|  A végrehajtási intézkedéseknek a 75. cikkével összefüggésben értelmezett 74. cikke.

40|  A végrehajtási intézkedések 75. cikke (2) bekezdésének első mondata.

41|  A végrehajtási intézkedések 75. cikke (2) bekezdésének első mondata.

42|  Azaz tiszteletben kell tartani az öregségi nyugdíjak folyósítása területén alkalmazandó releváns nemzeti jogi rendelkezéseket, és e 
nyugdíj folyósítása iránt kérelmet kell benyújtani.
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való tényleges részesülést anélkül kösse feltételekhez, hogy garantálná azok összegének 
megváltoztathatatlanságát. Ez a két követelmény ráadásul kizárólag a felpereseket terheli, a Parlamentet 
nem.

Negyed- és utolsósorban a Törvényszék a több uniós jogi általános elv és a Charta megsértésére alapított 
jogalapot utasította el. A Törvényszék ily módon mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a Parlament köteles volt 
az olasz európai parlamenti képviselők nyugdíját a 14/2018. sz. határozatból eredő következmények alapján 
kiszámítani és – adott esetben – naprakésszé tenni, kivéve, ha e határozat alkalmazása a Charta43 vagy ezen 
általános elvek megsértését eredményezné sérti. Ezután a jogbiztonság elvének megsértésével kapcsolatban 
a Törvényszék elismerte, hogy a megtámadott határozatok különösen az elfogadásuk időpontját, azaz 2019. 
január 1-jét megelőző időszakra nézve visszaható hatállyal bírtak. Hangsúlyozta azonban, hogy ezt az „azonos 
nyugdíjra” vonatkozó szabály44 alkalmazásának a Parlamentre háruló kötelezettsége magyarázza. E szabály 
– és következésképpen a 14/2018. sz. határozat rendelkezései – alapján ugyanis ezen időponttól kezdve a 
felperesek már nem igényelhették az ezen időpontot megelőzően kiszámított nyugdíjukat. A bizalomvédelem 
elvének megsértésére alapított kifogást illetően a Törvényszék megjegyezte, hogy a Parlament nem tért el 
attól a pontos és feltétlen biztosítéktól, amelyet a felperesek számára akkor nyújtott, amikor azok beléptek 
a III. mellékletben megszervezett nyugdíjrendszerbe, és amely biztosíték a nemzeti képviselőkével „azonos 
nyugdíjban” való részesülésük garantálásában állt.

Ezen túlmenően, a tulajdonhoz való jog megsértésére alapított kifogást45 illetően a Törvényszék megjegyezte, 
hogy a Parlament – a felperesek nyugdíja összegének csökkentésével – nem fosztotta meg a felpereseket 
nyugdíjjogosultságuk egy részétől, és nem is módosította e jogosultság tartalmát. A Törvényszék ezután 
megállapította, hogy a felperesek tulajdonhoz való jogának ez a korlátozása – többek között a Chartában 
előírt követelményekre figyelemmel – igazolt. E tekintetben megjegyezte egyrészről, hogy a tulajdonhoz való 
jogot nem lehet akként értelmezni, hogy az meghatározott összegű nyugdíjra biztosít jogot. Másrészről 
hangsúlyozta, hogy ezt a törvényben előírt korlátozást igazolhatja először is a 14/2018. sz. határozattal elérni 
kívánt általános érdekű célkitűzés, azaz a költségvetési megszorítások idején az állami kiadások észszerűsítése, 
amelyet az ítélkezési gyakorlat az alapvető jogok megsértését igazoló célkitűzésként ismert el, igazolhatja 
ezt a korlátozást másodszor a III. mellékletben kifejezetten kimondott azon jogszerű célkitűzés, hogy a 
felperesek számára olyan nyugdíjat biztosítsanak, amelynek összege és előfeltételei megegyeznek a 
képviselőház tagjai által kapott nyugdíjéval.

Végezetül, az egyenlőség elvét illetően a Törvényszék elutasította azt az állítást, amely szerint a Parlament 
– ezen elv megsértésével – hasonló bánásmódot alkalmazott a felperesek és a képviselőház volt tagjai között. 
E tekintetben úgy vélte, hogy a felperesek nem bizonyították, hogy helyzetük alapvetően eltér a képviselőház 
volt tagjainak helyzetétől. A Törvényszék emellett elutasította azt az állítást, amely szerint a Parlament eltérő 
bánásmódot alkalmazott a felperesekkel szemben a Franciaországban vagy Luxemburgban megválasztott 
azon volt európai parlamenti képviselőkhöz képest, akik szintén a III. melléklet megszervezett rendszer 
hatálya alá tartoznak.46 A Törvényszék ily módon megállapította, hogy a felperesek helyzete nem azonos a 
Franciaországban vagy Luxemburgban megválasztott többi volt európai parlamenti képviselőével, mivel 
– többek között – ezen utóbbiak nyugdíjára nem az olasz jogban meghatározott szabályok, hanem a rájuk 
konkrétan alkalmazandó más nemzeti szabályok az irányadók.

43|  Az 51. cikk (1) bekezdése.

44|  A KKJ-szabályzat III. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében előírt szabály.

45|  A Charta 17. cikkének (1) bekezdése.

46|  A KKJ-szabályzat III. mellékletében előírt nyugdíjrendszer.
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A 2020. december 15-i Junqueras i Vies kontra Parlament végzésében (T-24/20, EU:T:2020:601) a Törvényszék 
elfogadhatatlannak nyilvánította az Oriol Junqueras i Vies (a továbbiakban: felperes) által képviselői helye 
megüresedésének az Európai Parlament általi megállapításával szemben benyújtott keresetét. E katalán 
politikust Spanyolországban előzetes letartóztatásba helyezték a Katalónia autonóm közösségben az 
önrendelkezésről szóló 2017. évi népszavazás megszervezésében való részvétele miatt vele szemben indult 
büntetőeljárás keretében. Ezen eljárás bírósági szakasza során a 2019. május 26-i választások során európai 
parlamenti képviselőnek választották.

A 2019. október 14-i ítéletet követően – amelyben a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) 
az érintettel szemben egyrészt tizenhárom év tartamú szabadságvesztés-büntetést szabott ki, valamint 
ugyanerre az időszakra teljes mértékben megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy közéleti megbízatást és 
tisztséget vállaljon – a központi választási tanács saját, 2020. január 3-i határozatában kimondta, hogy a 
felperes nem rendelkezik passzív választójoggal. Ezenfelül, 2020. január 9-i végzésében a Tribunal Supremo 
(legfelsőbb bíróság) megállapította, hogy – figyelemmel a Bíróság 2019. december 19-i Junqueras i Vies 
 ítéletére47 – többek között azért nem kell a Parlamenthez a felperest európai parlamenti képviselőként 
megillető mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelemmel fordulni, mert amikor a felperes megválasztását 
kihirdették, a rá vonatkozó büntetőeljárás lezárult, a bírósági szakasz pedig már megkezdődött. A Tribunal 
Supremo (legfelsőbb bíróság) pontosította, hogy amennyiben a felperes akkor szerezte meg az európai 
parlamenti képviselői jogállást, amikor a büntetőeljárás már a bírósági tárgyalási szakaszban volt, ezen eljárás 
lefolytatásának megakadályozása céljából nem hivatkozhatott mentességre. Ezen túlmenően egy európai 
parlamenti képviselő időközben a felperes nevében azzal a kérelemmel fordult a Parlament elnökéhez, hogy 
a Parlament eljárási szabályzatának 8. cikke alapján hozzon sürgős intézkedéseket a felperes mentelmi 
jogának érvényesítése céljából és tagadja meg a felperes képviselői helyének megüresedettnek nyilvánítását.

A 2020. január 13-i plenáris ülésen a Parlament elnöke bejelentette, hogy a központi választási tanács 
határozata és a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) végzése következtében a Parlament megállapítja a 
felperes képviselői helyének megüresedését.

A Törvényszék előtt indított keresetében a felperes az említett bejelentés megsemmisítését kérte a képviselői 
helye megüresedésének megállapítására vonatkozóan a Parlament elnöke által tett bejelentés, egyúttal 
pedig a mentelmi jogának érvényesítésére irányuló kezdeményezés iránt egy európai parlamenti képviselő 
által benyújtott kérelem Parlament elnöke általi állítólagos elutasításának megsemmisítését kérte.

A Törvényszék megállapította, hogy e két aktus egyike sem minősülhet megtámadható aktusnak, 
következésképpen pedig mint elfogadhatatlant utasította el a felperes keresetét.

Elsősorban, a felperes képviselői helye megüresedésének a Parlament elnöke által bejelentett megállapítását 
illetően a Törvényszék megjegyezte, hogy a Parlament egyáltalán nem rendelkezik hatáskörrel a tagállami 
hatóságoknak az európai parlamenti képviselő megbízatásának visszavonását a nemzeti jog alapján kimondó 
határozatának, valamint a képviselői hely ebből eredő megüresedéséről szóló határozatnak a vizsgálatára, 
mivel az intézményt a nemzeti hatóságok egyszerűen csak tájékoztatják a megüresedésről. A Törvényszék 
hozzáfűzte, hogy a Parlament arra sem rendelkezik jogkörrel, hogy megtagadja a nemzeti hatóságok képviselői 
hely megüresedését megállapító határozatának tudomásul vételét.

47|  A Bíróság a 2019. december 19-i Junqueras Vies ítéletet (C-502/19, EU:C:2019:1115) az O. Junqueras i Vies által a Tribunal Supremo 
(legfelsőbb bíróság) előtt indított azon keresettel összefüggésben az ezen utóbbi bíróság által benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem kapcsán hozta, amely keresetben O. Junqueras i Vies az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyv 
(HL 2012. C 326., 266. o.) 9. cikkében előírt mentességekre hivatkozott.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:601
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1115
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Ily módon a 2020. január 13-i plenáris ülésen a Parlament elnöke mindössze tájékoztatta az intézményt egy 
már korábban fennálló és a kizárólag a spanyol hatóságoknak a határozataiból eredő jogi helyzetről.  
E megállapítás – pusztán tájékoztató jellegére figyelemmel – tehát nem képezheti megsemmisítés iránti 
kereset tárgyát.

A Törvényszék egyebekben emlékeztetett arra, hogy a nemzeti jogban és az uniós jogban előírt eljárások 
nemzeti hatóságok általi tiszteletben tartásának vizsgálata nem a Parlament, hanem a spanyol bíróságok és 
– adott esetben – a Bíróság hatáskörébe tartozik, amennyiben a Bírósághoz kötelezettségszegés megállapítására 
irányuló keresettel fordulnak azzal a tagállammal szemben, amelynek joghatósága alá e hatóságok tartoznak.

Másodsorban, ami a felperes mentelmi jogának érvényesítésére irányuló kezdeményezés iránti kérelem 
Parlament elnöke általi állítólagos elutasítását illeti, a Törvényszék megállapította, hogy valójában egy nem 
létező aktusról van szó, így az erre irányuló megsemmisítés iránti kereseti kérelmeket mint elfogadhatatlanokat 
kell elutasítani. Az említett kérelmet ugyanis a Parlament elnöke sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
utasította el. A Törvényszék szerint az e kérelemre adott kifejezett válasz hiánya nem minősül az e kérelmet 
hallgatólagosan elutasító határozatnak, mivel a jelen ügyben nem létezik olyan határidő, amelynek lejártáig 
úgy kellett tekinteni, hogy hallgatólagos határozatot hoztak, és olyan rendkívüli körülmények sem álltak fenn, 
amelyek lehetővé tették volna annak megállapítását, hogy létezik ilyen határozat.

A Törvényszék hozzáfűzte, hogy a Parlament elnöke által az ezen intézmény eljárási szabályzatának 8. cikke 
alapján megtehető kezdeményezések mindenesetre a címzett nemzeti hatóságok vonatkozásában nem 
kötelező jellegű véleményeket képeznek. Emellett ugyanezen cikkből következik, hogy a Parlament elnöke 
egyáltalán nem köteles kezdeményezni az európai parlamenti képviselő mentelmi jogának érvényesítését, 
valamint hogy e tekintetben még akkor is mérlegelési mozgástere van, ha ezt a parlamenti képviselőt 
letartóztatják vagy mozgásszabadságában korlátozzák, és akinek kiváltságai és mentességei ezzel feltehetően 
sérültek. Ez a mérlegelési mozgástér kizárja, hogy a felperes jogosult legyen megkövetelni a Parlament 
elnökétől, hogy sürgősen kezdeményezze mentességének érvényesítését. Ily módon a felperes mentelmi 
jogának érvényesítésére irányuló kezdeményezés iránti kérelem Parlament elnöke általi állítólagos elutasítása 
nem minősülhet olyan megtámadható aktusnak, amely megsemmisítés iránti kereset tárgyát képezheti.

III.  A vállalkozásokra alkalmazandó 
versenyszabályok

1. Az EUMSZ 101. cikk területét érintő fejlemények

A 2020. október 5-i Casino, Guichard-Perrachon és AMC kontra Bizottság ítéletében (T-249/17, fellebbezés 
alatt,48 EU:T:2020:458), Intermarché Casino Achats kontra Bizottság ítéletében (T-254/17, nem tették közzé, 
fellebbezés alatt,49 EU:T:2020:459), valamint Les Mousquetaires és ITM Entreprises kontra Bizottság ítéletben 

48|  C-690/20. P. sz. Casino, Guichard-Perrachon és AMC kontra Bizottság ügy.

49|  C-693/20. P. sz. Intermarché Casino Achats kontra Bizottság ügy.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:458
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:459
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(T-255/17, fellebbezés alatt,50 EU:T:2020:460) a Törvényszék a kibővített tanácsban hozott határozatot egy 
olyan ügyben, amelyben az Európai Bizottság, miután információkat kapott az élelmiszer- és nemélelmiszer-
forgalmazási ágazat több vállalkozása és társulása közötti információcserére vonatkozóan, 2017 februárjában 
egy sor olyan határozatot fogadott el, amely több társaságot arra kötelezett, hogy vessék alá magukat 
helyszíni vizsgálatnak51 (a továbbiakban: helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatok). E határozatokat a 
versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003 rendelet52 (a továbbiakban: 1/2003 rendelet) 20. cikkének (1) 
és (4) bekezdése alapján fogadták el, amely meghatározza a Bizottság helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos 
hatásköreit.

A Bizottság a helyszíni vizsgálatai során többek között látogatásokat tett az érintett társaságok irodáiban, 
ahol másolatokat készítettek az informatikai eszköz tartalmáról. Tekintettel a helyszíni vizsgálatot elrendelő 
határozatokkal és a helyszíni vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos fenntartásukra, több vizsgált társaság53 
megsemmisítés iránti keresetet nyújtott be e határozatokkal szemben. Keresetük alátámasztására a felperes 
társaságok többek között jogellenességi kifogást terjesztettek elő az 1/2003 rendelet 20. cikkével szemben, 
a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatok indokolási kötelezettségének megsértésére, valamint a magánlakás 
sérthetetlenségéhez való joguk megsértésére hivatkoztak. Egyes felperesek ezenkívül vitatták az alkalmazottaik 
és vezető tisztségviselőik magánéletére vonatkozó adatok begyűjtésének és másolatának jogszerűségét, 
valamint ezen adatok visszaszolgáltatásának megtagadását.54

Ami a T-255/17. sz. ügyben felhozott ezen utolsó megállapítást illeti, azt a Törvényszék elfogadhatatlannak 
nyilvánította. Érvelésében hangsúlyozta, hogy minden vállalkozás köteles gondoskodni az általa foglalkoztatott 
személyek és magánéletük védelméről, különösen a személyes adatok kezelése tekintetében. Így a vizsgált 
vállalkozás kérheti a Bizottságtól, hogy ne adjon át bizonyos olyan adatokat, amelyek sérthetik az alkalmazottai 
vagy vezető tisztségviselői magánéletét, vagy kérheti a Bizottságtól ezen adatok visszaszolgáltatását. 
Ennélfogva, amennyiben valamely vállalkozás az alkalmazottai vagy vezető tisztségviselői magánéletének 
tiszteletben tartásához való jog alapján biztosított védelemre hivatkozik annak érdekében, hogy tiltakozzon 
az informatikai eszközök vagy kommunikációs eszközök lefoglalása és az azokban szereplő adatok másolata 
ellen, a Bizottság e kérelmet elutasító határozata joghatásokat vált ki e vállalkozással szemben. A jelen ügyben 
azonban a felperesek által benyújtott előzetes védelem iránti kérelem hiányában a szóban forgó anyagok 
lefoglalása és az ezen anyagban szereplő adatok másolata nem vezethetett olyan, keresettel megtámadható 
határozat elfogadásához, amellyel a Bizottság akár hallgatólagosan is elutasítja az ilyen védelem iránti 

50|  C-682/20 P. sz. Les Mousquetaires és ITM Entreprises kontra Bizottság és Tanács ügy.

51|  A T-249/17. sz. ügy a 2017. február 9-i C(2017) 1054 final bizottsági határozatra vonatkozik, amely elrendeli, hogy a Casino, a Guichard-
Perrachon, valamint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi társaság helyszíni vizsgálatnak vesse alá magát 
(AT.40466 – Tute 1 ügy). A T-254/17. sz. ügy (nem tették közzé) a 2017. február 9-i C(2017) 1056 final bizottsági határozatra vonatkozik, 
amely elrendeli, hogy az Intermarché Casino Achats, valamint az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi társaság 
helyszíni vizsgálatnak vesse alá magát (AT.40466 – Tute 1 ügy). A T-255/17. sz. ügy elsődlegesen a 2017. február 21-i C(2017) 1361 final 
bizottsági határozatra vonatkozik, amely elrendeli, hogy a Mousquetaires, valamint az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött 
valamennyi társaság helyszíni vizsgálatnak vesse alá magát (AT.40466 – Tute 1 ügy), valamint az ugyanezen társaságokra vonatkozó, 
2017. február 21-i C(2017) 1360 final bizottsági határozatra (AT.40467 – Tute 2 ügy), másodlagosan pedig a 2017. február 9-i C(2017) 1057 
final bizottsági határozatra, amely elrendeli, hogy az Intermarché, valamint az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi 
társaság helyszíni vizsgálatnak vesse alá magát (AT.40466 – Tute 1 ügy), valamint az ugyanezen társaságokra vonatkozó,  
2017. február 9-i C(2017) 1061 final bizottsági határozatra (AT.40467 – Tute 2 ügy) vonatkozik.

52|  [Az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

53|  A felperes társaságok a Casino, a Guichard-Perrachon és az Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (T-249/17. sz. ügy); az Intermarché 
Casino Achats (T-254/17. sz. ügy) és a Les Mousquetaires és az ITM Entreprises (T-255/17. sz. ügy).

54|  A T-255/17. sz. ügyben szereplő Mousquetaires és ITM Entreprises vállalkozásokról van szó.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:460
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kérelmet. Ezenkívül a Törvényszék szerint a szóban forgó magánadatok visszaszolgáltatása iránti kérelmet 
nem kellő pontossággal fogalmazták meg ahhoz, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy érdemben 
állást foglaljon azzal szemben, így a felperesek a kereset benyújtásának időpontjában nem kaptak olyan 
választ, amely megtámadható jogi aktusnak minősülhetne.

Ami a keresetek megalapozottságát illeti, a Törvényszék – miután emlékeztetett és pontosította a Bizottságnak 
a versenyjog területén hozott helyszíni vizsgálatot elrendelő határozataira vonatkozó szabályokat és elveket – 
részben megsemmisítette azokat, amelyek a felperesek keresetének tárgyát képezik.

Először is, a Törvényszék elutasította az 1/2003 rendelet 20. cikkének (1) és (4) bekezdésére vonatkozó 
jogellenességi kifogást, amely bekezdések a Bizottságnak a helyszíni vizsgálatok lefolytatására vonatkozó 
általános hatáskörére, illetve a vállalkozások és vállalkozások társulásai azon kötelezettségére vonatkoznak, 
hogy határozat által elrendelt helyszíni vizsgálatoknak vessék alá magukat. E jogellenességi kifogás 
alátámasztására a felperesek minden ügyben a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére hivatkoztak. 
A T-249/17. és T-254/17. sz. ügyben a fegyveregyenlőség elvének és a védelemhez való jognak a megsértésére 
is hivatkoztak.

A hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére alapított kifogást illetően a Törvényszék emlékeztetett 
arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikkében biztosított ezen jog 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) 6. cikke 
(1) bekezdésének és 13. cikkének felel meg, így ez utóbbi rendelkezéseit és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatát kell figyelembe vennie a Charta e rendelkezésének értelmezésekor és alkalmazásakor.55 
Az EJEE ítélkezési gyakorlata szerint a hatékony jogorvoslathoz való jog fennállásához négy feltétel teljesülése 
szükséges: mind ténybeli, mind jogi hatékony bírósági felülvizsgálat fennállása (tényleges érvényesülési 
feltétel), a jogalany azon lehetősége, hogy szabálytalanság esetén megfelelő orvoslást érjen el (a hatékonyság 
feltétele), a jogorvoslat hozzáférhetősége (bizonyosság feltétele) és észszerű határidőn belüli bírósági 
felülvizsgálat (az észszerű határidő feltétele). E tekintetben a Törvényszék vizsgálatából kitűnik, hogy a 
helyszíni vizsgálati műveletek lefolytatásának ellenőrzési rendszere, amely a vizsgált vállalkozások rendelkezésére 
álló valamennyi jogi útból56 áll, megfelel e négy feltételnek. A hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére 
alapított kifogást tehát mint megalapozatlant el kellett utasítani.

A fegyveregyenlőség elvének és a védelemhez való jognak a megsértésére alapított kifogást azon állandó 
ítélkezési gyakorlat alapján kellett elutasítani, amely szerint az előzetes vizsgálati szakaszban a Bizottság 
nem kötelezhető olyan valószínűsítő körülmények megjelölésére, amelyek igazolják a versenyellenes 
magatartással gyanúsított vállalkozás helyszíni vizsgálatát. Ugyanis egy ilyen kötelezettség megkérdőjelezné 
az ítélkezési gyakorlat által kialakított, a vizsgálat hatékonyságának megőrzése és az érintett vállalkozás 
védelemhez való jogának megőrzése közötti egyensúlyt.

Másodszor, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap vizsgálata során a Törvényszék 
emlékeztetett arra, hogy a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatoknak meg kell jelölniük azokat a 
feltételezéseket, amelyeket a Bizottság vizsgálni kíván, nevezetesen azt, hogy mit keresnek, és azokat az 
elemeket, amelyekre a helyszíni vizsgálatnak ki kell terjednie (a feltételezett jogsértés leírása, vagyis az 
állítólagos feltételezett piac, a feltételezett versenykorlátozás jellege és az állítólagos jogsértés által érintett 
ágazatok). E konkrét indokolási kötelezettség célja a helyszíni vizsgálat indokolt jellegének kimutatása, valamint 
annak lehetővé tétele, hogy az érintett vállalkozások megérthessék együttműködési kötelezettségük mértékét 
a védelemhez való jog megtartása mellett. A Törvényszék minden egyes ügyben többek között megállapította, 

55|  A Charta 52. cikke és az e cikkhez fűzött magyarázatok.

56|  Megsemmisítés iránti kereset, ideiglenes intézkedés iránti kereset, szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset.
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hogy a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatokból részletesen kitűnik, hogy a Bizottság úgy vélte, hogy 
rendelkezésére állnak a versenyellenes magatartások gyanúját alátámasztó kellően komoly valószínűsítő 
körülmények.

Harmadszor, a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog megsértésére vonatkozó jogalapot illetően a 
Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a helyszíni vizsgálatot 
elrendelő határozat nem önkényes jellegű, az uniós bíróságnak ellenőriznie kell, hogy a Bizottság rendelkezett-e 
olyan, kellően komoly valószínűsítő körülményekkel, amelyek alapján feltételezhető volt, hogy az érintett 
vállalkozás megsértette a versenyszabályokat.

Annak érdekében, hogy e vizsgálatot elvégezhesse, a Törvényszék pervezető intézkedések elfogadásával 
felhívta a Bizottságot, hogy közölje vele a vizsgálatokat igazoló valószínűsítő körülményeket tartalmazó 
dokumentumokat, és a Bizottság e felhívásnak az előírt határidőn belül eleget tett. A Bizottság „kiegészítő 
válasza”, amely az ilyen valószínűsítő körülményekkel kapcsolatos egyéb dokumentumokat is tartalmaz, 
mindazonáltal elfogadhatatlanként elutasításra került, mivel nem volt érvényes igazolása a benyújtás 
késedelmes voltára.

A helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatokat igazoló valószínűsítő körülmények formáját illetően a 
Törvényszék hangsúlyozta, hogy ha a helyszíni vizsgálatot megelőzően beszerzett valószínűsítő körülmények 
ugyanazon alaki követelmények hatálya alá tartoznának, mint a valamely nyílt vizsgálat keretében a jogsértésre 
vonatkozó bizonyítékok összegyűjtése, a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a vizsgálati jogköreit szabályozó 
szabályokat, jóllehet az 1/2003 rendelet értelmében57 még semmilyen vizsgálatot nem indítottak, és nem élt 
a vizsgálati jogkörével, vagyis nem fogadott el olyan intézkedést, – nevezetesen helyszíni vizsgálatot elrendelő 
határozatot – amellyel kifogásolta szabálysértés elkövetését. Ezért a felperesek állításával ellentétben a 
Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a megbeszélések rögzítésének kötelezettségére vonatkozó szabályozás58 
a vizsgálat Bizottság általi megindítását megelőzően nem volt alkalmazható. Így a szállítókkal folytatott, a 
vizsgálat megindítását megelőzően folytatott megbeszélések valószínűsítő körülményeket képezhetnek még 
akkor is, ha azokat nem vették nyilvántartásba. Ellenkező esetben ugyanis súlyosan sértené a versenyellenes 
magatartások felderítését azon visszatartó hatás miatt, amellyel a tanúk információk szolgáltatására és a 
jogsértések bejelentésére való hajlandóságára vonatkozó rögzítendő hivatalos kikérdezés járhat. Ezenkívül 
a Törvényszék szerint a szállítókkal folytatott e megbeszélések attól az időponttól kezdve jelentenek a 
Bizottság rendelkezésére álló valószínűsítő körülményeket, amikor azokra sor került, nem pedig attól az 
időponttól kezdve, amikor azokról beszámoló készült, amint azt a felperesek állítják.

A helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatokat igazoló valószínűsítő körülmények tartalmát illetően a 
Törvényszék megállapította, hogy figyelembe véve az összehangolt magatartásra vonatkozó bizonyítékok 
és az ilyen bizonyítékok összegyűjtése céljából a helyszíni vizsgálatokat igazoló valószínűsítő körülmények 
közötti szükségszerű különbségtételt, a kellően komoly valószínűsítő körülmények Bizottság általi elismerésének 
küszöbértéke szükségszerűen elmarad az összehangolt magatartás fennállásának megállapítását lehetővé 
tevő küszöbértéktől. E megfontolások fényében úgy vélte, hogy a Bizottság kellően komoly valószínűsítő 
körülményekkel rendelkezett ahhoz, hogy az egyes mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán kapott 
árengedményekre, valamint a márkás termékek gyártói részére történő szolgáltatások értékesítésének piacán 
alkalmazott árakra vonatkozó információcserére vonatkozó összehangolt magatartást feltételezhessen. Ezzel 
szemben a gyanúsított vállalkozások jövőbeli kereskedelmi stratégiáira vonatkozó információcserére vonatkozó 

57|  A 1/2003/EK rendelet V. fejezete.

58|  Az 1/2003/EK rendelet 19. cikke és a Bizottság által az [EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk] alapján folytatott eljárásokról szóló,  
2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (HL 2004. L 123., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 81. o.) 3. cikke.
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ilyen valószínűsítő körülmények hiányában a Törvényszék e második jogsértés vonatkozásában helyt adott 
a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog megsértésére alapított jogalapnak, tehát részben megsemmisítette 
a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatokat.

A 2020. december 16-i International Skating Union kontra Bizottság ítéletében (T-93/18, EU:T:2020:610) a 
Törvényszék kibővített tanácsban eljárva az International Skating Uniont (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, 
a továbbiakban: NKSZ), vagyis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által a műkorcsolyázás ás a 
gyorskorcsolyázás szabályozása és ügyvitele céljából elismert egyetlen nemzetközi sportszövetséget érintő 
ügyről határozott. Az NKSZ emellett kereskedelmi tevékenységet is folytat, amely abban áll, hogy különböző 
gyorskorcsolya-versenyeket szervez a legfontosabb nemzetközi bajnokságok keretén belül, mint például az 
Európa- és a világbajnokságok, valamint a téli olimpiai játékok.

2014-ben a koreai Icederby International Co. Ltd társaság Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek) egy új 
formátumú versenyszámokat magában foglaló gyorskorcsolya-verseny megszervezését tervezte. Mivel az 
NKSZ nem engedélyezte ezt az eseményt, ez a szervező társaság nehézségekbe ütközött azzal kapcsolatban, 
hogy biztosítsa a hivatásos gyorskorcsolyázók részvételét, ami arra késztette, hogy lemondjon e projektről. 
Az NKSZ tagszövetségeihez tartozó korcsolyázók ugyanis az NKSZ alapszabálya alapján előzetes engedélyezési 
rendszer alá tartoznak, amely „részvételi szabályokat” is magában foglal. Az ezen időszakban alkalmazandó 
változatukban e szabályok szerint a korcsolyázót a nem engedélyezett versenyen való részvétel az NKSZ által 
szervezett minden versenyből életfogytig való kizárás szankciójának tette ki.

Az Európai Bizottság, amelyhez két holland hivatásos korcsolyázó fordult panasszal, 2017. december 8-i 
határozatában59 (a továbbiakban: megtámadott határozat) megállapította, hogy az NKSZ részvételi szabályai 
összeegyeztethetetlenek az uniós versenyszabályokkal (EUMSZ 101. cikk), mivel céljuk a hivatásos korcsolyázók 
azon lehetőségének korlátozása, hogy szabadon részt vegyenek a harmadik személyek által szervezett 
nemzetközi versenyeken, és ennélfogva megfosztják e harmadik személyeket a sportolóknak az ilyen versenyek 
szervezéséhez szükséges szolgáltatásaitól. A Bizottság következésképpen arra kötelezte az NKSZ-t, hogy 
kényszerítő bírság terhe mellett szüntesse meg az így megállapított jogsértést, anélkül azonban, hogy bírságot 
szabott volna ki vele szemben.

Az NKSZ vitatta a megtámadott határozatot a Törvényszék előtt. A Törvényszék, amelynek először kellett 
döntenie egy sportszövetség által elfogadott szabályozásnak az uniós versenyjoggal való 
összeegyeztethetetlenségét megállapító bizottsági határozatról, megerősítette a Bizottság által a szóban 
forgó szabályozás tekintetében elfogadott, cél általi versenykorlátozásnak való minősítés megalapozottságát, 
azonban részben megsemmisítette a megtámadott határozatot az NKSZ-szel szemben előírt korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó részében.

Először is a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottság helyesen állapította meg, hogy a részvételi szabályok 
célja a verseny EUMSZ 101. cikk értelmében vett korlátozása.

E tekintetben a Törvényszék mindenekelőtt megállapította, hogy az olyan helyzet, amelyben az NKSZ található, 
összeférhetetlenséghez vezethet. Egyrészt ugyanis az NKSZ szabályozási funkciót tölt be, amelynek értelmében 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy megállapítsa a hatókörébe tartozó sportszámok szabályait, és ily módon 
engedélyezze a harmadik személyek által szervezett versenyeket, míg másrészről a kereskedelmi tevékenysége 
keretében maga szervezi meg azokat a legfontosabb gyorskorcsolya-versenyeket, amelyeken a hivatásos 
korcsolyázóknak a jövedelemszerzés érdekében részt kell venniük. E tekintetben a Törvényszék úgy ítélte 

59|  Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT/40208. sz. ügy  – 
a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség részvételi szabályai) 2017. december 8-én hozott C(2017) 8230 final bizottsági határozat 
(HL 2018. C 148., 9. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:610
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meg, hogy a sportszövetségre szabályozási funkciójának gyakorlása során az EUMSZ 101. cikk alapján háruló 
kötelezettségek az EUMSZ 102. és EUMSZ 106. cikk alkalmazására vonatkozó ítélkezési gyakorlatban60 állandó 
jelleggel rögzítettekkel azonosak, így e körülmények között az NKSZ köteles ügyelni arra, hogy az engedélyezési 
kérelmek vizsgálata során a gyorskorcsolya-versenyeket szervező harmadik személyeket ne fosszák meg 
jogellenesen a releváns piachoz való hozzáféréstől oly módon, hogy azon torzuljon a verseny.

Ennek pontosítását követően a Törvényszék megvizsgálta a Bizottságnak a részvételi szabályok tartalmára 
vonatkozó értékelését. Először is megállapította, hogy ez utóbbiak nem fejtik ki az általuk elérni kívánt jogszerű 
célokat, és csak 2015 óta írnak elő engedélyezési szempontokat, amelyek ráadásul nem kimerítő jellegűek. 
Ilyen körülmények között az ezen időpont óta alkalmazott követelmények nem tekinthetők együttesen olyan 
egyértelműen meghatározott, átlátható, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és ellenőrizhető engedélyezési 
feltételeknek, amelyek önmagukban alkalmasak arra, hogy a versenyszervezők számára tényleges hozzáférést 
biztosítsanak az érintett piachoz. Következésképpen a Törvényszék megállapította, hogy az NKSZ – az 
engedélyezési kritériumok 2015-ben történő elfogadását követően is – széles mérlegelési mozgástérrel 
rendelkezett a harmadik személyek által javasolt versenyek engedélyezésének megtagadására vonatkozóan.

Egyébiránt a szankciórendszert illetően a Törvényszék hangsúlyozta, hogy az előírt szankciók súlya különösen 
releváns tényező a verseny érintett piacon való megfelelő működése előtti esetleges akadályok felkutatása 
során. Az ilyen szigor ugyanis visszatarthatja a sportolókat attól, hogy az NKSZ által nem engedélyezett 
versenyeken vegyenek részt, akkor is, ha az engedély megtagadását semmilyen jogos indok nem igazolja.  
A jelen ügyben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a részvételi szabályok által előírt szankciók, még a 
szabályozás 2016-ban bekövetkezett enyhítését követően is, aránytalan jellegűek. Ezen időpont után ugyanis 
nemcsak, hogy továbbra sem voltak megfelelően meghatározva a jogsértések kategóriái, hanem a többek 
között a harmadik személyek által szervezett, nem engedélyezett versenyeken való részvétel esetén kiszabható 
szankciók időtartama továbbra is súlyos maradt, figyelembe véve a korcsolyázók pályafutásának átlagos 
időtartamát.

Végül a Törvényszék megvizsgálta a Bizottságnak a részvételi szabályok által követett célokkal kapcsolatos 
értékelését. E tekintetben a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a sport integritásának védelme az 
EUMSZ 165. cikk által elismert jogszerű célnak minősül. A Törvényszék következésképpen elismerte, hogy az 
NKSZ jogszerűen állapíthatott meg olyan szabályokat, amelyek mind a versenyek esetlegesen sportfogadásokból 
eredő manipulációja veszélyének elhárítására, mind pedig a sportversenyek közös standardoknak való 
megfelelőségének biztosítására irányulnak. Ezen ügyben azonban az NKSZ által elfogadott szabályok túllépték 
az e célok eléréséhez szükséges mértéket, következésképpen pedig nem voltak arányosak ugyanezen 
célkitűzésekkel. Így a Bizottság helyesen állapította meg, hogy az előzetes engedélyezési rendszerből eredő 
korlátozások nem igazolhatók a szóban forgó célokkal.

E megfontolások összességére figyelemmel a Bizottság tehát helyesen állapította meg, hogy a részvételi 
szabályok – különösen a tartalmukra tekintettel – elegendő károssági fokot mutatnak ahhoz, hogy azokat 
cél általi versenykorlátozásnak lehessen tekinteni.

Másodszor, a Törvényszék határozott a jogsértés megszüntetése érdekében a megtámadott határozatban 
előírt korrekciós intézkedések jogszerűségéről, és részben helyt adott a felperes megsemmisítés iránti 
kérelmének e tekintetben, amennyiben a Bizottság kényszerítő bírság terhe mellett azt követelte meg, hogy 
az előzetes engedélyezési rendszer fenntartása esetén lényegesen módosítsa az NKSZ vitarendezési 
szabályzatát.

60|  2008. július 1-jei MOTOE ítélet (C-49/07, EU:C:2008:376, 51. és 52. pont) és 2013. február 28-i Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
ítélet (C-1/12, EU:C:2013:127, 88. és 92. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2008:376
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2013:127
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E tekintetben a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság úgy ítélte meg, hogy e vitarendezési szabályzat, 
amely kizárólagos hatáskört biztosít a lausanne-i (Svájc) Sportdöntőbíróság számára a részvételből való 
kizárásra vonatkozó határozatokkal szembeni jogorvoslatok elbírálására, és kötelezővé teszi e választottbírósági 
eljárást, megerősíti a részvételi szabályok által okozott versenykorlátozásokat. Mivel a Bizottság e tekintetben 
a bírságkiszabási iránymutatásból,61 pontosabban az abban szereplő „súlyosbító körülmény” fogalomból 
merített, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy csak azok a jogellenes magatartások vagy körülmények indokolhatják 
az uniós versenyjog megsértése miatt kiszabott bírság növelését, amelyek a jogsértést károsabbá teszik. 
Márpedig a jelen ügyben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy ilyen jogellenes körülmények nem álltak fenn. 
A Bizottság tehát nem állapíthatta meg, hogy az NKSZ vitarendezési szabályzata súlyosító körülménynek 
minősül.

2. Az EUMSZ 102. cikk területét érintő fejlemények

2020. november 18-i Lietuvos geležinkeliai kontra Bizottság ítéletében (T-814/17, EU:T:2020:545) a Törvényszék 
kibővített tanácsban határozott a Lietuvos geležinkeliai AB-t (a továbbiakban: LG), a litván nemzeti vasúttársaságot 
érintő ügyben. Litvániában egyszerre tevékenykedik vasúti pályahálózat-működtetőként, és nyújt vasúti 
szállítási szolgáltatásokat. Ez utóbbi minőségében az LG 1999-ben kereskedelmi megállapodást kötött az 
Orlen Lietuva AB társasággal (a továbbiakban: Orlen), a lengyel PKN Orlen SA kőolajipari vállalkozás tulajdonában 
lévő litván kőolajtársasággal annak érdekében, hogy litván területen vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtson 
a számára. E megállapodás többek között az Orlen tulajdonában álló, Bugeniaiban, Litvánia észak-nyugati 
részén, a Lettországgal közös határ közelében található nagy finomítóból származó kőolajtermékeknek a 
klaipėdai litván tengeri terminálhoz – e termékek Nyugat-Európába történő eljuttatása céljából – történő 
szállítására vonatkozott.

Egy 2008-ban az LG és az Orlen között a megállapodás tárgyát képező vasúti szállítási szolgáltatások díjainak 
tárgyában felmerült jogvitát követően az Orlen át kívánta helyezni tengeri exporttevékenységeit Klaipėdából 
a Lettországban található rigai és ventspilsi tengeri terminálokhoz, és ezzel összefüggésben a bugeniai 
finomítóból származó termékeinek szállításával a Latvijas dzelzceļš lett nemzeti vasúttársaságot (a továbbiakban: 
LDZ) kívánta megbízni. Teherárujának a lett tengeri terminálokhoz történő eljuttatása érdekében az Orlen 
a finomítójától a lettországi Rengėbe vezető vasútvonalat (a továbbiakban: rövid útvonal) kívánta használni, 
amely útvonalat addig a lett és az észt piac kiszolgálására használtak.

Mivel a rövid útvonalon a sínszakasz néhány tíz méteren deformálódott, az LG vasúti pályahálózat-működtető 
minőségében 2008. szeptember 2-án ezen útvonal 19 km-es szakaszán (a továbbiakban: vitatott sínszakasz) 
felfüggesztette a forgalmat. 2008. október 3-án az LG megkezdte a vitatott sínszakasz teljes leszerelését, 
amely 2008 októberének vége előtt fejeződött be.

Ezt követően az Orlen, mivel úgy vélte, hogy az LG-nek nem áll szándékában rövid távon megjavítani a vitatott 
sínszakaszt, kénytelen volt lemondani azon tervéről, hogy az LDZ szolgáltatásait veszi igénybe.62

Az Orlen által benyújtott panasz alapján az Európai Bizottság 2017. október 2-i határozatában megállapította, 
hogy az LG mint a litván vasúti pályahálózat-működtető, azáltal hogy leszerelte a vitatott sínszakaszt, visszaélt 
erőfölényével, mivel megakadályozta az LDZ-t abban, hogy belépjen a kőolajtermékeknek az Orlen finomítója 

61|  Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról szóló iránymutatás 
(HL 2006. C 210., 2. o.).

62|  A tárgyaláson az LG és az LDZ mindazonáltal megerősítette, hogy végül megkezdték a vitatott sínszakasz újjáépítési munkálatait,  
és azokat 2019 decemberében kellett befejezni, és hogy e sínszakaszt 2020. február vége előtt újra megnyitják a forgalom számára.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:545
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és a klaipėdai, rigai és ventspilsi tengeri terminálok közötti vasúti szállításának piacára (a továbbiakban: 
érintett piac). A Bizottság az LG-vel szemben e jogsértés miatt 27 873 000 euró bírságot szabott ki,  
és felszólította arra, hogy az uniós versenyjogba ütköző jogsértést szüntesse meg. Az LG keresetet nyújtott 
be a Bizottság határozata ellen a Törvényszékhez.

A Törvényszék mindenekelőtt rámutatott arra, hogy a litván vasúti infrastruktúra erőfölényben lévő 
működtetőjeként az LG feladata az uniós jog és a nemzeti jog alapján a nyilvános vasúti infrastruktúrához 
való hozzáférés biztosítása, valamint ezen infrastruktúra megfelelő műszaki állapotának, illetve a biztonságos 
és megszakítás nélküli vasúti forgalomnak a biztosítása, továbbá a vasúti forgalom zavara esetén minden 
szükséges intézkedés megtétele a szokásos állapot visszaállítása érdekében. Egyébiránt e vállalkozás a vasúti 
infrastruktúra működtetésének piacán egy korábbi de iure monopóliumból eredő erőfölényben van, és nem 
fektetett be a litván államhoz tartozó vasúti hálózatba.

Ebben az összefüggésben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó magatartást, vagyis a vitatott 
sínszakasz leszerelését nem lehet az alapvető infrastruktúrákhoz való hozzáférés megtagadására vonatkozó 
állandó ítélkezési gyakorlat fényében értékelni, amely magasabb küszöböt határoz meg valamely magatartás 
visszaélésszerű jellegének megállapításához, mint amelyet a megtámadott határozatban alkalmaztak.  
Az ilyen magatartást ugyanis olyan cselekményként kell elemezni, amely akadályozza a piacra lépést azáltal, 
hogy megnehezíti a piacra jutást, és így versenyellenes kiszorító hatással jár.

A Törvényszék ezt követően megerősítette, hogy az LG-nek nem sikerült bizonyítania, hogy a szóban forgó 
deformálódásnak a vitatott sínszakaszon való megjelenését és e sínszakasz egésze állapotának részletes 
értékelését követően a sínszakasz olyan állapotban volt, amely az azonnali leszerelését indokolta. E tekintetben 
a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottság helyesen állapította meg, hogy a vitatott sínszakasz  
19 kilométeréből egy 1,6 km-es részre vonatkozó problémák nem indokolhatják annak teljes és azonnali 
leszerelését. Mindenesetre az alkalmazandó szabályozási keret nemcsak a vasúthálózata biztonságának 
garantálására, hanem a zavarok minimalizálására és e hálózat teljesítményének javítására is kötelezte az 
LG-t.

Ami az LG azon érvét illeti, miszerint a vitatott sínszakasz teljes és azonnali leszerelése – majd ezt követő 
teljes és azonnali újjáépítése, amelyet az LG állítása szerint eredetileg tervezett – gazdaságilag előnyösebb 
volt, mint az azonnali célzott javítások elvégzése, majd az ezt követő teljes, de lépcsőzetes újjáépítés, a 
Törvényszék megállapítja, hogy mivel nem rendelkezett az újjáépítési munkálatok megkezdéséhez szükséges 
finanszírozással, és nem tette meg az ilyen munkálatok elvégzéséhez szükséges szokásos előkészítő lépéseket, 
az LG-nek semmi oka nem volt arra, hogy a vitatott sínszakaszt nagyon sietve leszerelje. Ugyanígy a Bizottság 
nem követett el hibát, amikor megállapította, hogy a sínszakasznak még a felújítási munkálatok megkezdése 
előtti leszerelése rendkívül szokatlan magatartást jelent a vasúti ágazatban.

Ráadásul a Törvényszék megerősítette, hogy mivel nemcsak mint vasúti pályahálózat-működtető van 
erőfölényben, hanem az érintett piacon is erőfölényben van, az LG különös felelősséggel tartozik azért, hogy 
ne csorbítsa e piacon a hatékony és torzulásmentes versenyt. Ennélfogva a vitatott sínszakasz deformálódásának 
megoldására vonatkozó döntés meghozatalának időpontjában az LG-nek figyelembe kellett volna vennie e 
felelősséget, és el kellett volna kerülnie azt, hogy teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy a vitatott sínszakaszt 
rövid időn belül újból megnyissa a forgalom számára. Mindazonáltal az LG azáltal, hogy a vitatott sínszakaszt 
teljesen leszerelte, nem tett eleget e felelősségének, mivel magatartása megnehezítette az érintett piacra 
való jutást.

Ami a vitatott sínszakasz leszerelése által az LDZ azon lehetőségére gyakorolt hatást illeti, hogy a finomítóból 
a lettországi tengeri terminálokhoz szállítsa az Orlen tengeri exportra szánt kőolajtermékeit, a Törvényszék 
rámutatott arra, hogy az a tény, hogy Litvániában egy hosszabb és gyakrabban használt útvonalat kell 
használni, mint a rövid útvonal litvániai része, a vasúti menetvonalak összeütközésének magasabb kockázatával, 
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a kiegészítő vasúti szolgáltatások minőségével és költségével kapcsolatos bizonytalansággal, valamint a 
piacra lépés feltételeire vonatkozó információk és átláthatóság hiányával összefüggő kockázatokkal,  
és ennélfogva a litván vasúti pályahálózat-működtetőtől való nagyobb függéssel járt az LDZ számára. Ezenfelül 
a Törvényszék megjegyezte, hogy 2008-ban és 2009-ben az Orlen kőolajtermékeinek a lett tengeri terminálokhoz 
vezető hosszabb útvonalakon történő szállításának költségei magasabbak voltak, mint a Klaipėda felé vezető 
útvonalon. Következésképpen semmilyen értékelési hiba nem róható fel a Bizottságnak azzal kapcsolatban, 
hogy megállapította, hogy a lett tengeri terminálokhoz vezető hosszabb útvonalak a Klaipėda felé vezető 
útvonalhoz képest nem voltak versenyképesek.

E körülmények között a Törvényszék lényegében teljes egészében elutasította az LG keresetét. Mindazonáltal 
a Törvényszék a bírságok megállapítására vonatkozó korlátlan felülvizsgálati jogkörében eljárva a jogsértés 
súlyára és időtartamára tekintettel célszerűnek tartotta az LG-vel szemben kiszabott bírság összegét  
27 873 000 euróról 20 068 650 euróra csökkenteni.

3. Az összefonódások területét érintő fejlemények

A 2020. május 28-án kihirdetett CK Telecoms UK Investments kontra Bizottság ítéletben (T-399/16, fellebbezés 
alatt,63 EU:T:2020:217) a Törvényszék megsemmisítette azon határozatot, amelyben a Bizottság64 megtiltotta 
az egyesült királysági mobil távközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacán működő négy  
mobiltelefon-szolgáltató közül kettő között tervezett összefonódás megvalósítását.

Ennek a Bizottsághoz 2015. szeptember 11–én bejelentett tervezett összefonódásnak a célja az volt, hogy 
lehetővé tegye a felperes, a CK Telecoms UK Investments Ltd (a továbbiakban: Three), a CK Hutchison 
Holdings Ltd közvetett leányvállalata számára, hogy a Telefónica Europe Plc (a továbbiakban: O2) felett 
kizárólagos irányítást szerezzen, és így a fennmaradó másik két gazdasági szereplőt, az EE Ltd-t, amely a  
BT Group plc leányvállalata (a továbbiakban: BT/EE) és korábbi inkumbens gazdasági szereplő, illetve a 
Vodafone-t megelőzve e piac fő szereplőjévé váljon.

A megtámadott határozatban a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet65 és a horizontális összefonódások 
értékeléséről szóló saját iránymutatása (a továbbiakban: iránymutatás)66 alapján az összefonódást három 
„kárelmélet” alapján a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította. Úgy ítélte meg ugyanis, hogy 
az ügylet nem egyeztetett hatások fennállása miatt a hatékony verseny jelentős akadályozásához vezetne, 
amely hatások először is azzal függnek össze, hogy a kiskereskedelmi piacon megszüntetnék az erős 
versenykényszert (első „kárelmélet”), ami valószínűleg a mobiltelefon-szolgáltatások árának emelkedésével 
és a fogyasztók választási lehetőségének korlátozásával járt volna. Másodszor, mivel az érintett piacot az 
jellemzi, hogy egyrészt a BT/EE és a Three, másrészt pedig a Vodafone és az O2 hálózatmegosztási 
megállapodásokat kötött, az ügylet hátrányosan befolyásolta volna a fogyasztók számára nyújtott szolgáltatások 

63|  C-376/20 P. sz. Bizottság kontra CK Telecoms UK Investments ügy.

64|  Az összefonódást (M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK ügy) a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító,  
2016. május 11-i bizottsági határozat; az értesítés a C(2016) 2796 dokumentummal történt; angol nyelven, nem bizalmas változatában 
a következő címen érhető el: <https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf>. (Az összefoglalót 
közzétették: HL 2016. C 357., 15. o.).

65|  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20–i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL 2004. L 24., 1. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.).

66|  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet szerint a horizontális összefonódások értékeléséről 
szóló iránymutatás (HL 2004. C 31., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 10. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:217
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minőségét, akadályozva ezzel a mobilhálózati infrastruktúra fejlesztését az Egyesült Királyságban (második 
„kárelmélet”). Harmadszor, mivel három, saját hálózattal nem rendelkező virtuális mobilhálózat-üzemeltető, 
a Tesco Mobile, a Virgin Mobile és a TalkTalk (a továbbiakban: nem mobilhálózat-üzemeltetők) a számukra 
egy másik üzemeltető hálózatához nagykereskedelmi áron való hozzáférést biztosító megállapodásokat 
kötöttek, fennállt a veszélye annak, hogy az összefonódás jelentős, nem egyeztetett hatásokat fejt ki a 
nagykereskedelmi piacon (harmadik „kárelmélet”).

A Törvényszéknek tehát első alkalommal kellett határoznia az összefonódás-ellenőrzési rendeletnek egy 
oligopol piacon tervezett olyan összefonódásra való alkalmazásának feltételeiről, amely nem hoz létre és 
nem is erősít meg egyedi vagy kollektív erőfölényt, azonban nem egyeztetett hatásokkal jár.

A Törvényszék, miután emlékeztetett azon jogszerűségi vizsgálat korlátaira, amelyet az összefonódások 
ellenőrzésével járó összetett értékelésekre vonatkozóan kell elvégeznie, mindenekelőtt meghatározta az 
annak megállapításakor alkalmazandó kritériumokat, hogy ezen összefonódás „a hatékony verseny jelentős 
akadályozását” eredményezné, amint azt az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (3) bekezdése 
előírja, és pontosításokkal szolgált az ezzel összefüggésben a Bizottságra háruló bizonyítási teherre és 
bizonyítási szintre vonatkozóan.67 Kifejtette különösen, hogy ahhoz, hogy egy adott összefonódásból eredő 
nem egyeztetett hatások a hatékony verseny jelentős akadályozásához vezethessenek, két együttes feltétel 
teljesülése szükséges: az összefonódásnak egyrészről az összefonódásban részt vevő felek által korábban 
egymással szemben támasztott erős versenykényszer megszűnésével kell járnia, és másrészről csökkentenie 
kell a verseny többi versenytársra nehezedő nyomását. Egyébiránt hangsúlyozta, hogy a kétlépcsős, jövőre 
vonatkozó elemzés keretében, amelyet a Bizottságnak e tekintetben el kell végeznie, a Bizottságnak nem 
feladata annak bizonyítása, hogy az általa elfogadott forgatókönyvek és kárelméletek elkerülhetetlenül meg 
fognak valósulni, hanem elegendő bizonyítékkal kell szolgálnia annak érdekében, hogy az összefonódást 
követő jelentős akadályok fennállását komoly valószínűséggel bizonyítsa.

A jelen ügyben a Törvényszék kimondta, hogy a Bizottságnak nem sikerült bizonyítania, hogy a bejelentett 
összefonódás olyan nem egyeztetett hatásokat váltana ki, amelyek a hatékony verseny jelentős akadályozásának 
minősülhetnek akár a kiskereskedelmi piacon az első és második kárelmélet alapján, akár a nagykereskedelmi 
piacon a harmadik kárelmélet alapján.

Így a Törvényszék először is megállapította, hogy a Bizottság több hibát is elkövetett, amikor az első kárelmélet 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy a mobiltelefónia kiskereskedelmi piacán az erős versenykényszer 
megszüntetése valószínűleg nem egyeztetett hatásokkal járna. Mindenekelőtt úgy ítélte meg, hogy a Bizottság 
nem bizonyította, hogy a Three olyan „jelentős versenytényező”, amelynek kiiktatása a versenynyomás olyan 
mértékű csökkenését eredményezné, hogy megállapítható a hatékony verseny jelentős akadályozásának 
fennállása. Egyrészt a Bizottság azzal, hogy összekeverte a „hatékony verseny jelentős akadályozása”68 
fogalmát, az „erős versenykényszer megszüntetése”69 fogalmát, valamint a „jelentős versenytényező kiiktatása”70 
fogalmát, jelentősen kiterjesztette a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályok hatályát, és 
elferdítette a „jelentős versenytényező” fogalmát. Másrészt a Törvényszék elégtelennek ítélte a Bizottság 
által annak megállapításakor hivatkozott különböző tényezőket, hogy a Three jelentős versenytényezőnek 
minősül, vagy legalábbis erős versenykényszert gyakorol a piacon, legyen szó akár a bruttó új ügyfélszerzési 

67|  Az összefonódás-ellenőrzési rendelet (25) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkének (3) bekezdésének 
megfelelően.

68|  Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett jogi kritérium.

69|  Az összefonódás-ellenőrzési rendelet (25) preambulumbekezdésében említett kritérium.

70|  A megtámadott határozatban használt és az iránymutatáson alapuló kritérium.
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arányának a piaci részesedésére tekintettel való növekedéséről, az előfizetői számának növekedéséről, az 
általa korábban folytatott agresszív árpolitikáról, akár a történeti szempontból a piacon játszott zavaró 
szerepéről.

Hasonlóképpen a Törvényszék megállapította, hogy bár a mobiltelefónia szóban forgó kiskereskedelmi piacát 
valóban a termékek megkülönböztetésének alacsony foka jellemzi, így az összefonódásban részt vevő felek, 
valamint az említett piacon működő többi gazdasági szereplő viszonylag közeli versenytársaknak tekinthetők, 
kizárólag e körülmény nem elegendő annak bizonyításához, hogy az összefonódásban részt vevő felek által 
egymásra gyakorolt erős versenykényszer megszűnik, és hogy ezért fennáll a hatékony verseny jelentős 
akadályozása.

Egyébiránt a Törvényszék, bár elismerte, hogy a Bizottság figyelembe veheti az árnövelő nyomásra vonatkozó 
mutatókat,71 mivel azok az összefonódásban részt vevő feleknek az áraik emelésére való ösztönzését tükrözik, 
úgy ítélte meg, hogy a Bizottság mennyiségi elemzése nem rendelkezik bizonyító erővel, mivel nem bizonyította 
kellő valószínűséggel, hogy az árak az erős versenykényszer megszűnését követően „jelentősen” emelkednének. 
Azt is megállapította, hogy a Bizottsága a mennyiségi elemzése során nem vette figyelembe azon 
hatékonyságjavulást, amelyet az összefonódás eredményezhet. Végül úgy ítélte meg, hogy a Bizottság a nem 
egyeztetett hatások átfogó értékelése keretében sehol nem fejtette ki, hogy azok „jelentősek” lennének-e, 
vagy a hatékony verseny jelentős akadályozásához vezetnének-e.

A Törvényszék másodszor úgy ítélte meg, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és mérlegelési hibákat 
követett el akkor is, amikor a második kárelmélet alapján a hálózatmegosztási megállapodások megzavarásából 
eredő, nem összehangolt hatások fennállására következtetett.

Abból az elvből kiindulva, hogy a hálózatmegosztási megállapodások kedvező hatást gyakorolhatnak a 
hatékony versenyre a fogyasztók javára, a Bizottság megvizsgálta, hogy az összefonódás a létező megállapodások 
megzavarásával mennyiben szüntetheti meg e megállapodásoknak a verseny szempontjából kifejtett 
dinamikáját. A Bizottság a bejelentő felek által benyújtott hálózat-összevonási tervek, valamint a meglévő 
hálózatok integrációjára vonatkozó öt másik forgatókönyv vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, 
hogy az ügylet a jelentős piacralépési akadályok jellemezte oligopol kiskereskedelmi piacon nem egyeztetett 
versenyellenes hatásokkal járhat. Egyrészt az összefonódás gyengítheti a hálózatmegosztási megállapodásokban 
részes versenytársak versenyhelyzetét, ezáltal csökkentheti az általuk kifejtett versenynyomást. Másrészt 
valószínű volt, hogy az ügylet az ágazat szintjén a hálózati infrastruktúrába történő beruházások csökkenéséhez, 
tehát a hatékony verseny szintjének csökkenéséhez vezet.

E tekintetben a Törvényszék mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy ezen elméletnek a Bizottság korábbi 
határozathozatali gyakorlatához képest újszerű jellege nem jelenti azt, hogy ezen elmélet valószínűtlen vagy 
megalapozatlan, és kijelentette, hogy bizonyos mértékben egyetért azzal. A Törvényszék mindazonáltal 
hangsúlyozta, a BT/EE és a Vodafone versenyképessége és beruházásra való ösztönzése meghatározó jelleggel 
nem az összefonódással létrejövő jogalany beruházási döntéseitől vagy a költségek növekedésétől függene, 
hanem különösen a verseny mértékétől, amellyel szembenéznek, pénzügyi erőforrásaiktól és stratégiájuktól. 
Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a hálózatmegosztási megállapodásokban részes felek érdekeinek 
esetleges eltérése, e megállapodásoknak az összefonódás következtében való megzavarása vagy akár 
felmondása a nem egyeztetett hatásokon alapuló kárelmélet keretében a jelen esetben önmagában nem 
minősül a hatékony verseny jelentős akadályozásának.

71|  Az úgynevezett „upward pricing pressure” vagy UPP-elemzés.
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Emlékeztetve arra, hogy az uniós versenyszabályok elsősorban magának a versenyfolyamatnak a védelmét 
szolgálják, nem pedig a versenytársakat, a Törvényszék ezt követően az összefonódás által a két versenytársra, 
a BT/EE–re, illetve a Vodafone–ra gyakorolt hatások Bizottság általi értékelését vizsgálta, figyelembe véve az 
e versenytársakat érintő hálózat-összevonási terveket.

A BT/EE esetében a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottságnak nem sikerült bizonyítania, hogy az 
összefonódás azáltal, hogy növeli a hálózat fenntartási és fejlesztési költségeit, és csökkenti annak minőségét, 
oly mértékben érintené e vállalkozás versenyhelyzetét, hogy az a hatékony verseny jelentős akadályozásának 
minősül. E tekintetben a Törvényszék többek között megállapította, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy 
kárelmélete az állandó költségek feltételezett emelkedése és a többletköltségek feltételezett emelkedése 
közötti okozati összefüggésen alapul, amely költségek emelkedése kevesebb beruházáshoz, a piacon kínált 
szolgáltatások minőségének csökkenéséhez, illetve – amennyiben e költségeket áremelés révén áthárítanák 
a fogyasztókra – a BT/EE és a Vodafone által a piacon támasztott versenynyomás csökkenéséhez vezetne.

A Vodafone esetében a Törvényszék, miután emlékeztetett arra, hogy az e vállalkozás által támasztott 
versenynyomás csökkenése a jelen esetben önmagában nem elegendő a hatékony verseny jelentős 
akadályozásának bizonyításához, többek között úgy ítélte meg, hogy a Bizottság nem bizonyította a jogilag 
megkövetelt módon, hogy a Vodafone azon esetleges döntése, hogy csökkenti a saját hálózatába való 
beruházásait, kellően reális és hihető módon az összefonódásból következne, módosítaná az érintett piacokon 
a versenyhelyzetet meghatározó tényezőket, és a jelen esetben az érintett piacon „jelentősen” akadályozná 
a hatékony versenyt.

Végül, a Törvényszék kimondta, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a 
mobilhálózat-üzemeltetők teljes befektetéseinek a hálózatmegosztási megállapodásokból eredő fokozott 
átláthatósága csökkentené a hálózatukba való befektetésre való ösztönzésüket, és következésképpen az 
általuk gyakorolt versenynyomást, azonban nem határozta meg azt a megfelelő időbeli keretet, amelyben 
a hatékony verseny jelentős akadályozásának fennállását bizonyítani kívánta. A Bizottság ugyanis megvizsgálta 
egyrészt a két hálózatmegosztási megállapodás közötti ideiglenes átfedésre tekintettel az összefonódás 
rövid és középtávú azonnali hatásait, másrészt a hálózat-összevonási tervekre tekintettel annak közép- és 
hosszú távú hatásait. Nem vette viszont figyelembe azt a tényt, hogy az összefonódásban részt vevő felek 
hosszú távon nem tartanának fenn két külön hálózatot, noha a megtámadott határozatban több alkalommal 
hivatkozott erre az eshetőségre. Márpedig egy összefonódás által a távközlési ágazatban – amely hosszú 
távú beruházásokat tesz szükségessé, és ahol a fogyasztókat gyakran több évig kötik a szerződések – egy 
oligopol piacra gyakorolt hatások elemzése a jövőre vonatkozó, dinamikus elemzést feltételez, amely azt 
tette volna szükségessé, hogy az esetleges egyeztetett vagy egyoldalú hatásokat viszonylag hosszú jövőbeli 
időszak alatt vegyék figyelembe. A Bizottság tehát tévesen alkalmazta a jogot, amikor a fokozott átláthatóságnak 
a hálózatokba való teljes befektetésre gyakorolt hatását nem egyeztetett hatásoknak minősítette.

Végül, harmadszor, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottságnak a harmadik kárelmélet keretében nem 
sikerült bizonyítania a nagykereskedelmi piacra gyakorolt nem egyeztetett hatások fennállását.

E tekintetben először is rámutatott, hogy a mobilhálózat-üzemeltetők számának négyről háromra csökkenése 
önmagában nem bizonyítja a verseny jelentős akadályozásának fennállását, mivel számos oligopol piac 
egészséges szintűnek minősíthető versenyt mutat. Ezt követően megállapította, hogy annak ellenére, hogy 
a piaci koncentráció szintjének mérésére használt Herfindahl-Hirschmann index a jelen ügyben meghaladja 
azokat a küszöbértékeket, amelyek alatt főszabály szerint72 kizárt, hogy az összefonódás versenyjogi aggályokat 
keltsen, e küszöbértékek túllépése az iránymutatás 21. pontja értelmében nem vezet versenyjogi aggályok 

72|  Az iránymutatás 19–21. pontjának megfelelően.
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létének vélelmezéséhez. Ugyanakkor megállapítva, hogy a Bizottság annak megállapításakor, hogy a Three 
a nagykereskedelmi piacon „jelentős versenytényező”, a Bizottság nem e vállalkozás történeti piaci részesedéseire 
és a koncentráció mértékére támaszkodott, hanem a bruttó új ügyfélszerzési arányaira, valamint a 
nagykereskedelmi piacon fennálló jelentőségének minőségi elemzésére, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy 
az intézmény nem fejtette ki hihető módon, hogy a jelen esetben a bruttó új ügyfélszerzési arány miért volt 
ilyen mértékben meghatározó, és ennélfogva a tények körültekintő vizsgálata hiányában a hatékony verseny 
jelentős akadályozásának fennállását sem bizonyította.

A Törvényszék egyébiránt megállapította, hogy bár a bruttó új ügyfélszerzési arányára tekintettel úgy 
tekinthető, hogy a Three képes a nagykereskedelmi piac többi szereplőjével versengeni, hogy hiteles 
versenytárs, hatással van a versenyre, és hogy megerősítette a piaci helyzetét, ez nem elegendő a hatékony 
verseny jelentős akadályozása fennállásának bizonyításához olyan összefüggésben, amelyben e vállalkozás 
piaci részesedése valójában kifejezetten alacsony, és annak megállapításához sem, hogy a Three jelentős 
versenytényező. Végül úgy ítélte meg, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy az összefonódás megszüntetné 
a felek által korábban egymással szemben támasztott erős versenykényszert.

A 2020. október 5-i HeidelbergCement és Schwenk Zement kontra Bizottság ítéletében (T-380/17, EU:T:2020:471) 
a Törvényszék egy olyan ügyben hozott határozatot, amelyben a HeidelbergCement AG és a Schwenk 
Zement KG (a továbbiakban együtt: felperesek) 2016. szeptember 5-én bejelentette az Európai Bizottságnak 
a Duna-Dráva Cement Kft. (a továbbiakban: DDC) közös vállalkozásuk közvetítésével a Cemex Hungária 
Építőanyagok Kft. és a Cemex Hrvatska d.d. társaságok (a továbbiakban együtt: céltársaságok) feletti irányítás 
megszerzéséből álló összefonódási tervet. E társaságok mindegyike az építőanyagok területén gyakorolja 
tevékenységét.

A részletes vizsgálati eljárás megindítását követően a Bizottság az összefonódási műveletet a belső piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánította.73 A Bizottság a határozatában olyan megfontolásokat vett figyelembe, 
amelyek többek között a művelet közösségi léptékére, a szóban forgó piacra, az összefonódásnak a verseny 
területén kifejtett hatásaira és az összefonódásban részt vevő felek kötelezettségvállalásaira vonatkoztak. 
Közelebbről, az összefonódási művelet közösségi léptékének alátámasztása érdekében a Bizottság a 
felpereseknek az Európai Unióban 250 millió eurót meghaladó forgalmait vette alapul, azzal az indokkal, 
hogy a felperesek minősülnek az összefonódási művelet tényleges szereplőinek.

Az e határozat ellen benyújtott megsemmisítés iránti keresetük alátámasztása érdekében a felperesek 
vitatták többek között a bejelentett összefonódás közösségi léptékének értékelését. E tekintetben az 
összefonódásokról szóló EK rendelet74 1. cikkének (2) bekezdése megköveteli, hogy legalább két érintett 
vállalkozás egyénileg elérjen legalább 250 millió euró forgalmat az Unióban. Márpedig a Bizottság azáltal, 
hogy a felperesek forgalmát vette alapul a DDC közös vállalkozásuk által végrehajtott összefonódási művelet 
közösségi léptékének alátámasztása érdekében, a felperesek szerint figyelmen kívül hagyta e rendelkezés 
hatályát.

E keresetet a Törvényszék elutasította, egyben pedig pontosításokkal szolgált azon „érintett vállalkozás” 
fogalma tekintetében, amelynek forgalmát valamely összefonódási művelet közösségi léptékének alátámasztása 
érdekében figyelembe lehet venni.

73|  A 2017. április 5-i C(2017) 1650 final bizottsági határozat (M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia ügy).

74|  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL 2004. L 24., 1. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.) (a továbbiakban: az összefonódásokról szóló EK rendelet).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:471
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A Törvényszék emlékeztetett arra, hogy jóllehet az összefonódásokról szóló EK rendelet nem határozza meg 
az 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „érintett vállalkozás” fogalmát, e fogalom értelmezése a 
hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt bizottsági közlemény75 (145)–(147) pontjának tárgyát képezi. 
A felperesek állításával ellentétben ugyanakkor sem e pontokkal, sem a jogbiztonság elvével, sem pedig az 
összefonódásokról szóló EK rendelettel nem ellentétes az, ha a Bizottság a valamely közös vállalkozás által 
végrehajtott összefonódás közösségi léptékének értékelése szempontjából az anyavállalatokat minősíti 
érintett vállalkozásoknak abban az esetben, ha ők képezik a művelet tényleges szereplőit.

E tekintetben a Törvényszék először is kiemelte, hogy az összefonódások ellenőrzése hatékonyságának 
biztosítása érdekében szükségesnek bizonyul, hogy az egyes ügyek sajátos jogi és ténybeli körülményei 
alapján figyelembe vegyék az összefonódás tényleges szereplőinek valós gazdasági helyzetét. Így az érintett 
vállalkozások meghatározása szükségszerűen összefügg azzal, hogy az egyes egyedi esetekben milyen módon 
történt a felvásárlási folyamat kezdeményezése, szervezése és finanszírozása.

A hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt közlemény (147) pontjának értelmezését illetően a Törvényszék 
ezenkívül kiemelte, hogy e pont két olyan esetet szabályoz, amelyekben az anyavállalatokat lehet érintett 
vállalkozásoknak minősíteni azon összefonódás közösségi léptékének értékelése szempontjából, amelyet 
ezen anyavállalatok közös vállalkozása hajt végre. Az első esetben a közös vállalkozást egyszerű eszközként 
használják. A második esetben az anyavállalatok a művelet tényleges szereplői. A jelen ügyben a Bizottság 
úgy ítélte meg, hogy a művelet a második eset körébe tartozik.

Másodszor, a Törvényszék megállapította, hogy sem maga a hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt 
közlemény, sem pedig annak a Bizottság által a jelen ügyben történő alkalmazása nem keletkeztetett olyan 
kettős értelműséget, amely ellentétes lenne a jogbiztonság elvével. A Törvényszék szerint a hatáskörről szóló, 
egységes szerkezetbe foglalt közlemény (145)–(147) pontjából nem származnak egymásnak ellentmondó 
üzenetek arra vonatkozóan, hogy a Bizottság milyen megközelítést alkalmaz a valamely összefonódási művelet 
által érintett vállalkozások meghatározása érdekében. Ráadásul az összefonódásban részes felek mint 
körültekintő gazdasági szereplők szükség esetén világos jogi tanácsokért is folyamodhatnak, vagy kapcsolatba 
léphetnek a Bizottság szervezeti egységeivel annak érdekében, hogy informális iránymutatást kapjanak a 
művelettel érintett vállalkozásokról.

Harmadszor, a Törvényszék kiemelte, hogy valamely összefonódási művelet közösségi léptékének értékelése 
szempontjából nem szükséges, hogy azok az érintett vállalkozások, amelyek forgalma meghaladja az előírt 
küszöbértékeket, a művelet egymástól különböző oldalain helyezkedjenek el. Az összefonódásokról szóló 
EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése ugyanis azt követeli meg, hogy legalább két érintett vállalkozás egyenként 
elérjen legalább 250 millió euró forgalmat az Unióban, nem pedig azt, hogy a felvásárlóról és a célvállalkozásról 
legyen szó.

2020. december 16-i American Airlines kontra Bizottság ítéletében (T-430/18, EU:T:2020:603) a kibővített 
tanácsban eljáró Törvényszék a US Airways Group és az AMR Corporation – amely utóbbi az American Airlines 
légitársaság anyavállalata – (a továbbiakban: az egyesülésben részt vevő felek) közötti összefonódásra 
vonatkozó ügyben határozott. A Bizottság a 2013. augusztus 5-i engedélyező határozatával76 – feltételektől 
és kötelezettségektől függően – jóváhagyta az összefonódást.

75|  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egységes jogalkalmazásról szóló 
bizottsági közlemény [helyesen: a 139/2004 rendelet szerinti hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt bizottsági közlemény] 
(HL 2008. C 95., 1. o.) (a továbbiakban: a hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt közlemény).

76|  2013. augusztus 5-i C(2013) 5232 final határozat (COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines ügy) (HL 2013. C 279., 6. o.; a 
továbbiakban: engedélyező határozat).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:603
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Annak érdekében, hogy eloszlassák azokat a komoly kétségeket, amelyeket a Bizottság az előzetes vizsgálat 
szakaszában fogalmazott meg e műveletnek a belső piaccal való összeegyeztethetőségét illetően, az 
összefonódásban részt vevő felek felajánlottak egy sor kötelezettségvállalást, amelyek arra irányultak, hogy 
mérsékeljék a belépési korlátokat a London Heathrow repülőtéren (a továbbiakban: LHR), valamint megkönnyítsék 
valamely versenytárs belépését a London–Philadelphia útvonalra. Így kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 
London–Philadelphia útvonalon LHR-résidőket bocsátanak valamely új belépő rendelkezésére.  
E kötelezettségvállalásokat (a továbbiakban: résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások) mellékelték az 
engedélyező határozathoz.

Jóllehet a felszabaduló LHR-résidőket főszabály szerint a London–Philadelphia útvonalon kellett felhasználni, 
a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások biztosították annak lehetőségét, hogy az új belépő olyan 
történeti jogokat szerezzen, amelyek lehetővé teszik számára, hogy e résidőket az LHR-ről induló vagy oda 
érkező bármely útvonalon felhasználja. Az említett történeti jogok megszerzése ugyanakkor azon kötelezettségnek 
volt alárendelve, hogy az új belépő a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) egymást követő hat forgalmi 
idénye (a továbbiakban: használati időszak) során „megfelelően használja” a felszabaduló résidőket.

E kötelezettségvállalások teljesítésére résidő-felszabadítási megállapodás jött létre az American Airlines és 
a Delta Air Lines között, amely 2015 nyarának elején megkezdte a London–Philadelphia útvonal üzemeltetését.

Mivel úgy ítélte meg, hogy a Delta Air Lines a használati időszak során megfelelően használta a résidőket,  
a Bizottság a 2018. április 30-i határozatával77 (a továbbiakban: megtámadott határozat) történeti jogokat 
ítélt oda részére. A felszabadított résidők megfelelő használatának alátámasztása érdekében a Bizottság 
megállapította, hogy a Delta Air Lines részéről a használati időszak során nem merült fel visszaélésszerű 
használat.

Az American Airlines keresetet nyújtott be a Törvényszékhez e határozat megsemmisítése iránt, többek 
között arra hivatkozva, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot a Delta Air Lines azon kötelezettségének 
értelmezése során, hogy „megfelelően használja” a felszabadított résidőket. Az American Airlines szerint a 
„megfelelő használatot” úgy kell érteni, hogy az „az ajánlatnak megfelelő használatra” vonatkozik, nem pedig 
úgy, hogy az a felszabadított résidők „visszaélésszerű használatának” hiányát jelenti, amint azt a Bizottság 
állítja.

E megsemmisítés iránti keresetet azonban a Törvényszék kibővített első tanácsa elutasította.

Ítéletében a Törvényszék szó szerint és rendszertani szempontból értelmezte a Delta Air Lines azon 
kötelezettségét, hogy az American Airlines által felszabadított LHR-résidőket „megfelelően használja”, 
figyelembe véve ugyanakkor e kötelezettség célját és összefüggéseit.

A „megfelelő használat” kifejezés szó szerinti értelmezését illetően a Törvényszék kiemelte, hogy a résidőkre 
vonatkozó kötelezettségvállalások eredeti nyelvi változatában, vagyis az angol szövegben a „misuse” 
(„visszaélésszerű használat”) fogalma nem szükségszerűen negatív értelmű. Következésképpen a Bizottság 
nem tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy a „misuse” kifejezés akként határozható meg, mint „bármilyen 
nem megfelelő vagy elő nem írt módon történő használat”. A Törvényszék szerint a „megfelelő használatnak” 
és a „visszaélésszerű használat hiányának” a megtámadott határozatban történő azonosítása következésképpen 
összeegyeztethető az érintett rendelkezések szövegével.

77|  2018. április 30-i C(2018) 2788 final határozat (M.6607 – US Airways/American Airlines ügy).
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Mindemellett az American Airlines által előadott azon értelmezés, amely szerint a megfelelő használat 
főszabály szerint „az ajánlatnak megfelelő” használatra utal, ugyanakkor e tekintetben bizonyos mérlegelési 
mozgásteret biztosítva a Bizottságnak, a Törvényszék szerint szintén összeegyeztethető a „megfelelő 
használat” kifejezéssel.

Mivel a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások szó szerinti értelmezése önmagában nem perdöntő,  
a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy valamely uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak 
kifejezéseit, hanem annak szövegkörnyezetét, és annak a szabályozásnak a célkitűzéseit is figyelembe kell 
venni, amelynek az részét képezi. Mivel a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások az engedélyező 
határozat szerves részét képezik, ezen elvek az értelmezésükre is alkalmazandók. Így a Törvényszék kijelentette, 
hogy a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalásokat az engedélyező határozat fényében, az uniós jog 
általános keretei között, különösen az összefonódás ellenőrzési rendelet fényében, valamint az összefonódás-
ellenőrzési rendelet és a végrehajtási rendelet alapján elfogadható korrekciós intézkedésekről szóló bizottsági 
közlemény78 alapján kell értelmezni.

E tekintetben a Törvényszék kiemelte az „RM formanyomtatványban” feltüntetett információk jelentőségét, 
amely formanyomtatványt az összefonódásban részt vevő felek a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos javaslataikkal együtt nyújtottak be a Bizottságnak. A végrehajtási rendelet értelmében79 ez az 
RM formanyomtatvány tartalmazza azokat az információkat és dokumentumokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a Bizottság megvizsgálhassa, hogy az összefonódásban részt vevő felek által tett 
kötelezettségvállalások alkalmasak-e arra, hogy az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetővé tegyék. 
Mivel az említett RM-formanyomtatvány az összefonódás-ellenőrzési rendeletből fakad, a résidőkre vonatkozó, 
az engedélyező határozathoz mellékelt kötelezettségvállalásokat az említett RM formanyomtatványra 
tekintettel is értelmezni kell.

Ami a felszabadítandó LHR-résidőkre vonatkozó történeti jogokat illeti, az összefonódásban részt vevő felek 
által benyújtott RM-formanyomtatványból az következik, hogy az e felek által javasolt kötelezettségvállalások 
nagymértékben hasonlítanak az IAG/bmi ügyben80 szereplő kötelezettségvállalásokhoz. Ugyanakkor az  
IAG/bmi ügy kötelezettségvállalásaival ellentétben az LHR-résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások 
megkövetelik, hogy a felszabadított résidőket a használati időszak során „az ajánlatnak megfelelően” 
használják. Így az American Airlines előadott egy sor érvet annak bizonyítása érdekében, hogy a résidőkre 
vonatkozó kötelezettségvállalásokba beiktatott „az ajánlatnak megfelelő” fordulatnak jelentősége van a 
„megfelelő használat” kifejezés értelmezése, ennélfogva pedig a történeti jogok odaítélése szempontjából.

Ezen érvek közül azonban mindet elutasította a Törvényszék, amely az LHR-résidőkre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokban szereplő, „az ajánlatnak megfelelő” résidőhasználattal kapcsolatos hivatkozást 
az IAG/bmi ügy kötelezettségvállalásaihoz képest csupán olyan csekély jelentőségű nyelvi változtatásnak 
minősíti, amely ezen ügyhöz viszonyítva nem eredményez semmilyen módosítást a történeti jogokkal 
kapcsolatos követelmények tekintetében. A Törvényszék szerint ezt az értelmezést csak akkor lehetett volna 
kétségbe vonni, ha az összefonódásban részt vevő felek a Bizottság tudomására hozták volna, hogy a javasolt 
kötelezettségvállalások szövegében felmerülő eltérés lényeges változtatásnak minősül az IAG/bmi ügyben 

78|  A 139/2004/EK tanácsi rendelet és a 802/2004/EK bizottsági rendelet alapján elfogadható korrekciós intézkedésekről szóló bizottsági 
közlemény (HL 2008. C 267., 1. o.).

79|  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 
802/2004/EK bizottsági rendelet (HL 2004. L 133., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 88. o.; a továbbiakban: 
végrehajtási rendelet) IV. melléklete.

80|  A 2012. március 30 i C(2012) 2320 bizottsági határozat (HL 2012. C 161., 2. o.) alapjául szolgáló COMP/M.6447 – IAG/bmi ügy  
(a továbbiakban: IAG/bmi ügy).
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elfogadott kötelezettségvállalásokhoz képest. Márpedig az RM-formanyomtatvány erről a kérdésről nem 
nyilatkozott. Ráadásul az American Airlines nem terjesztett elő semmilyen egyéb érdemi bizonyítékot annak 
alátámasztása érdekében, hogy az összefonódásban részt vevő felek ezt az eltérést a Bizottság tudomására 
hozták volna.

A Törvényszék végül megerősítette, hogy a Bizottság által a megtámadott határozatban kialakított azon 
értelmezést, amely szerint a „megfelelő használat” fogalmát akként kell értelmezni, hogy az a „visszaélésszerű 
használat” hiányára vonatkozik, alátámasztja mind a résidőkre vonatkozó kötelezettségvállalások rendszertani 
értelmezése, mind pedig azok célja és összefüggései. Minderre tekintettel a Törvényszék teljes egészében 
elutasította a megsemmisítés iránti keresetet.

IV. Állami támogatások

1. A Bizottság ellenőrzési jogkörének terjedelme

2020. szeptember 9-i Kerkosand kontra Bizottság ítéletében (T-745/17, EU:T:2020:400) a Törvényszék a 
Kerkosand spol. s. r. o. (a továbbiakban: felperes) által az egyik versenytársának, a NAJPI a. s.-nek (a továbbiakban: 
kedvezményezett vállalkozás) nyújtott beruházási támogatás tárgyában 2013-ban benyújtott panasszal 
kapcsolatos ügyben határozott. E támogatást az ipar és a szolgáltatások területén az innovatív és korszerű 
technológiák elterjedésének elősegítését célzó szlovák állami támogatási program keretében nyújtották, 
amely program az általános csoportmentességi rendeletnek a regionális beruházási és foglalkoztatási 
támogatásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartozott.81 Következésképpen a kedvezményezett 
vállalkozásnak nyújtott támogatást nem jelentették be. A Bizottság előtt a felperes azzal érvelt, hogy a nyújtott 
támogatás jogellenes, mivel nem felel meg a mentességi rendeletben szereplő feltételeknek. A szlovák 
hatóságokkal és a felperessel folytatott levélváltást követően a Bizottság a panaszt a 2017-ben hozott 
határozatában (a továbbiakban: megtámadott határozat) mint megalapozatlant elutasította. A Törvényszék 
megsemmisítette ezt a határozatot.

Ezen ítélet jelentős pontosításokat tartalmaz a Bizottság állami támogatások területén fennálló ellenőrzési 
kötelezettségének terjedelmét illetően. E tekintetben a Törvényszék mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy 
a panaszos az állítólagos jogellenes támogatásra vonatkozó panasz vagy információk benyújtásával indíthatja 
meg az előzetes vizsgálati szakaszt. Az alkalmazandó szabályozásnak82 megfelelően a Bizottság e szakaszt 
köteles támogatás hiányát megállapító határozattal, kifogást nem emelő határozattal vagy a hivatalos 
vizsgálati eljárás megindítását elrendelő határozattal lezárni. E tekintetben a Bizottság állításával ellentétben 
a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy e kötelezettség akkor is érvényes, ha olyan érintett fél nyújtott be panaszt, 
aki valamely mentességi rendelet feltételeinek alkalmazhatatlanságára vagy nem megfelelő alkalmazására 
hivatkozik. Ezenkívül kifejtette, hogy amikor valamely mentességi rendelet bizonyos rendelkezéseinek be 
nem tartását kifogásoló panasszal fordulnak a Bizottsághoz, ezen intézménynek nemcsak hogy hatásköre 
van arra, hogy megvizsgálja a panaszos állításainak megalapozottságát, hanem köteles is erre annak 
megállapítása céljából, hogy a szóban forgó intézkedést be kellett volna-e jelenteni neki, és így az jogellenes 

81|  Az [EK 87. és EK 88. cikk] alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
szóló, 2008. augusztus 6–i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL 2008. L 214., 3. o.) 13. cikke.

82|  Az [EUMSZ 108. cikk] alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi 
rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.) 4. cikkének (2), (3), illetve (4) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:400
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támogatásnak minősül-e. Ha nem ez lenne a helyzet, a nemzeti hatóságok e rendelkezések végrehajtása 
során túlzott önállósággal rendelkeznének. A Bizottság a mentességi rendeletek elfogadásával ugyanis nem 
ruházza át a nemzeti hatóságokra az állami támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési és döntéshozatali 
jogköreit, ideértve a panaszok elbírálását is, hanem teljes mértékben megtartja felügyeleti jogkörét többek 
között azzal kapcsolatban, hogy e hatóságok tiszteletben tartották-e a támogatási intézkedések bejelentésére 
vonatkozó alapvető kötelezettséget és ezen intézkedések végrehajtásának tilalmát.

Ezt követően a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy amikor a Bizottságnak azt kell megvizsgálnia, hogy a nemzeti 
hatóságok helyesen alkalmazták-e valamely mentességi rendelet rendelkezéseit, a Bizottság e vizsgálata 
tisztán jogszerűségi vizsgálatnak minősül, amely nélkülözi az azon mérlegelési jogkörbe tartozó megfontolásokat, 
amellyel a Bizottság csak akkor rendelkezik, ha az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének a) pontját egyedi esetben 
alkalmazza. Ellenkező esetben ugyanis megkérdőjeleződne a mentességi rendelet szerinti, a támogatás 
bejelentésére vonatkozó kötelezettségtől való eltérés azonnali hatálya, valamint a mentességi feltételek 
közvetlenül alkalmazható és jogilag kimerítő jellege, ami sértené a rendeletek közvetlen alkalmazhatóságát, 
és ennélfogva a jogbiztonság elvét. Ha viszont a Bizottság azt állapítaná meg, hogy a nemzeti hatóságok 
tévesen alkalmazták valamely mentességi rendelet feltételeit, és így a szóban forgó támogatást be kellett 
volna jelenteni, a Bizottságnak a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján kellene 
értékelnie a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségét, figyelembe véve az iránymutatásban 
előírt további kritériumokat is.

A Törvényszék megsemmisítette a megtámadott határozatot, mivel a Bizottság nem indított hivatalos vizsgálati 
eljárást annak ellenére, hogy a támogatási intézkedésnek az előzetes szakaszban lefolytatott vizsgálata során 
kétségeknek83 kellett volna felmerülnie benne. Ugyanis, noha a kedvezményezett vállalkozás egy mikro-, 
kis- és középvállalkozás (kkv) javára nyújtott regionális támogatásokat kapott, figyelembe véve többek között 
a felperes által a kedvezményezett vállalkozás más társaságokkal fennálló kapcsolataira vonatkozóan felhozott 
valószínűsítő körülményeket, a Bizottságnak kétségeinek kellett volna lennie a kedvezményezett vállalkozás 
kkv-nak minősítését illetően. E tekintetben annak eldöntése érdekében, hogy a kkv-nak minősítésre vonatkozó 
kritériumokat84 tiszteletben tartották-e, a szlovák hatóságoknak és a Bizottságnak egyrészt pontosan meg 
kellett volna határozniuk a kapcsolt vállalkozások85 adatainak közös kiszámítása céljából releváns jóváhagyott 
számviteli időszakot és évet, másrészt pedig meg kellett volna jelölniük, hogy mely társaságot vagy társaságokat 
kell e vonatkozásban figyelembe venni. Ennek alapján meg kellett volna vizsgálniuk, hogy két egymást követő 
számviteli időszakban túllépték-e a kedvezményezett vállalkozás kkv-nak minősítése szempontjából releváns 
küszöbértékeket, vagy sem.86 Márpedig, mivel a megtámadott határozat e tekintetben hallgatott, a Törvényszék 
megállapította, hogy a Bizottság nem folytatott le vizsgálatot, és nem vizsgálta meg a kedvezményezett 
vállalkozás kkv-nak minősítése szempontjából releváns körülményeket. Ezenkívül kifejtette, hogy a Bizottságnak 

83|  A 2015/1589 rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében.

84|  A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL 2014. L 187., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 149., 8. o.) I. melléklete 2. cikkének 
(1) bekezdése előírja, hogy a kkv-k kategóriájába azon vállalkozások tartoznak, amelyek 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, 
és amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, illetve amelyek éves mérlegfőösszege nem haladja meg a  
43 millió eurót.

85|  A 651/2014/EU rendelet I. mellékletének az e melléklet 3. cikkének (3) bekezdésével és 4. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 
értelmezett 2. cikkének (1) bekezdése értelmében.

86|  A 651/2014/EU rendelet I. melléklete 4. cikkének (2) bekezdése.
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a kapcsolt vállalkozások helyzetének vizsgálata során tanúsított gondosságának hiányát nem igazolhatja az 
az érv, amely szerint ezen intézmény kétségek nélkül bízhatott a szlovák hatóságok által szolgáltatott 
információkban azzal az indokkal, hogy azokat köti a lojális együttműködési kötelezettség.87

2. A légi közlekedési ágazatban nyújtott támogatás

A 2020. május 13-án kihirdetett easyJet Airline kontra Bizottság ítéletben (T-8/18, fellebbezés alatt,88 
EU:T:2020:182)89 a Törvényszék kibővített tanácsban eljárva elutasította az easyJet Airline Co. Ltd (a továbbiakban: 
felperes) által az Európai Bizottság 2016. július 29-i azon határozatának megsemmisítése iránt benyújtott 
keresetet, amely a belső piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánította az Olaszország által bizonyos, 
Szardíniát kiszolgáló légitársaságoknak nyújtott támogatást.90 E határozat szerint a Szardínia autonóm régió 
(a továbbiakban: régió) által Olaszországban a légi közlekedés fejlesztése érdekében bevezetett támogatási 
program nem a szardíniai repülőtér-üzemeltetőknek, hanem az érintett légitársaságoknak nyújtott állami 
támogatásnak minősül.

2010. április 13-án a régió elfogadta a 10/2010. sz. törvényt,91 amelyet Olaszország később az EUMSZ 108. cikk 
(3) bekezdése alapján bejelentett a Bizottságnak, és amely törvény engedélyezte a sziget repülőtereinek 
finanszírozását a légi közlekedés többek között azáltal történő fejlesztése céljából, hogy megszüntetik Szardínia 
légi járatainak szezonalitását. E törvényt több, a régió kormányzata által elfogadott intézkedés hajtotta végre, 
köztük a regionális tanács 2010. július 29-i 29/36. sz. határozata (a továbbiakban a 10/2010. sz. törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel együtt: vitatott intézkedések). A vitatott intézkedések többek között előírták, 
hogy a repülőtér-üzemeltetők a sziget légi közlekedésének javítása és turisztikai célpontként való népszerűsítése 
érdekében megállapodásokat kötnek a légitársaságokkal. Ezenkívül meghatározták, hogy a régió milyen 
feltételekkel és milyen szabályok szerint téríti meg a repülőtér-üzemeltetőknek a légitársaságok részére e 
megállapodások alapján kifizetett összegeket.

2016. július 29-én a Bizottság elfogadta a vitatott intézkedésekkel létrehozott támogatási programot a belső 
piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és az érintett támogatásoknak a kedvezményezettnek 
tekintett légitársaságokkal – köztük a felperessel – való visszatéríttetését elrendelő határozatot. Megsemmisítés 
iránti keresetének alátámasztására a felperes több jogalapra hivatkozott, amelyeket többek között különböző 
nyilvánvaló mérlegelési hibákra, valamint a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított.

A Törvényszék először is elutasította az arra alapított jogalapot, hogy a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési 
hibát követett el, amikor a repülőtér-üzemeltetők által a felperesnek teljesített kifizetéseket olyan állami 
forrásoknak minősítette, amelyek nyújtása betudható az olasz államnak.

87|  Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése.

88|  C-343/20. P. sz. easyJet Airline kontra Bizottság ügy.

89|  Lásd még ugyanezen témakörből: 2020. május 13-i Volotea kontra Bizottság ítélet (T-607/17, fellebbezés alatt, EU:T:2020:180) és 
Germanwings kontra Bizottság ítélet (T-716/17, EU:T:2020:181).

90|  Az SA.33983 (2013/C) (korábbi 2012/NN) (korábbi 2011/N) számú állami támogatásról – Olaszország – Közszolgáltatási kötelezettségekért 
(ÁGÉSZ) nyújtott kompenzáció a szardíniai repülőterek számára – szóló, 2016. július 29-i (EU) 2017/1861 bizottsági határozat 
(HL 2017. L 268., 1. o.).

91| �Legge regionale n. 10 – Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (a légi közlekedés fejlesztését célzó intézkedésekről szóló, 10. sz. 
regionális törvény) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 2010. április 16-i 12. szám) (a továbbiakban: 
10/2010. sz. törvény).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:182
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:180
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:181
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E tekintetben a Törvényszék először is megerősítette, hogy a repülőtér-üzemeltetők által a megkötött 
megállapodások alapján a légitársaságoknak teljesített kifizetések állami források felhasználásával jártak, 
mivel a régió által a repülőtér-üzemeltetőknek kifizetett pénzeszközök ugyanazok voltak, mint amelyeket a 
szóban forgó kifizetések teljesítésére használtak fel. E következtetés alátámasztása érdekében a Törvényszék 
elsősorban a vitatott intézkedések által arra vonatkozóan előírt részletes szabályok elemzésére támaszkodott, 
hogy a régió mely feltételek mellett téríti meg a repülőtér-üzemeltetők által a megkötött megállapodások 
alapján a légitársaságoknak teljesített kifizetéseket. A Törvényszék így rámutatott egy olyan felügyeleti 
mechanizmus fennállására, amely értelmében a felhasznált pénzeszközök – egyébiránt részletekben történő – 
megtérítésének feltétele az volt, hogy olyan számviteli jelentéseket és igazolásokat nyújtsanak be, amelyek 
alátámasztják, hogy a kifizetések alapjául szolgáló megállapodások megfelelnek a 10/2010. sz. törvény által 
követett célkitűzéseknek, valamint tanúsítják e megállapodások megfelelő teljesítését. A Törvényszék szerint 
az így átruházott források állami jellegét nem kérdőjelezi meg sem az, hogy a 10/2010. sz. törvény nem 
határozta meg a pénzeszközöknek a repülőtér-üzemeltetők által a légitársaságok részére történő átutalására 
vonatkozó szabályokat, sem pedig az, hogy állítólag más finanszírozási források is a repülőtér-üzemeltetők 
rendelkezésére álltak. A Törvényszék, miután emlékeztetett arra, hogy az állami beavatkozások által követett 
célkitűzés nincs hatással az EUMSZ 107. cikk értelmében vett „támogatásnak” minősítésre, azt is hangsúlyozta, 
hogy amennyiben az állami forrásokból származó előnyt a közvetlen címzett, a jelen esetben a repülőtér-
üzemeltetők átruházták valamely végső kedvezményezettre, nincs jelentősége annak, hogy ezt az átruházást 
a címzett kereskedelmi logikát követve hajtotta végre, vagy ellenkezőleg, ezen átruházás közérdekű célt 
szolgált. A Törvényszék ebből azt a következtetést vonta le, hogy az állami támogatások tilalma alkalmazható 
a repülőtér-üzemeltetők által a vitatott intézkedések alapján a légitársaságoknak teljesített különböző 
kifizetésekre, még akkor is, ha az említett üzemeltetőket nem ruházták fel közhatalmi jogkörökkel vagy 
közérdekű feladatokkal, illetve nem jelölték ki azokat a támogatás kezelésére.

Másodszor, ami a repülőtér-üzemeltetők által a légitársaságok javára teljesített kifizetések régiónak való 
betudhatóságát illeti, a Törvényszék rámutatott arra, hogy az állam által az előny nyújtása felett gyakorolt 
ellenőrzés szintjét, amint az többek között a szóban forgó intézkedés összefüggéseiből, terjedelméből, 
tartalmából vagy az abban foglalt feltételekből kitűnik, szintén figyelembe kell venni annak meghatározásakor, 
hogy a hatóságok részt vettek-e az intézkedés elfogadásában, aminek hiányában a nyújtott előny nem tudható 
be nekik. A Törvényszék a megtámadott határozatot e kritériumok alapján vizsgálva tehát úgy ítélte meg, 
hogy a jelen ügyben a régió által a pénzeszközök légitársaságoknak történő nyújtása felett gyakorolt ellenőrzés 
szintje a jogilag megkövetelt módon bizonyítja, hogy a régió részt vett a pénzeszközök rendelkezésre 
bocsátásában. Ugyanis, még ha a 10/2010. sz. törvény nem is határozta meg az egyes repülőtér-üzemeltetők 
által kapott pénzeszközök elosztásának konkrét szabályait, a regionális kormányzat által e törvény alapján 
hozott határozatok lehetővé tették, hogy a régió szigorú ellenőrzést gyakoroljon azon repülőtér-üzemeltetők 
magatartása felett, amelyek úgy döntöttek, hogy a vitatott támogatási program keretében előírt finanszírozási 
intézkedéseket igénybe veszik, akár a tevékenységi terveik előzetes jóváhagyása, akár az említett üzemeltetők 
által a légitársaságoknak kifizetett összegek megtérítése vonatkozásában megkövetelt feltételek révén.  
A Törvényszék szerint a régió által gyakorolt ilyen ellenőrzés azt bizonyítja, hogy a szóban forgó finanszírozási 
intézkedések betudhatók neki, többek között azért is, mert a régió megkövetelte, hogy az állami beruházás 
védelme érdekében büntető záradékokat illesszenek a repülőtér-üzemeltetők és a légitársaságok között 
kötött megállapodásokba. Következésképpen a Törvényszék helybenhagyta a Bizottság azon megállapítását, 
hogy a repülőtér-üzemeltetők a régió és a légitársaságok közötti közvetítőnek tekinthetők, mivel azok a 
régiótól kapott pénzeszközöket teljes egészében átutalták, és így az említett régiótól kapott utasításoknak 
megfelelően jártak el az utóbbi által jóváhagyott tevékenységi tervek keretében.

Az arra alapított második jogalap vizsgálata keretében, hogy a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett 
el annak megállapításakor, hogy a légitársaságok előnyhöz jutottak, a Törvényszék először is kimondta, hogy 
a Bizottság helyesen minősítette a vitatott intézkedéseket a 2015/1589 rendelet 1. cikkének d) pontja 
értelmében vett „támogatási programnak”. Miután emlékeztetett arra, hogy az ilyen minősítés nem alkalmazható 
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a további végrehajtási intézkedéseket szükségessé tevő rendelkezések összességére, a Törvényszék úgy 
ítélte meg, hogy egy támogatási program mindazonáltal állhat általános rendelkezésekből és ezek végrehajtási 
rendelkezéseiből, feltéve hogy e rendelkezések összessége elegendő az egyedi támogatások nyújtásáról való 
döntéshez. Ezen elvekre tekintettel a Bizottság a jelen ügyben jogszerűen járt el, amikor a szóban forgó 
program jogi keretének meghatározásakor a vitatott intézkedések bejelentését követően hozott azon jogi 
aktusokat is figyelembe vette, amelyek nem befolyásolták a rendelkezések lényegét, azonban kizárta a 
tevékenységi terveket, valamint a repülőtér-üzemeltetők és a légitársaságok közötti egyedi megállapodásokat. 
Ezek ugyanis nem minősülnek további végrehajtási intézkedéseknek, hanem már a vitatott program egyedi 
végrehajtásának körébe tartoznak. A Törvényszék végül kifejtette, hogy az, hogy a 10/2010. sz. törvény 
formálisan nem azonosította a légitársaságokat a vitatott támogatás végső és tényleges kedvezményezettjeiként, 
nem akadálya annak, hogy a rendelkezéseket „támogatási programnak” minősítsék, mivel a Bizottság a 
következtetésének alátámasztása érdekében az elfogadott rendelkezések valamennyi elemére támaszkodhatott.

A Törvényszék másodszor úgy ítélte meg, hogy a Bizottság helyesen járt el, amikor a légitársaságok és a 
repülőtér-üzemeltetők között teljesített ügyleteket a piacgazdasági magánszereplő kritériumára tekintettel 
nem vizsgálta meg. Ezen üzemeltetők ugyanis, amelyek nem állnak a régió tulajdonában, lényegében csupán 
végrehajtották a régió által rendelkezésükre bocsátott vitatott támogatási programot. Ezzel szemben az 
említett kritériumnak a régió döntéseire való alkalmazását illetően a Törvényszék megállapította, hogy a 
régió nem befektetőként járt el, mivel a szóban forgó támogatási programot kizárólag a sziget gazdasági 
fejlődése céljából hozta létre. A Törvényszék egyébiránt hangsúlyozta, hogy amennyiben a régió 
marketingszolgáltatások igénybevevőjeként járt el, a támogatásnak minősülő előny fennállását nem a 
kölcsönös szolgáltatások fennállása, hanem az zárhatja ki, hogy a szóban forgó szolgáltatásokat az uniós jog 
által előírt közbeszerzési szabályokat betartva veszik igénybe, illetve legalábbis olyan nyílt és átlátható eljárást 
folytatnak le, amely biztosítja a szolgáltatók közötti egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartását és a 
szolgáltatások piaci áron történő igénybevételét. Márpedig a jelen ügyben a megállapodásoknak a 
légitársaságokkal való megkötését megelőzően közzétett pályázati felhívásokat a Törvényszék nem tekintette 
közbeszerzési eljárással egyenértékűnek, mivel többek között nem került sor a jelentkező légitársaságok 
pontosan meghatározott kritériumok alapján történő kiválasztására.

A Törvényszék, miután elutasított minden nyilvánvaló mérlegelési hibát azzal kapcsolatban, hogy a vitatott 
intézkedések torzították a versenyt, vagy azzal fenyegettek, hogy érintették a tagállamok közötti kereskedelmet, 
és hogy azokat nem lehetett az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésében foglalt, eltérést engedő rendelkezés alapján 
a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinteni, az ötödik jogalap vizsgálata keretében végül úgy ítélte meg, 
hogy a Bizottság nem sértette meg a bizalomvédelem elvét sem azáltal, hogy elrendelte a vitatott intézkedések 
alapján a repülőtér-üzemeltetőkkel kötött szerződések teljesítése során a felperes által kapott összegek 
visszatéríttetését. E tekintetben megállapította, hogy a felperesnek nem lehet jogos bizalma sem a támogatás 
jogszerűségét illetően, mivel a támogatás jogellenes volt, ugyanis azt anélkül hajtották végre, hogy megvárták 
volna, hogy a Bizottság a számára bejelentett intézkedésekről határozatot hozzon, sem pedig a repülőtér-
üzemeltetőkkel fennálló szerződéses jogviszonyainak kereskedelmi jellegét illetően, mivel tudnia kellett az 
10/2010. sz. törvényben előírt finanszírozási mechanizmusokról, amely törvényt nemzeti szinten hivatalosan 
közzétették, és ennélfogva az érintett pénzeszközök állami eredetéről is.
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3. A multinacionális csoporthoz tartozó társaságok adóztatása

2020. július 15-i Írország és társai kontra Bizottság ítéletében (T-778/16 és T-892/16, fellebbezés alatt,92 
EU:T:2020:338) a Törvényszék kibővített tanácsban eljárva határozott az ír adóhatóság azon feltételes 
adómegállapításai („tax rulingok”) tárgyában, amelyek az Apple Sales International (ASI) és az Apple Operations 
Europe (AOE) ír fióktelepeinek tulajdonított adóköteles nyereségről szóltak. 2014. június 11-én az Európai 
Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indított e feltételes adómegállapításokkal kapcsolatban, azzal az indokkal, 
hogy azok állami támogatásnak minősülhetnek. Az ASI és az AOE, amelyek az Apple-csoport leányvállalatai,93 
az ír jog hatálya alá tartozó olyan társaságok, amelyeket Írországon kívül igazgatnak és irányítanak, továbbá 
írországi adóilletőséggel nem rendelkeznek, és ír fióktelepeket hoztak létre.94

Vizsgálatát követően a Bizottság a 2016. augusztus 30-i határozatában95 (a továbbiakban: megtámadott 
határozat) megállapította, hogy az ír adóhatóságok által elfogadott „tax rulingok” jogellenes és a belső piaccal 
összeegyeztethetetlen olyan állami támogatásoknak minősülnek, amelyeket az ASI-vel és az AOE-vel vissza 
kell téríttetni. E következtetés levonásához a szelektív előny kritériumát illetően a Bizottság három külön 
érvelést vezetett le (egy elsődlegeset, egy másodlagosat és egy alternatívat), amelyek annak bizonyítására 
irányultak, hogy a vitatott „tax rulingok” lehetővé tették az ASI és az AOE számára azon adó összegének 
csökkentését, amelyet Írországban azon időszak során kellett volna megfizetniük, amelynek folyamán e 
határozatok hatályban voltak, vagyis 1991 és 2014 között.

A Törvényszék az Írország, az ASI és az AOE által indított keresetek alapján eljárva megsemmisítette a 
megtámadott határozatot. Ez az ítélet, amely a feltételes adómegállapítási határozatokra („tax rulingokra”)96 
vonatkozó egyéb ügyek sorába illeszkedik, pontosításokkal szolgál a támogatási intézkedések szelektív 
jellegének kritériumát illetően arra az esetre, ha a tagállamok ilyen típusú határozatokat fogadnak el.

Ítéletében a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az állami támogatások terén a tagállamok közvetlen adózás 
területén történő beavatkozásai, noha olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyek az Unióban nem képezik 
harmonizáció tárgyát, nincsenek kizárva az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályozás hatálya 
alól. E tekintetben, mivel a Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felügyelje az EUMSZ 107. cikk 
tiszteletben tartását, nem állítható vele szemben, hogy túllépte volna a hatáskörét, amikor megvizsgálta, 
hogy a vitatott adóügyi határozatok elfogadásával az ír adóhatóságok kedvező adóügyi bánásmódban 
részesítették-e az ASI-t és az AOE-t azáltal, hogy lehetővé tették számukra, hogy az adóköteles nyereségüket 
az összehasonlítható helyzetben lévő más adóalany társaságok adóköteles nyereségéhez viszonyítva 

92|  C-465/20. P. sz. Bizottság kontra Írország és társai ügy.

93|  Az Apple-csoporton belül az Apple Operations International az Apple Inc. 100%-os leányvállalata, továbbá az Apple Operations 
International az AOE leányvállalat 100%-os tulajdonosa, ez utóbbi pedig az ASI leányvállalat 100%-os tulajdonosa.

94|  Az ASI írországi fióktelepe felelős többek között az Apple márkájú áruknak az Európát, a Közel-Keletet, Indiát és Afrikát, valamint az 
Ázsiát és a Csendes-óceáni térséget lefedő régiókban kapcsolt felek és harmadik személy ügyfelek részére történő eladásával 
kapcsolatos vásárlási, értékesítési és forgalmazási tevékenységek ellátásáért. Az AOE írországi fióktelepe felelős számítógépes 
termékek meghatározott körének – többek között iMac asztali gépeknek, MacBook laptopoknak és más számítógépes alkatrészeknek – 
írországi gyártásáért és összeszereléséért, amelyek mindegyikét az Európát, a Közel-Keletet, Indiát és Afrikát lefedő régiókban 
kapcsolt felek számára szállítják le.

95|  Az Írország által az Apple-nek nyújtott SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) számú állami támogatásról szóló, 2016. augusztus 
30-i (EU) 2017/1283 bizottsági határozat (HL 2017. L 187., 1. o.).

96|  Lásd többek között a következő ítéleteket: 2019. február 14-i Belgium és Magnetrol International kontra Bizottság ítélet (T-131/16 
és T-263/16, EU:T:2019:91), 2019. szeptember 24-i Luxembourg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság ítélet (T-755/15 és 
T-759/15, EU:T:2019:670), valamint 2019. szeptember 24-i Hollandia és társai kontra Bizottság ítélet (T-760/15 és T-636/16, EU:T:2019:669).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:338
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:91
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:670
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:669
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csökkentsék. A Bizottság e hatáskörének gyakorlása során, ami az adóintézkedéseket illeti, az előny és a 
szelektivitás vizsgálata egybeesik egymással, mivel e két kritérium annak bizonyítását igényli, hogy a vitatott 
adóintézkedés az általános – vagyis az ugyanolyan helyzetben lévő más adóalanyokra alkalmazandó – 
adórendszer alapján rendes körülmények között az intézkedés kedvezményezettje által fizetendő adó 
összegének csökkentéséhez vezet.

A jelen ügyben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottságnak nem sikerült bizonyítania olyan szelektív 
előny fennállását, amely az ASI és az AOE által fizetendő társasági adó összegének csökkenését eredményezte 
volna Írországban. Álláspontja szerint a Bizottság által levezetett érvelések mindegyike hibákat tartalmaz e 
tekintetben, amelyek következésképpen érintik a megtámadott határozat jogszerűségét.

Először is, ami a Bizottság elsődleges érvelését illeti, a Törvényszék a referenciarendszer meghatározása, a 
szokásos piaci ár elvének alkalmazása, valamint a jóváhagyott OECD-megközelítés tekintetében helybenhagyta 
azt.97

A Törvényszék egyrészt megállapította, hogy a Bizottság nem követett el hibát annak során, amikor a szelektív 
előny kritériumának vizsgálata céljából meghatározta a referenciarendszert. E rendszert a társaságok 
nyereségeinek általános adóztatási rendszere képezi, amelynek célja az Írországban tevékenységet végző 
társaságok adóköteles nyereségének megadóztatása, függetlenül attól, hogy azok belföldi vagy külföldi 
illetőségűek, integráltak vagy önállóak. A belföldi illetőségű társaságok adóztatásán kívül ugyanis az ír 
adójogszabályok akként rendelkeznek, hogy a külföldi illetőségű társaságok Írországban nem társaságiadó-
kötelesek, kivéve, ha fióktelepen vagy ügynökségen keresztül kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ez 
utóbbi esetben pedig adókötelezettség terheli a közvetlenül vagy közvetett módon a fióktelepen vagy 
ügynökségen keresztül keletkező minden kereskedelmi bevételüket, továbbá a fióktelep vagy ügynökség 
által használt, azok tulajdonában vagy birtokában lévő eszközökből vagy jogokból származó minden bevételüket, 
valamint a fióktelephez vagy ügynökséghez allokálható adóköteles nyereségeiket.98 Ezért a belföldi illetőségű 
társaságok és a külföldi illetőségű társaságok, amelyek Írországban fióktelep útján folytatnak kereskedelmi 
tevékenységet, összehasonlítható helyzetben vannak az említett szabályozás által követett célra, vagyis az 
adóköteles nyereség megadóztatására tekintettel.

Másrészt, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy mivel az ír adójog a külföldi illetőségű társaság fióktelepének 
kereskedelmi tevékenységéből származó nyereséget úgy kívánja adóztatni, mintha azt piaci feltételek között 
határoznák meg, a Bizottság megalapozottan támaszkodhatott a szokásos piaci ár elvére az adóelőny 
fennállásának vizsgálata érdekében, még ha ezt az elvet formálisan nem is építették be az ír jogba. Ezen elv 
alkalmazása lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti hatásköreinek 
gyakorlása keretében ellenőrizze, hogy a külföldi illetőségű társaság fióktelepének adóköteles nyereségét a 
társasági adó céljából oly módon határozzák-e meg, amely biztosítja, hogy az Írországban fióktelepen keresztül 
működő külföldi illetőségű társaságok ne részesüljenek kedvezőbb bánásmódban a belföldi illetőségű önálló 
társaságokhoz képest, amelyek adóköteles nyeresége a szokásos piaci ár elve alapján a piacon meghatározott 
árakat tükröz. Azzal kapcsolatban, hogy az állami támogatások ellenőrzése keretében milyen körben érvényesül 
a szokásos piaci ár elve, a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy jóllehet a jelen ügyben ez az elv olyan eszközt 
képez, amely lehetővé teszi az adóelőny fennállásának vizsgálatát, a Bizottság nem állíthatja, hogy olyan 
önálló kötelezettség áll fenn a szokásos piaci ár elvének alkalmazására, amely arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy ezt az elvet horizontálisan és nemzeti adójoguk valamennyi területén alkalmazzák. Az adó tárgyának 
meghatározásával és az adóteher különböző termelési tényezők és gazdasági ágazatok közötti megosztásával 

97|  Az OECD Tanácsa által 2010. július 22-én jóváhagyott, a telephelyeknek tulajdonítható nyereség megállapításáról szóló 2010. évi 
jelentés.

98|  Az 1997. évi Taxes Consolidation Act 25. cikke.
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kapcsolatos uniós szabályozás hiányában ugyanis a Bizottság az uniós jog fejlődésének e szakaszában nem 
rendelkezik olyan hatáskörrel, amely lehetővé tenné számára, hogy önállóan, a nemzeti adószabályoktól 
elvonatkoztatva meghatározza az integrált vállalkozás úgynevezett „általános” adózását.

Harmadrészt, a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság megalapozottan támaszkodhatott lényegében 
a jóváhagyott OECD-megközelítésre,99 amikor úgy ítélte meg, hogy az ír adójogi rendelkezések alkalmazásakor 
a külföldi illetőségű társaság írországi fióktelepe részére történő nyereségallokáció során figyelembe kell 
venni az eszközök, a funkciók és a kockázatok e fióktelep és e társaság többi része közötti megosztását.  
A megtámadott határozatban ugyanis, jóllehet a Bizottság nem alkalmazta közvetlenül az OECD adóztatási 
modellegyezmény rendelkezéseit, sem pedig a nyereségallokációval vagy transzferárazással kapcsolatban 
nyújtott útmutatásokat, mégis lényegében a jóváhagyott OECD megközelítésre támaszkodott. E tekintetben 
a Törvényszék megállapította, hogy jóllehet a jóváhagyott OECD megközelítést nem építették be az ír adójogba, 
lényegében átfedés van egyrészt az említett megközelítés által javasolt elemzés első szakasza keretében 
végzett funkcionális és ténybeli elemzés, másrészt pedig a külföldi illetőségű társaságokra vonatkozó ír 
adójogi rendelkezések alkalmazása között.

Ezzel szemben a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság tévedett a külföldi illetőségű társaságokra 
vonatkozó ír adójogi rendelkezések alkalmazását illetően. E rendelkezések értelmében ugyanis a külföldi 
illetőségű társaság által ellenőrzött eszközökből – így például a szellemi tulajdonnal kapcsolatos engedélyekből – 
származó nyereségek, még ha azokat e társaság írországi fióktelepének rendelkezésére bocsátották is, 
önmagukban nem tekinthetők a fióktelepeknek betudható nyereségnek. A fióktelep nyereségének meghatározása 
szempontjából az a releváns kérdés, hogy ez az ír fióktelep ellenőrzi-e az említett eszközt. Márpedig annak 
megállapításával, hogy az Apple-csoport szellemi tulajdonnal kapcsolatos engedélyeit az írországi fióktelepekhez 
kellett volna allokálni, mivel úgy tekintették, hogy az ASI és az AOE társaságok nem rendelkeznek sem 
alkalmazottal, sem fizikai jelenléttel az engedélyek kezelésének biztosítása céljából, a Törvényszék álláspontja 
szerint a Bizottság a nyereséget „kizárásos” alapon allokálta, ami nem felel meg a külföldi illetőségű társaságokra 
vonatkozó ír adójogi rendelkezéseknek. Egyébiránt a Bizottságnak az Apple-csoporton belül gyakorolt 
tevékenységekkel kapcsolatos értékelései keretében a Törvényszék szerint nem sikerült bizonyítania, hogy 
egyrészt az ASI és az AOE írországi fióktelepei által ténylegesen ellátott tevékenységekre és funkciókra, 
másrészt pedig az e fióktelepeken kívül hozott és végrehajtott stratégiai döntésekre tekintettel az említett 
írországi fióktelepekhez kellett volna allokálni az Apple-csoport szellemi tulajdonnal kapcsolatos engedélyeit 
az ASI és az AOE írországi adóköteles nyereségének meghatározása céljából. Következésképpen a Törvényszék 
úgy ítélte meg, hogy a Bizottságnak az elsődleges érvelése keretében nem sikerült bizonyítania, hogy a „tax 
rulingok” elfogadásával az ír adóhatóságok előnyt biztosítottak az ASI és az AOE számára.

Másodszor, a Törvényszék ugyanerre a következtetésre jutott a másodlagosan előadott azon érvelést illetően, 
amely szerint a „tax rulingokban” jóváhagyott nyereségallokációs módszerek olyan eredményre vezettek, 
amely eltért a piacon alapuló eredményre vonatkozó, a szokásos piaci ár elvének megfelelő feltételek szerinti 
megbízható becslés eredményétől. Indokolásában a Törvényszék hangsúlyozta, hogy – különösen az OECD 
transzferárképzési iránymutatással összefüggésben – a módszertani előírások be nem tartása önmagában 
nem elegendő annak megállapításához, hogy a kiszámított nyereség nem a piacon alapuló eredményre 
vonatkozó megbízható becslés, és még kevésbé, hogy a kiszámított nyereség alacsonyabb annál az nyereségnél, 
amelyet akkor kellett volna kapni, ha helyesen alkalmazták volna a transzferárak meghatározásának módszerét. 
Így önmagában a módszertani hiba megállapítása nem elegendő annak bizonyításához, hogy a vitatott 
adóintézkedések előnyt biztosítottak az említett intézkedések kedvezményezettjeinek. A Bizottságnak ugyanis 

99|  A jóváhagyott OECD-megközelítés szakértői csoportok által végzett munkán alapul, és az állandó telephelyeknek történő 
nyereségallokációra vonatkozó, nemzetközi szinten elért konszenzust tükrözi; gyakorlati jelentőséggel bír az említett nyereségallokációra 
vonatkozó kérdések értelmezése során.
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azt is bizonyítania kell, hogy a megállapított módszertani hibák az adóköteles nyereség, és így az e 
kedvezményezettek által viselt adóteher csökkenéséhez vezettek, ahhoz képest, amelyet a szóban forgó 
adóintézkedések hiányában a nemzeti jog általános adózási szabályai alapján viseltek volna.

E tekintetben, jóllehet a Törvényszék megállapította, hogy a „tax rulingok” hiányosak és néha inkoherensek 
az ASI és az AOE adóköteles nyeresége számítási módszereinek hiányosságai miatt, mégis kimondta, hogy 
a Bizottságnak nem sikerült bizonyítania, hogy azok a módszertani hibák, amelyekre a Bizottság a 
nyereségallokációnak a „tax rulingok” által jóváhagyott módszereivel kapcsolatban mutatott rá, és amelyek 
különösen a működési költségek nyereségszint-mutatókénti kiválasztását és a „tax rulingok” által elfogadott 
hozamszinteket érintik, az ASI és az AOE írországi adóköteles nyereségének csökkenéséhez vezettek.

Végül, harmadszor, az alternatív érvelést illetően a Törvényszék többek között megállapította, hogy mivel a 
Bizottságnak az elsődleges és a másodlagos érvelésében nem sikerült előny fennállását bizonyítania, 
önmagában az alternatív jellegű érvelésével nem bizonyíthatja, hogy szelektív előny állt fenn. Így a Törvényszék 
szerint, még ha feltételezzük is, hogy az adóhatóságok diszkrecionális jogkörének fennállása megállapítást 
nyer, a diszkrecionális jogkör ilyen fennállása nem jelenti szükségképpen azt, hogy azt oly módon gyakorolták, 
hogy csökkentették a „tax ruling” kedvezményezettjének adóterheit ahhoz képest, amelyet egyébként viselnie 
kellett volna. Mindenesetre a Törvényszék kimondta, hogy a Bizottságnak nem sikerült bizonyítania, hogy 
az ír adóhatóságok olyan kiterjedt diszkrecionális jogkört gyakoroltak volna, amely alkalmas arra, hogy az 
ASI-t és az AOE-t előnyben részesítse. E tekintetben a Bizottság azon érvének elutasítása érdekében, amely 
szerint az adójogi rendelkezések ír hatóságok általi alkalmazása nem tartalmaz semmilyen koherens kritériumot 
a külföldi illetőségű társaságok írországi fióktelepeihez allokálandó nyereség meghatározásához, a Törvényszék 
hangsúlyozta, hogy e rendelkezések alkalmazása megköveteli a tények objektív elemzését, amely lényegében 
megfelel az OECD által javasolt megközelítésnek. A Törvényszék ezenkívül kiemelte, hogy az ASI és az AOE 
adóköteles nyereségének számítása során azonosított módszertani hiányosságok önmagukban nem 
bizonyíthatják, hogy a „tax rulingok” az ír adóhatóságok kiterjedt diszkrecionális jogköre gyakorlásának 
következményei lettek volna.
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V. Szellemi tulajdon

1. Európai uniós védjegy

a. Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések

A Törvényszék a 2020. szeptember 23-i CEDC International kontra EUIPO – Underberg (Egy üvegben elhelyezett 
fűszál formája) ítéletben (T-796/16, fellebbezett,100 EU:T:2020:439) a térbeli védjegy védjegyokiratban szereplő 
ábrázolásának a 40/94 rendelet101 4. cikke értelmében vett egyértelműségére és pontosságára vonatkozó 
követelményéről határozott.

A jelen ügyben az Underberg AG egy palackban elhelyezett fűszálat ábrázoló, európai uniós térbeli védjegy 
szeszes italok és likőrök vonatkozásában történő lajstromozását kérte. A CEDC International sp. z o.o.  
(a továbbiakban: felperes) az alkoholtartalmú italok vonatkozásában lajstromozott korábbi francia térbeli 
védjegye (a továbbiakban: korábbi védjegy) alapján felszólalást nyújtott be.

A felperes felszólalását, majd fellebbezését az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) felszólalási 
osztálya, illetve fellebbezési tanácsa azzal az indokkal utasította el, hogy a felperes nem bizonyította a korábbi 
védjegy használatának jellegét, azaz a védjegy lajstromozott alakjában vagy olyan alakban történő használatát, 
amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el. A felperes 
keresete alapján a Törvényszék hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács határozatát, mivel úgy ítélte 
meg, hogy a késedelmesen benyújtott bizonyítékok figyelembevételét illetően nem gyakorolta mérlegelési 
jogkörét.102 Második határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) a fellebbezési tanács újból 
elutasította a fellebbezést, megállapítva, hogy az említett bizonyítékok semmiben nem változtatnak a korábbi 
határozatán.

Az utóbbi határozat ellen benyújtott kereset tárgyában eljáró Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az európai 
uniós védjegyjog értelmezését és alkalmazását illetően a védjegy ábrázolása, amelynek egyértelműnek és 
pontosnak kell lennie, meghatározza a lajstromozás által biztosított oltalom tárgyát. Ezenkívül az ábrázoláshoz 
esetlegesen mellékelt leírásnak egyeznie kell a lajstromozás szerinti ábrázolással, és nem terjesztheti ki az 
így meghatározott védjegy hatályát. Az esetlegesen mellékelt leírásnak az ábrázolással való egyezésére 
vonatkozó ezen követelmény tehát az oltalom tárgyát meghatározó ábrázolás egyértelműségére és pontosságára 
vonatkozó követelmény folyománya.

100|  C-639/20. P. sz. CEDC International kontra EUIPO ügy.

101|  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11.,1. o.; magyar nyelvű különkiadás 
17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) (helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK módosított tanácsi rendelet 
[HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.], amelynek helyébe lépett az európai uniós védjegyről szóló,  
2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.]).

102|  A Törvényszék 2014. december 11-i CEDC International kontra OHMI - Underberg (Egy üvegben elhelyezett fűszál formája) ítélete 
(T-235/12, EU:T:2014:1058).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:439
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:1058
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E tekintetben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a korábbi védjegy leírása – mivel nem egyezik meg a védjegy 
ábrázolásával, amely egy vonalat, és nem a leírás szerinti fűszálat tartalmaz – nem szolgálhat annak tisztázására 
vagy pontosítására.103 Csak a fűszál valóságnak jobban megfelelő ábrázolásával vagy a palack belsejében 
elhelyezett fűszál valósághű képével lehetett volna egyértelműen és pontosan meghatározni a fűszál e 
védjegyben való jelenlétét. A korábbi védjegy által nyújtott oltalom pontos tárgya így tehát nem egy fűszálra 
vonatkozik.

E megállapításokat követően a Törvényszék helybenhagyta a fellebbezési tanács azon értékelését, amely 
szerint az ábrázolás és a lajstromozás szerinti korábbi védjegy használatát nem igazolták.

Ezzel szemben a Törvényszék helyt adott az indokolási kötelezettség megsértésére alapított kifogásnak.104 
Kimondta ugyanis, hogy a fellebbezési tanács nem volt jogosult arra, hogy a megtámadott határozat valamennyi 
hivatkozott felszólalási okot elutasító rendelkező részének alátámasztása érdekében ezen okok némelyike 
tekintetében a Törvényszék által teljes egészében hatályon kívül helyezett első határozat indokolására utaljon 
anélkül, hogy az összes felszólalási okot megvizsgálná és elutasítaná. Következésképpen a Törvényszék a 
megtámadott határozatot kizárólag azon indokok tekintetében helyezte hatályon kívül, amelyeket a fellebbezési 
tanács nem vizsgált meg.

b. Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések

A Törvényszék a 2020. február 5-i Hickies kontra EUIPO (Egy cipőfűző formája) ítéletében (T-573/18, 
EU:T:2020:32) elutasította az EUIPO azon határozata ellen benyújtott keresetet, amely azzal az indokkal 
tagadta meg egy cipőfűző formájából álló térbeli védjegy lajstromozását, hogy az nem rendelkezik 
megkülönböztető képességgel.

A felperes Hickies olyan térbeli megjelölés lajstromozását kérte, amely egy kapocs formájában jelenik meg, 
és amelyet négy illusztráció különböző szemszögekből ábrázol. Az említett kapocs egyik végén egy fűzőlyuk 
található, amelybe a kapocs másik végén lévő gomb a kapocs bezárása érdekében beilleszthető. Az EUIPO 
úgy ítélte meg, hogy a bejelentett védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képességgel105 a 
védjegybejelentésben szereplő áruk egy része, különösen a cipőfűzők tekintetében.

A felperes többek között arra hivatkozott, hogy a bejelentett védjegy olyan, teljesen új cipőzárási rendszert 
képez, amely jelentős mértékben eltér a cipőágazat normáitól és szokásaitól. E tekintetben az EUIPO által 
hivatkozott példák megcáfolása érdekében azt állította, hogy az érintett áruk utánzatok, és hogy az említett 
internetes oldalak egyike sem a védjegyjogosultak oldala, hanem olyan online értékesítési platformok, 
amelyek a védjegybitorlók értékesítési platformjaként ismertek. A Törvényszék e tekintetben rámutatott 
arra, hogy az, miszerint online értékesítési platformokról van szó, egyáltalán nem csökkenti az elbíráló által 
hivatkozott, annak alátámasztására irányuló bizonyítékok bizonyító erejét, hogy a bejelentett védjegyet 
alkotó formához hasonló formák jelen vannak az uniós piacon. Ezenkívül, még ha feltételezzük is, hogy ezen 
oldalak némelyikét hamisított termékek értékesítésére használhatják, önmagában e lehetőség nem bizonyítja, 
hogy azon termékek, amelyekre az EUIPO által hivatkozott linkek utalnak, hamisítványok lennének. Mindenesetre 
a Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az állítólagos bitorlás elbírálására.

103|  A korábbi védjegy leírása szerint „a védjegy [egy] palackból áll, amelynek belsejében nagyjából átlósan egy fűszál helyezkedik el a 
palacktesten belül”.

104|  A 207/2009 rendelet 75. cikke értelmében.

105|  A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:32
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A felperes továbbá a bejelentett védjegyet alkotó formával megegyező termék újszerű jellegére hivatkozott. 
A Törvényszék megállapította, hogy még ha feltételezzük is, hogy az említett újszerű jelleg megállapítást 
nyer, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az említett védjegy rendelkezik megkülönböztető képességgel. 
Emlékeztetett arra, hogy azok a megjelölések, amelyeket általánosan használnak az érintett áruk vagy 
szolgáltatások forgalmazására, nem képesek az említett áruk vagy szolgáltatások származásának azonosítását 
lehetővé tenni. Mindazonáltal ezen állítás a contrario értelmezéséből nem vonható le az a következtetés, 
hogy a bejelentett védjegy megkülönböztető képességgel bír, amennyiben a szóban forgó áruk és szolgáltatások 
vonatkozásában keveset használják. Az európai uniós védjegyek megkülönböztető képességének értékelése 
nem az említett védjegy eredetiségén vagy a szóban forgó áruk és szolgáltatások területén történő használat 
hiányán alapul.

Ezenfelül a Törvényszék pontosította, hogy a bejelentett védjegy benne rejlő megkülönböztető képességének 
vizsgálatára nincs hatással a szellemitulajdon-jogok, a jelen esetben két európai uniós formatervezési mintára 
vonatkozó jog felperes által hivatkozott, a felperesnek a bejelentett védjegyet alkotó formával megegyező 
formájú termékéhez hasonló formájú termékek forgalmazása révén történt megsértése. A formatervezési 
mintára vonatkozó jog védelme ugyanis nem foglalja magában az érintett forma megkülönböztető képességét, 
mivel e két jog vizsgálatának szempontjai alapvetően eltérnek. A formatervezési mintára vonatkozó jog 
védelme valamely terméknek a meglévő termékektől elkülönülő megjelenésére vonatkozik, és az említett 
formatervezési minta újszerű jellegén, azaz egy azonos formatervezési minta nyilvánosságra hozatalának 
hiányán, valamint e minta egyéni jellegén alapul. Ezzel ellentétben, míg egy védjegy esetében a bejelentett 
védjegyet alkotó formának szükségképpen jelentős mértékben el kell térnie az érintett ágazat normáitól 
vagy szokásaitól ahhoz, hogy megkülönböztető képességgel rendelkezhessen, az említett forma újszerű 
jellege önmagában nem elegendő az ilyen képesség megállapításához, mivel a meghatározó szempont az 
említett formának kereskedelmi származás megjelölésére irányuló funkció betöltésére való képessége.

A Törvényszék szerint az EUIPO fellebbezési tanácsa helytállóan nem tulajdonított a felperes által hivatkozott 
formatervezési minták árának nagy jelentőséget. Az a körülmény ugyanis, hogy egyes áruk magas szintű 
formatervezéssel bírnak, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy az ezen áruk térbeli formájából álló megjelölés 
ab initio lehetővé teszi ezen áruknak a más vállalkozások áruitól való megkülönböztetését. Egyébiránt az 
ezen árakat megállapító szakértők igen csekély eltéréseket is figyelembe vesznek, míg az érintett vásárlóközönség, 
amely a jelen esetben átlagos figyelemmel bír, nem vizsgálja a szóban forgó formát részleteiben.

A Törvényszék a 2020. november 25-i Brasserie St Avold kontra EUIPO (Egy sötét palack formája) ítéletében 
(T-862/19, EU:T:2020:561) azon ügyben hozott határozatot, amelyben a Brasserie St Avold az Európai Uniót 
jelölte meg egy térbeli megjelölés nemzetközi védjegyként történő lajstromozása keretében. A megjelölés 
egy koronakapszulával lezárt sötét palack térbeli ábrázolásából áll. A palack alsó részére egy fehér címke 
van szabálytalan formában feltekerve, kivéve a felfelé mutató, kiugró, csúcsos részt, ahol a címke nem 
igazodik a palack formájához. A védjegyoltalmat italokkal kapcsolatban igényelték. Az EUIPO megtagadta a 
nemzetközi védjegy Európai Unión belüli oltalom alá helyezését, azon indokkal, hogy a megjelölés nem 
rendelkezik megkülönböztető képességgel a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

Az EUIPO határozatának hatályon kívül helyezése iránti keresetet elbíráló Törvényszék elutasította a keresetet. 
Az áru formájából vagy az áru csomagolásának formájából álló térbeli védjegyek megkülönböztető képességének 
értékelése keretében pontosította az ágazat normáinak és szokásainak meghatározását.

Először is a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a folyékony áruk becsomagolása forgalmazási követelmény, 
az átlagos fogyasztó elsősorban ezt az egyszerű rendeltetést tulajdonítja a csomagolásnak. Csak az olyan 
védjegy rendelkezik megkülönböztető képességgel, amely jelentős mértékben eltér az ágazat normáitól vagy 
szokásaitól. Így, amennyiben a térbeli megjelölés a bejegyezni kívánt árunak, vagy ezen áru csomagolásának 
formájaként jelenik meg, a puszta tény, hogy ez a forma az ilyen típusú áruk szokásos formáinak egy változata, 
nem elegendő annak megállapításához, hogy az említett megjelölés megkülönböztető képességgel rendelkezik.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:561
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Ezt követően a Törvényszék megállapította, hogy az EUIPO bizonyította, hogy az italágazat normáit és szokásait 
a címkék formájának és palackon való elhelyezésének sokfélesége jellemzi. A Törvényszék pontosította, hogy 
még feltételezve is, hogy a szóban forgó áruk címkéjének leggyakoribb formája négyszögletes, teljes egészében 
a palack hengeres testéhez rögzített, az ágazat normáit és szokásait nem lehet kizárólag a statisztikailag 
legelterjedtebb formára korlátozni, hanem annak minden olyan formát magában kell foglalnia, amelyet a 
fogyasztó a piacon észlelni szokott.

Végül a Törvényszék kiemelte, hogy a szóban forgó címke csupán a már létező formáknak egy lehetséges 
változatát képezi. Nem tér el jelentős mértékben az ágazat normáitól vagy szokásaitól. Következésképpen a 
Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a vitatott megjelölés nem alkalmas a szóban forgó áruk származásának 
jelölésére. Ennélfogva az nem rendelkezik a megkövetelt minimális megkülönböztető képességgel.

c. A fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegyek

A Törvényszék a 2020. május 13-i SolNova kontra EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) ítéletében 
(T-86/19, EU:T:2020:199) részlegesen hatályon kívül helyezte az EUIPO határozatát azzal az indokkal, hogy az 
EUIPO értékelési hibát követett el annak megállapításakor, hogy BIO-INSECT Shocker szóvédjegy nem 
megtévesztő a biocid készítmények tekintetében.

A felperes SolNova AG a BIO-INSECT Shocker szóvédjegynek az összes, ezen védjeggyel ellátott termék, 
ideértve a biocid készítményeket is, tekintetében történő törlése iránti kérelmet nyújtott be különösen azzal 
az indokkal, hogy e védjegy az áruk fajtája vagy minősége tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. 
Az EUIPO elutasította a kérelmet, megítélése szerint ugyanis a vitatott védjegy nem alkalmas a fogyasztók 
megtévesztésére, mivel a felperes nem bizonyította, hogy e védjegy a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének 
g) pontja értelmében megtévesztésre alkalmasnak lenne minősíthető, és mivel az említett védjegy nem 
megtévesztő használata lehetséges. A Törvényszék előtti keresetében a felperes többek között azt állítja, 
hogy a vitatott védjegyet az érintett vásárlóközönség úgy észleli, mint amely ökológiai vagy a környezetvédelemhez 
kapcsolódó termékekre vonatkozik.

A Törvényszék legelőször is felidézte azon ítélkezési gyakorlatát, amely szerint a lajstromozás megtagadásának 
a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontjában foglalt esetei feltételezik, hogy megállapítható a 
fogyasztó tényleges megtévesztésének vagy e megtévesztés kellően súlyos veszélyének fennállása.

A Törvényszék továbbá – az 528/2012 rendeletnek106 a biocid készítmények fogalmát meghatározó, valamint 
e készítmények címkézésére és reklámozására vonatkozó rendelkezéseket megállapító rendelkezéseire tett 
hivatkozást követően – megállapította, hogy e rendelkezésekből az következik, hogy bizonyos fordulatok 
olyan biocid termékeken való feltüntetése, mint amelyek vonatkozásában a vitatott védjegyet lajstromozták, 
és amely fordulatok arra engednek következtetni, hogy e termék természetes, nem káros az egészségre, 
vagy környezetbarát, alkalmas a fogyasztók félrevezetésére és megtévesztésére. Ezért az ilyen jellegű fordulat 
biocid termékeken való feltüntetése elegendő a fogyasztó megtévesztése kellő veszélyének a megállapításához.

Ezzel összefüggésben, a vitatott védjegy „bio” szóelemével kapcsolatban a Törvényszék felidézte, hogy ezen 
elem már erőteljes felidéző jelentésre tett szert, amely általában a környezet védelmének, természetes 
anyagok felhasználásának vagy akár ökológiai gyártási eljárások gondolatára utal.

106|  A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2012. L 167., 1. o.) 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 69. cikkének (2) bekezdése és 73. cikkének (3) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:199
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A Törvényszék így arra a következtetésre jutott, hogy a „bio” szó biocid termékeken való feltüntetése elegendő 
a fogyasztó kellően súlyos megtévesztése veszélyének megállapításához.

A Törvényszék végül – az EUIPO-val ellentétben – megállapította, hogy a védjegy nem megtévesztő használatának 
lehetősége, még ha bizonyított is, nem alkalmas a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése g) pontja 
megsértésének kizárására.

d. Eljárási kérdések

2020-ban a Törvényszék több alkalommal határozott az EUIPO előtti eljárással kapcsolatos kérdésekről. 
Többek között pontosítania kellett azon hibatípust, amelynek esetében kijavításnak lehet helye, az eljárás 
felfüggesztésének részletes szabályait, az igazolási kérelmek elfogadhatósági feltételeit, valamint az Egyesült 
Királyság kilépésének az európai uniós védjegyoltalomra gyakorolt hatását.

A Törvényszék a 2020. május 28-i Aurea Biolabs kontra EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS) ítéletében (T-724/18 
és T-184/19, EU:T:2020:227) elutasította az EUIPO fellebbezési tanácsának azon határozataival szemben 
benyújtott kereseteket, amelyekkel ez utóbbi először is egyik határozatában az összetéveszthetőség fennállását 
állapította meg, másodszor, egy másik határozatában az összetéveszthetőség átfogó értékelésének körébe 
tartozó egyik pont törlésével kijavította az első határozatot. Ebben az ítéletben a Törvényszéknek pontosítania 
kellett azon hibatípust, amely esetében kijavításnak lehet helye.

A jelen ügyben a felperes, az Aurea Biolabs Pte Ltd az AUREA BIOLABS ábrás védjegy étrend-kiegészítők 
vonatkozásában történő lajstromozását kérte. Az Avizel SA felszólalást nyújtott be az AUREA korábbi európai 
uniós szóvédjegye alapján, amelyet többek között gyógyászati célú bőrápoló krémek tekintetében lajstromoztak. 
2018. szeptember 11-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az EUIPO fellebbezési tanácsa 
helyt adott a felszólalásnak azzal az indokkal, hogy fennáll az összetévesztés veszélye, és elutasította a 
lajstromozás iránti kérelmet. Többek között úgy vélte, hogy az ütköző védjegyekkel érintett áruk legalább 
csekély mértékben hasonlóak. Az összetéveszthetőség átfogó értékelése során azonban arra tett említést, 
hogy a szóban forgó árukat azonosnak tekintette. 2019. január 29-i határozatával a második fellebbezési 
tanács kijavította a megtámadott határozatot, és az áruk azonosságára vonatkozó pontot törölte.

Keresetében a felperes arra hivatkozott, hogy a szóban forgó hiba nem képezheti kijavítás tárgyát. Álláspontja 
szerint „nyilvánvaló hibák” esetén csak az EUIPO határozatainak visszavonására van lehetőség.

E tekintetben a Törvényszék először is rámutatott, hogy a megtámadott határozat kijavítására alkalmazandó 
rendelkezés a 2017/1001 rendelet 102. cikke.107 Márpedig az említett cikk kizárólag „nyilvánvaló tévedéseket” 
említ. Kizárólag ugyanezen rendeletnek az EUIPO határozatainak visszavonását szabályozó 103. cikke108 utal 
a „nyilvánvaló hibákra”.

107|  A 2017/1001 rendelet „Hibák és nyilvánvaló tévedések kijavítása” című 102. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól:  
„[Az EUIPO] a határozataiban előforduló nyelvi vagy átírási hibákat és a nyilvánvaló tévedéseket, illetve az európai uniós védjegy 
lajstromozása során vagy a lajstromozás meghirdetése során az általa vétett technikai hibákat hivatalból vagy valamely fél kérelmére 
kijavítja”.

108|  A 2017/1001 rendelet „A határozat visszavonása” című 103. cikkének (1) bekezdése a következőket mondja ki: „(1) Ha [az EUIPO] által 
a lajstromba tett bejegyzés vagy az általa hozott határozat a Hivatalnak tulajdonítható nyilvánvaló hibát tartalmaz, [az EUIPO] 
gondoskodik a bejegyzés törléséről, illetve a határozat visszavonásáról. […]”

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:227
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Ezt követően a Törvényszék megjegyezte, hogy az EUIPO határozatainak kijavítását és visszavonását szabályozó 
rendelkezések korábban alkalmazandó változataikban egyrészt „nyilvánvaló hibákra”109, másrészt „nyilvánvaló 
eljárási hibákra”110 utaltak. E rendelkezésekből következően eltérő hibatípusok indokolhatnak kijavítást vagy 
visszavonást, mégpedig a kijavítási és a visszavonási eljárás közötti különbségtétel okán.

A kijavítási eljárás ugyanis nem vonja maga után a kijavított határozat hatályon kívül helyezését, hanem 
kizárólag a benne szereplő hibák kijavító határozat útján történő kijavítását eredményezi. A kijavítások tehát 
a nyilvánvaló formai hibákra korlátozódnak, amelyek nem befolyásolják a meghozott határozat hatályát és 
lényegi tartalmát, hanem kizárólag annak formáját érintik. Azon hibák kijavítására vonatkoznak, amelyek 
olyan mértékben nyilvánvalóak, hogy a kijavítás folytán létrejövőtől eltérő szöveg nem képzelhető el, és 
amelyek nem indokolják a hibás határozat érvénytelenítését vagy visszavonását. Ezzel szemben visszavonó 
határozat elfogadását igazolják azok a hibák, amelyek nem teszik lehetővé a szóban forgó határozat rendelkező 
részének anélkül történő fenntartását, hogy az említett határozatot meghozó szervezeti egység később új 
vizsgálatot végezne.

Végül a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a kijavítás és a visszavonás esetei közötti különbséget nem 
kérdőjelezte meg a „nyilvánvaló hibák” kifejezésnek a 2017/1001 rendelet 102. cikkében szereplő „nyilvánvaló 
tévedésekkel” való felváltása. E felváltás ugyanis éppen a kijavításra okot adó hibák és a visszavonásra okot 
adó hibák közötti különbségtétel fenntartásának szükségességével magyarázható.

Következésképpen a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a határozatban megállapított hiba a 2017/1001 rendelet 
102. cikke alapján akkor javítható ki, ha egy egyébként koherens és egyértelmű határozatban szereplő oda 
nem illő elemről van szó, azaz ha nyilvánvalóan kiderül, hogy a hiba olyan tévedésből vagy elírásból ered, 
amelyet nyilvánvalóan a megállapított értelemben kell kijavítani, olyannyira, hogy a helyesbítésből eredőtől 
eltérő szöveg nem képzelhető el.

A jelen ügyben az a körülmény, hogy a kijavítás nem egy kihagyott pont hozzáadásából, hanem a megtámadott 
határozat egyik pontjának törléséből állt, önmagában nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy az 
említett kijavításra a 2017/1001 rendelet 102. cikkének megsértésével került sor.

Annak meghatározása érdekében, hogy a szóban forgó hiba okot adhat-e kijavításra, a Törvényszék megjegyezte, 
hogy az egy olyan pontban szerepelt, amely a szóban forgó áruk összehasonlító elemzésének eredményét 
az összetéveszthetőség átfogó értékelése céljából idézte fel. Márpedig ennek a felidézésnek szükségszerűen 
összhangban kellett lennie az abban átvett elemzéssel, és így a szóban forgó áruk azonossága helyett azok 
legalább csekély mértékű hasonlóságára kellett utalnia. Az így elkövetett hiba tehát nyilvánvalóan csak a 
fellebbezési tanács által ténylegesen elvégzett, az áruk hasonlóságát megállapító elemzés értelmében 
javítható ki. A megtámadott határozatnak az áruk azonosságára vonatkozó 80. pontját ezért nyilvánvalóan 
törölni kellett, és ezért e törlés valamely hibának a 2017/1001 rendelet 102. cikke alapján érvényesen elvégzett 
kijavításának minősíthető.

Egyébiránt a Törvényszék megerősítette, hogy az érintett áruk hasonlók, és megállapította az összetévesztés 
veszélyének fennállását.

109|  A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 16-i 2868/95/EK bizottsági rendelet 
(HL 1995. L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás fejezet 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.) 53. szabálya.

110|  A 207/2009 rendelet 80. cikke.
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A Törvényszék a 2020. május 28-i Cinkciarz.pl kontra EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence 
the World) ítéletében (T-84/19 és T-88/19–T-98/19, EU:T:2020:231) azzal az indokkal helyezte hatályon kívül 
az EUIPO fellebbezési tanácsának határozatait, hogy az EUIPO nem függesztette fel a szóban forgó fellebbezési 
eljárásokat, noha úgy ítélte meg, hogy a felfüggesztés a folyamatban lévő párhuzamos eljárások fennállása 
miatt indokolt.

A jelen ügyben a felperes Cinkciarz.pl sp. z o.o. tizenkét európai uniós ábrás védjegy lajstromozása iránt 
nyújtott be kérelmet. A MasterCard International, a beavatkozó fél, felszólalt e védjegyek lajstromozása ellen. 
A felszólalások hét korábbi európai uniós védjegyen alapultak, amelyek között két fekete-fehér színű, egymást 
metsző köröket és fekete-fehér korongokat ábrázoló ábrás védjegy is szerepelt, amelyekkel szemben a 
felperes törlési kérelmet terjesztett elő. Egyébiránt az EUIPO előtt egy olyan eljárás is folyamatban volt, amely 
a szóban forgó tizenkét védjegy közül négyben azonos formában jelen lévő, €$ kizárólagosan ábrás megjelölés 
védjegyként történő lajstromozására vonatkozott.111

A felszólalási osztály, miután úgy ítélte meg, hogy az ütköző megjelölések nem hasonlóak, tizenkét határozatban 
elutasította a felszólalásokat. A fellebbezési tanács megítélése szerint a szóban forgó megjelölések vizuális 
szempontból csekély mértékű hasonlóságot mutatnak. Ezt követően hatályon kívül helyezte a felszólalási 
osztály határozatait és visszautalta az ügyeket az utóbbi elé, valamint azt javasolta, hogy függesszék fel a 
felszólalási eljárásokat mindaddig, amíg nem hoznak végleges határozatokat a fekete-fehér korábbi védjegyek 
érvényességéről, valamint a €$ kizárólagosan ábrás védjegy lajstromozásával kapcsolatban.

A felperes azt kifogásolta, hogy a fellebbezési tanács nem függesztette fel az egyes felszólalási eljárásokat, 
noha azt állapította meg, hogy a felfüggesztés indokolt.

A Törvényszék először is emlékeztetett arra, hogy a fellebbezési tanács – akár saját kezdeményezésére, akár 
valamelyik fél indokolt kérelmére – felfüggesztheti a felszólalási eljárást, ha az adott ügy körülményei ezt 
indokolják.112 Ezenkívül az e tekintetben rendelkezésére álló széles mérlegelési jogkör az uniós bíróság érdemi 
felülvizsgálatát a nyilvánvaló mérlegelési hiba hiányának, illetve a hatáskörrel való visszaélés hiányának 
vizsgálatára korlátozza. Márpedig olyan párhuzamos eljárás fennállása, amelynek kimenetele hatással lehet 
a felszólalási eljárásra, nem jelenti azt, hogy azt szükségképpen felfüggesztik, sem pedig azt, hogy a felfüggesztés 
hiánya önmagában elegendő a nyilvánvaló mérlegelési hiba fennállásának megállapításához. A felfüggesztésre 
vonatkozó határozatot ugyanis a fennálló érdekek mérlegelésének eredményeként kell meghozni, amelynek 
keretében a fellebbezési tanácsnak prima facie értékelést kell végeznie annak valószínűségéről, hogy az 
esetlegesen releváns párhuzamos eljárás olyan határozathoz vezet, amely kihatással lesz a fellebbezési 
eljárásra.

Ezt követően a Törvényszék rámutatott arra, hogy a fellebbezési tanács a szóban forgó fellebbezéseket 
anélkül vizsgálta, hogy megindokolta volna az eljárások felfüggesztésének mellőzéséről szóló végleges 
határozatát, noha úgy ítélte meg, hogy a felfüggesztés indokolt. Márpedig ezek a megfontolások az eljárás 
felfüggesztését feltételező értékelésnek feleltek meg. E megfontolások továbbá azt is jelentették, hogy nagy 
valószínűsége volt annak, hogy a párhuzamos eljárások olyan határozatokat eredményeznek, amelyek 
hatással lehetnek a fellebbezési eljárásokra, és a fennálló érdekek mérlegelését a felperes javára döntik el. 
Egyébiránt, mivel általános és kategorikus kijelentések alapján nem állapítható meg, hogy a fellebbezési 

111|  Ez az eljárás vezetett a 2018. március 8-i Cinkciarz.pl kontra EUIPO (€$) ítélethez (T-665/16, nem tették közzé, EU:T:2018:125), amellyel 
a Törvényszék az indokolás hiánya miatt hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanácsnak az €$ ábrás védjegy lajstromozását 
megtagadó határozatát. Ezen ítéletet követően az ügy újból folyamatban volt egy fellebbezési tanács előtt.

112|  Az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 
felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. március 5-i (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet (HL 2018. L 104., 1. o.) 71. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:231
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:125
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tanács ténylegesen gyakorolta a számára biztosított széles mérlegelési jogkört, még inkább így van ez akkor, 
ha a fennálló érdekek mérlegelésére vonatkozó kulcsfontosságú értékeléssel kapcsolatban semmiféle 
indokolás nem szerepel, és főként, ha a fellebbezési tanács határozata ezen értékelést illetően kétértelmű 
megállapításokat tartalmaz.

Végül, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a fellebbezési tanács előtti eljárás felfüggesztésére irányuló 
vizsgálatnak meg kell előznie az összetéveszthetőség fennállásának vizsgálatát. Következésképpen, ha a 
fellebbezési tanács úgy ítéli meg, hogy az eljárás felfüggesztése indokolt, nincs más lehetősége, mint a 
felfüggesztés kimondása, és ezért nem vizsgálhatja a fellebbezést. A Törvényszék tehát arra a következtetésre 
jutott, hogy amennyiben a fellebbezési tanács az eljárások felfüggesztését indokoltnak találta, nem határozhat 
a fellebbezésekről, és semmilyen ajánlást nem fogalmazhat meg a felszólalási osztály számára, mivel az 
ügyek utóbbi elé, bármely okból történő utalása a fellebbezés vizsgálatát feltételezi, tehát téves jogalkalmazásból 
ered.

A Törvényszék a 2020. szeptember 23-i Seven kontra EUIPO (7Seven) ítéletében (T-557/19, EU:T:2020:450) 
elutasította az EUIPO fellebbezési tanácsának azon határozatával szemben benyújtott keresetet, amellyel 
az EUIPO elutasította a használó azon fellebbezését, amelyet a 7Seven védjegy oltalma megújításának az 
előírt határidő lejártát követően történő kérelmezéséhez fűződő jog igazolása iránti nyújtott be.

A jelen ügyben a 7Seven európai uniós ábrás védjegy oltalma 2017. július 22-én lejárt. A megújítási kérelmet 
a díj késedelmes megfizetése miatti pótdíj megfizetése ellenében 2018. január 22-ig lehetett benyújtani.  
Az említett védjegy jogosultja, a Seven7 Investment PTE Ltd, azonban az előírt határidőn belül nem kérte az 
oltalom megújítását. 2018. július 21-én a felperes Seven SpA, amely a szóban forgó védjegyre vonatkozó 
használati engedély jogosultja, a 2017/1001 rendelet 104. cikke alapján igazolási kérelmet nyújtott be, és 
kérte, hogy az oltalom megújításának kérelmezéséhez fűződő jogába helyezzék vissza. Az EUIPO fellebbezési 
tanácsa elutasította a felperes jogaiba való visszahelyezés iránti kérelmét, és helybenhagyta a védjegyoltalom 
törlését.

A megsemmisítés iránti kereset elbírálása során a Törvényszék rámutatott arra, hogy a 2017/1001 rendelet 
egyetlen rendelkezésével sem ellentétes az, hogy a „megújítási eljárásban részt vevő felet” a 2017/1001 
rendelet 104. cikkének (1) bekezdése113 értelmében vett, az EUIPO előtti „eljárásban részt vevő […] félnek” 
lehessen tekinteni. E rendelet 53. cikkének (1) bekezdéséből114 és 104. cikkének (1) bekezdéséből sem következik 
azonban, hogy a felperes – a szóban forgó védjegyre vonatkozó használati engedély jogosultjaként – az 
oltalom megújítása tekintetében jogilag egyenértékű lenne a védjegyjogosulttal, hanem épp ellenkezőleg: 
ahhoz, hogy megújítási kérelmet nyújthasson be, bármely más személyhez hasonlóan, kifejezett felhatalmazással 
kell rendelkeznie a védjegyjogosult részéről, és ezen felhatalmazás meglétét bizonyítania kell.

113|  A 2017/1001 rendelet 104. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „[h]a az európai uniós védjegy bejelentője, jogosultja vagy az eljárásban 
részt vevő bármely fél annak ellenére, hogy az adott körülmények között kellő gondossággal járt el, a[z EUIPO-val] szemben valamely 
határidőt elmulaszt, és az akadályoztatás következtében e rendelet értelmében a mulasztás jogvesztésre, illetve jogorvoslati 
jogosultság elvesztésére vezet, kérelmére őt jogaiba vissza kell helyezni”.

114|  A 2017/1001 rendelet 53. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „[a]z európai uniós védjegyoltalmat a jogosult vagy 
az általa erre kifejezetten felhatalmazott személy kérelmére meg kell újítani, feltéve, hogy a megújítás díját megfizették”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:450
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A Törvényszék ezt követően kifejtette, hogy a megújítási eljárás az oltalom lejártát követő hat hónapos időszak 
lejártakor befejeződik.115 Ezért annak érdekében, hogy a felperes ezen eljárásban a 2017/1001 rendelet 
53. cikkének (1) bekezdése értelmében vett félnek minősüljön, meg kellett szereznie a szóban forgó védjegy 
jogosultjának kifejezett felhatalmazását ahhoz, hogy az előírt határidő lejárta előtt kérhesse a védjegyoltalom 
megújítását.

A jelen esetben a felperes csak e határidő lejártát követően, 2018. július 17-én kapott kifejezett engedélyt a 
védjegyjogosulttól. A Törvényszék szerint így nem tekinthető sem a megújítási eljárásban részt vevő félnek, 
sem pedig az EUIPO előtti „eljárásban részt vevő félnek”. Nem nyújthatott tehát be kérelmet arra vonatkozóan, 
hogy a jogát elveszítő használóként a jogaiba visszahelyezzék őt, és következésképpen a jelen ügyben úgy 
kell tekinteni, mint aki az EUIPO előtt kizárólag a védjegyjogosult nevében és javára járt el. Ennélfogva a 
szóban forgó védjegy jogosultja általi megújítás hiányát csak akkor orvosolhatta volna, ha bizonyítja, hogy 
e megújításra annak ellenére nem került sor, hogy a jogosult kellő gondossággal járt el.

A Törvényszék hangsúlyozta, hogy ez az értelmezés felel meg leginkább a tényleges érvényesülés elvének 
és a jogbiztonság követelményének. Biztosítja a 2017/1001 rendelet 53. és 104. cikkében említett határidők 
kezdő időpontjának és lejártának egyértelmű és szigorú betartását. Így az a védjegyjogosult, aki elmulasztotta 
a védjegyoltalom előírt határidőn belüli megújítását, nem kerülheti el saját gondatlanságának következményeit 
azáltal, hogy egy harmadik személyt felhatalmaz arra, hogy kérelmet nyújtson be annak érdekében, hogy 
visszahelyezzék azon jogába, hogy az említett határidő lejártát követően kérelmezhesse az európai uniós 
védjegy oltalmának megújítását. A használó maga egyrészt nem kérheti jogaiba való visszahelyezését pusztán 
azon az alapon, hogy a védjegyjogosult tétlenségről tett tanúbizonyságot, és nem tartotta be az említett 
védjegyoltalom megújítása iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidőt, másrészt pedig nem fogadható 
el, hogy azon védjegyjogosult szándékával szemben járjon el, aki tudatosan úgy döntött úgy, hogy nem újítja 
meg a védjegyoltalmat.

A 2017/1001 rendelet 104. cikkének (2) bekezdése értelmében továbbá a jogokba való visszahelyezés iránti 
kérelmet a határidő elmulasztásának okát képező akadály elhárulásától számított két hónapon belül, írásban 
kell benyújtani. E tekintetben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a védjegyjogosult kifejezett felhatalmazásának 
hiánya nem minősül az említett rendelet 104. cikke értelmében vett akadálynak.

Egyébiránt a Törvényszék rámutatott arra, hogy a 2017/1001 rendelet (11) preambulumbekezdésének célja 
a védjeggyel jelölt áru vagy szolgáltatás származása azonosíthatóságának biztosítása, és nem célja az európai 
uniós védjegy oltalmának határtalan biztosítása abban az esetben, amikor az az említett védjegyoltalom 
megújításának elmaradása miatt megszűnt. A rendelkezésre állás elve alapján ugyanis közkinccsé kell tenni 
azokat a védjegyeket, amelyeket végül nem, vagy már nem használnak, annak érdekében, hogy más gazdasági 
szereplők azokat lajstromozhassák, és hatékonyan aknázhassák ki azok minden gazdasági előnyét.

A 2020. december 16-i Forbo Financial Services kontra EUIPO – Windmöller (Canoleum) ítéletében (T-3/20, 
EU:T:2020:606) a Törvényszék egy ügyvéd által eskü alatt tett nyilatkozat bizonyító erejével kapcsolatban 
foglalt állást. 2017. május 17-én a Windmöller Flooring Products WFP GmbH kérelmet nyújtott be a Canoleum 
szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránt. 2017. szeptember 27-én a Forbo 
Financial Services AG a MARMOLEUM nemzetközi szóvédjegye alapján felszólalást nyújtott be az EUIPO-hoz 
a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben. A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében vett összetéveszthetőség fennállására hivatkozott. A 2019. február 12-i határozattal elutasították 
e kérelmet.

115|  A 2017/1001 rendelet 53. cikkének (3) bekezdése értelmében.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:606
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2019. április 9-én a Forbo Financial Services fellebbezést nyújtott be az EUIPO-hoz. A fellebbezés alapjául 
szolgáló okokat megjelölő írásbeli nyilatkozatot azonban csak 2019. június 26-án, azaz az előírt határidőn túl 
nyújtotta be.116 E beadványhoz igazolási kérelmet117 csatolt, amelyben arra hivatkozott, hogy az ügyével 
megbízott ügyvéd (a továbbiakban: eredeti ügyvéd) előre nem látható módon bekövetkezett súlyos betegsége 
miatt az előírt határidőn belül nem tudta benyújtani a nyilatkozatot. Ezen állítás alátámasztására a Forbo 
Financial Services két megerősített nyilatkozatot nyújtott be, amelyek közül az egyik az ügyvédtől, a másik 
az ügyvéd házastársától származott. 2019. október 9-i határozatával a fellebbezési tanács mint elfogadhatatlant 
elutasította a fellebbezést. Úgy ítélte meg, hogy az eredeti ügyvéd nem bizonyította megfelelően, hogy az 
adott körülmények között kellő gondossággal járt el. Többek között azt rótta fel neki, hogy nem nyújtott be 
orvosi igazolást.

A Forbo Financial Services keresete alapján a Törvényszék lényegében azzal az indokkal helyezte hatályon 
kívül a fellebbezési tanács határozatát, hogy a fellebbezési tanács a kezdetektől fogva tagadta a szóban forgó 
két megerősített nyilatkozat minden hitelességét, és elutasította az azokban szereplő részletes magyarázatokat.

Legelőször is a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a megerősített nyilatkozat elfogadható bizonyítéknak 
minősül.118 A Törvényszék továbbá rámutatott arra, hogy a nyilatkozatot tevő által a saját érdekében tett 
nyilatkozatnak csak korlátozott bizonyító ereje van, és azt további bizonyítékokkal kell alátámasztani, ez 
azonban nem jogosítja fel az EUIPO szervezeti egységeit arra, hogy eleve úgy tekintsék, hogy az ilyen nyilatkozat 
önmagában teljesen hiteltelen. Az ilyen nyilatkozatnak tulajdonítandó bizonyító erő az adott ügy körülményeitől 
függ. Márpedig a fellebbezési tanács valójában a kezdetektől tagadta a két szóban forgó megerősített 
nyilatkozat minden hitelességét, és ezért nem vette megfelelően figyelembe az ügy körülményeit.

Ami ezt követően, az eredeti ügyvéd által tett nyilatkozatot illeti, a Törvényszék megállapította, hogy a 
fellebbezési tanács figyelmen kívül hagyta, hogy az ügyvéd olyan jogi szakember, akinek feladatait a szakmai 
és az etikai szabályok tiszteletben tartásával kell ellátnia, továbbá büntetőjogi szankcióknak tenné ki magát 
és veszélyeztetné jóhírnevét, ha hamis megerősített nyilatkozat miatt bűnösnek bizonyulna. A Törvényszék 
hozzátette, hogy az ügyvéd által tett megerősített nyilatkozat önmagában meggyőző bizonyítéknak minősül 
azon elemek tekintetében, amelyekre vonatkozik, ha az egyértelmű, ellentmondásmentes és koherens, és 
nincs olyan ténybeli elem, amely megkérdőjelezné annak hitelességét.

A fellebbezési tanács továbbá nem vette figyelembe azt, hogy az eredeti ügyvéd által hivatkozott, a határidő 
túllépését előidéző esemény az ügyvéd intim szférájába tartozott, és hogy ő volt a legjobb helyzetben ahhoz, 
hogy információkat szolgáltasson az említett eseményről, különösen az őt sújtó tünetekről és zavarokról.

Ami az eredeti ügyvéd házastársától származó megerősített nyilatkozatot illeti, a fellebbezési tanácsnak azt 
is figyelembe kellett volna vennie, hogy azok a személyek, akik a jelen ügyben felmerülthöz hasonló esemény 
tanúi, leggyakrabban az érintett közvetlen környezete, és hogy a házastárs – az említett ügyvédhez hasonlóan – 
büntetőjogi szankcióknak tenné ki magát, ha hamis megerősített nyilatkozatot tenne.

Végül a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a fellebbezési tanács nem vette figyelembe azt, hogy a két megerősített 
nyilatkozat tartalmának alátámasztására alkalmas olyan további bizonyítékok, mint az orvosi igazolás, nem 
voltak észszerűen megkövetelhetők vagy nem álltak rendelkezésre. E tekintetben a Törvényszék rámutatott 
arra, hogy az ügy az érintett intim szférájába illeszkedő, egyedi és baleseti eseményre vonatkozik, és így 

116|  A 2017/1001 rendelet 68. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata értelmében a fellebbezés alapjául szolgáló okokat megjelölő írásbeli 
nyilatkozatot a fellebbezés tárgyát képező határozat kézbesítésének napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani.

117|   A 2017/1001 rendelet 104. cikke szerint.

118|  A 2017/1001 rendelet 97. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében.
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különbözik a megerősített nyilatkozatok bizonyító erejére vonatkozó ítélkezési gyakorlat által általában 
érintett helyzetektől, amelyekben azokat pusztán objektív és nem személyes jellegű tények bizonyítása 
érdekében nyújtják be. Következésképpen a Törvényszék a hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács 
határozatát.

A Törvényszék a 2020. szeptember 23-i Bauer Radio kontra EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) ítéletében  
(T-421/18, EU:T:2020:433) egyrészt arról határozott, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése 
milyen kihatással van az ebben az államban lajstromozott védjegyek által élvezett oltalomra, másrészt pedig 
az EUIPO fellebbezési tanácsának az ügyet a felszólalási osztály elé visszautaló határozata ellen benyújtott 
kereset elfogadhatóságáról.

A jelen ügyben a beavatkozó fél, Simon Weinstein a MUSIKISS szóvédjegy európai uniós védjegyként történő 
lajstromozását kérte különböző szolgáltatások tekintetében. Az EUIPO felszólalási osztálya részben helyt 
adott a felperes, a Bauer Radio Ltd által a korábbi egyesült királysági KISS szó- és ábrás védjegyek alapján 
benyújtott felszólalásnak, és egyes szolgáltatások tekintetében elutasította a lajstromozás iránti kérelmet a 
bejelentett védjegy és e korábbi védjegyek közötti összetéveszthetőség miatt. 2018. március 14-i határozatával 
(a továbbiakban: megtámadott határozat) az EUIPO első fellebbezési tanácsa hatályon kívül helyezte a 
felszólalási osztály határozatát, és az ügyet visszautalta elé a felperes által hivatkozott jóhírnév vizsgálata 
céljából. Ez utóbbi keresetet nyújtott be a fellebbezési tanács említett határozatának hatályon kívül helyezése 
iránt.

A Törvényszékhez benyújtott kereset alapján indult eljárás keretében a beavatkozó fél arra hivatkozott, hogy 
mivel a MUSIKISS európai uniós védjegy lajstromozásával szembeni felszólalás korábbi egyesült királysági 
védjegyeken alapul, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való megállapodás nélküli kilépése esetén 
e felszólalást el kell utasítani azzal az indokkal, hogy ez utóbbi védjegyek már nem részesülnek azonos 
védelemben, és ezért a Törvényszék előtt indított kereset okafogyottá válna. Ezenkívül az EUIPO és a 
beavatkozó fél elfogadhatatlansági kifogást terjesztett elő azzal az indokkal, hogy a megtámadott határozat 
nem zárta le az eljárást a felperessel szemben, következésképpen az nem támadható meg keresettel.

A Törvényszék mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a kilépési megállapodás,119 amely meghatározza az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépésének szabályait, 2020. február 1-jén hatályba lépett. E megállapodás 
127. cikke 2020. február 1-jétől december 31-ig egy átmeneti időszakot ír elő, amelynek során eltérő rendelkezés 
hiányában az uniós jog továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyság területén. A Törvényszék szerint ebből 
az következik, hogy a 2017/1001 rendeletet továbbra is alkalmazni kell az egyesült királysági védjegyekre, és 
ennélfogva a felperes által ezen államban lajstromoztatott korábbi védjegyek az átmeneti időszak végéig 
továbbra is ugyanolyan oltalmat élveznek, mint amelyet akkor élveztek volna, ha az Egyesült Királyság nem 
lépett volna ki az Unióból. Következésképpen a jelen ügyben a korábbi védjegyekre még hivatkozni lehetett 
a bejelentett védjegy lajstromozásával szembeni felszólalás alátámasztásaként. A Törvényszék tehát arra a 
következtetésre jutott, hogy az említett kilépés nem kérdőjelezte meg a megtámadott határozat felperes 
tekintetében fennálló joghatásait, így a felperesnek továbbra is fennáll az e határozat hatályon kívül 
helyezéséhez fűződő érdeke.

Ami az uniós közigazgatási jog azon általános elvére alapított érvet illeti, amely szerint a közigazgatási aktusok 
nem képezhetik felülvizsgálat tárgyát, ha nem valamely uniós közigazgatási szerv által elfogadott végleges 
álláspont kifejeződései, a Törvényszék megjegyezte, hogy az uniós bíróság nem ismert el ilyen általános 
jogelvet. Igaz ugyan, hogy az előkészítő aktussal szemben benyújtott kereset nem fogadható el, amennyiben 
az nem a közigazgatási szervnek az eljárás lezárultakor fennálló végleges álláspontját képező aktusa ellen 

119|  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből 
történő kilépéséről (HL 2020. L 29., 7. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:433
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irányul, az uniós bíróság korábban már elismerte az olyan aktusok elleni keresetek elfogadhatóságát, amelyek 
nem rögzítették a közigazgatási szerv végleges álláspontját, de amelyeknek a címzettjükre kiterjedő hatálya 
indokolta azt, hogy azokat ne úgy tekintsék, mint egyszerű előkészítő aktusokat. Ezenkívül, a 2017/1001 
rendelet 72. cikke, azzal a rendelkezéssel, hogy „[a] fellebbezési tanácsok fellebbezés tárgyában hozott 
határozatai a Törvényszék előtt keresettel támadhatók meg”, nem tesz semmilyen különbséget e határozatok 
között aszerint, hogy azok az EUIPO szervezeti egységeinek végleges álláspontját képezik-e, vagy sem.

E tekintetben a Törvényszék megállapította, hogy a jelen ügyben a fellebbezési tanács mindenesetre a jogvita 
bizonyos aspektusait illetően jogerősen határozott, ami e pontokat illetően köti a felszólalási osztályt, 
amelynek feladata az ügynek az eléje való visszautalást követő vizsgálata. Következésképpen a felperesnek 
lehetősége kell, hogy legyen arra is, hogy vitathassa e tanács végleges következtetéseit, anélkül hogy meg 
kellene várnia az említett osztály előtti eljárás lefolytatását annak érdekében, hogy ezt követően az új 
határozattal szemben ugyanezen tanácshoz fellebbezést, vagy adott esetben később a Törvényszékhez 
keresetet nyújthasson be. E körülményekre tekintettel a Törvényszék nem adott helyt az említett 
elfogadhatatlansági kifogásnak. A Törvényszék ezt követően a felperes kereseti kérelmeinek megalapozottságáról 
határozva elutasította a keresetet.

2. Formatervezési minták

A Törvényszék a 2020. június 10-i L. Oliva Torras kontra EUIPO – Mecánica del Frío (Jármű-tengelykapcsolók) 
ítéletében (T-100/19, EU:T:2020:255) pontosította az EUIPO által végzett vizsgálat terjedelmét a közösségi 
formatervezési minták oltalmának megsemmisítésére irányuló, a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének 
b) pontján120 alapuló kérelmek kapcsán, és határozott az e tekintetben az EUIPO-ra háruló indokolási 
kötelezettség terjedelmét illetően. Ítéletében a Törvényszék hatályon kívül helyezte az EUIPO fellebbezési 
tanácsának az L. Oliva Torras (a továbbiakban: felperes) és a Mecánica del Frío (a továbbiakban: beavatkozó 
fél) közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban hozott határozatát (a továbbiakban: megtámadott 
határozat), egy hűtő-, illetve klímaberendezésnek gépjárműhöz való csatlakoztatására szolgáló tengelykapcsolót 
ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési mintát illetően.

A Törvényszék először is megállapította, hogy a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja hatáskörrel 
ruházza fel az EUIPO szervezeti egységeit arra, hogy a megsemmisítési kérelmek vizsgálata keretében 
vizsgálják a közösségi formatervezési minták oltalmának azon alapvető feltételeinek teljesülését, amelyeket 
e rendelet 4–9. cikke határoz meg. E tekintetben kiemelte, hogy e feltételek konjunktív jellegűek, így azok 
valamelyikének nemteljesülése önmagában is maga után vonhatja a szóban forgó formatervezési minta 
oltalmának megsemmisítését. Egyébként e rendelkezések különféle jogi szempontok alkalmazását foglalják 
magukban. Következésképpen megállapításra került, hogy az említett rendelet 25. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának szövegét – szövegösszefüggéseire és céljaira figyelemmel – úgy kell értelmezni, hogy az nem 
foglalja feltétlenül magában az ugyanezen rendelet 4–9. cikkében felsorolt feltételek egésze teljesülésének 
vizsgálatát, hanem csupán – a felek által hivatkozott tényektől, bizonyítékoktól és észrevételektől függően – 
e feltételek valamelyikének vagy azok egy részének vizsgálatát.

Másodszor, a Törvényszék kiemelte, hogy a fellebbezési tanácsnak a felperes által megsemmisítési kérelmének 
alátámasztásaként kifejtett ténybeli és jogi elemekre tekintettel kell meghatároznia, hogy melyek voltak a 
6/2002 rendelet 4–9. cikkében meghatározott azon feltételek, amelyeknek a nemteljesülésére a jelen esetben 

120|  A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.) 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a közösségi formatervezési 
minta oltalma csak akkor semmisíthető meg, ha nem felel meg az e rendelet 4–9. cikkében meghatározott feltételeknek.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:255
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hivatkoztak, és az ő feladata megvizsgálni – adott esetben a felek által fel nem hozott, de a releváns 
rendelkezések alkalmazásához szükséges közismert tények és jogkérdések figyelembevételével – e feltételeket. 
A Törvényszék tehát arra a következtetésre jutott, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg azt, 
hogy mivel a felperes megsemmisítési kérelme a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontján 
alapult, a felperes arra akart hivatkozni, hogy a vitatott minta a rendelet 5., 6., 8. és 9. cikkében előírt 
követelmények egyikét sem teljesíti.

Harmadszor, a Törvényszék helyt adott a felperes azon kifogásának, amely azt rótta fel a fellebbezési 
tanácsnak, hogy az nem nyilatkozott arról a kérdésről, hogy a vitatott formatervezési minta egy olyan összetett 
termék alkotórészére vonatkozott-e, amely az említett termékbe való beillesztését követően a rendeltetésszerű 
használat során a 6/2002 rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdése121 értelmében véve továbbra is látható, 
miközben e kérdéssel a 2018. május 16-i értesítésben122 és a felek ezt követő észrevételeiben foglalkoztak.

A Törvényszék elöljáróban megállapította, hogy a fellebbezési tanács következtetései e cikk alkalmazását 
illetően nem derültek ki egyértelműen a megtámadott határozat indokolásából, sem a felek, sem az uniós 
bíróság számára. Közelebbről pontosította, hogy az EUIPO által első alkalommal az uniós bíróság előtt 
hivatkozott és arra alapított indokok, hogy a felperes nem kérte a 6/2002 rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésének 
alkalmazását, nem orvosolhatják a megtámadott határozat indokolásának hiányosságát.

Ezt követően egyrészt kiemelte, hogy az a kérdés, hogy a 6/2002 rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdése a 
jelen ügyben alkalmazható-e, főszabály szerint alapvető jelentőséggel bírhat a megtámadott határozat 
logikáját illetően, figyelemmel annak e határozat indokolására és rendelkező részére való esetleges kihatására. 
Másrészt a Törvényszék szerint a 2018. május 16-i értesítés szövegéből az következik, hogy a fellebbezési 
tanács az eljárás ezen szakaszában úgy vélte, hogy a felek állításai és az ezen állítások alátámasztására 
szolgáltatott bizonyítékok azt támasztották alá, hogy a 6/2002 rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott feltételek nem teljesültek.

E tekintetben a Törvényszék arra következtetett, hogy bár úgy kell tekinteni, hogy a fellebbezési tanácsot 
nem köti a 2018. május 16-i értesítése, ennek ellenére indokolnia kellett volna, hogy milyen okok miatt vélte 
úgy, hogy el kell eltérnie az ezen értesítésben szereplő megállapításoktól, hiszen ez utóbbi értesítés, valamint 
a felek ezt követő észrevételei részét képezték annak a kontextusnak, amelyben a megtámadott határozatot 
meghozta. A Törvényszék külön hangsúlyozta, hogy nem az ő feladata a fellebbezési tanács helyébe lépni a 
felperes által előterjesztett érvek, tények és bizonyítékok vizsgálatát illetően, amely vizsgálatot a fellebbezési 
tanácsnak kell elvégeznie annak meghatározása érdekében, hogy a 6/2002 rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésének 
alkalmazása tárgyát képezte-e annak a jogvitának, amellyel kapcsolatban hozzá fordultak.

A fentiek egészére való tekintettel a Törvényszék a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezte. 
Ugyanakkor az „Edwin” ügyben123 kialakított ítélkezési gyakorlat alapján elutasította a felperes megváltoztatásra 
irányuló kérelmét.

121|  A 6/2002 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „[a]z összetett termék alkotóelemét képező termékre alkalmazott 
vagy ilyen termékben megtestesülő mintát akkor kell újnak és egyéni jellegűnek tekinteni, ha:

 a)  az alkotóelem az összetett termékbe való beépítését követően is látható marad az összetett termék rendeltetésszerű használata 
során, és

 b) az alkotóelem látható külső jellegzetességei önmagukban is megfelelnek az újdonság és az egyéni jelleg követelményeinek.

122|  A fellebbezési tanács által a feleknek címzett értesítés, amely jelezte, hogy a vitatott formatervezési minta oltalmát meg kell 
semmisíteni, mivel a 6/2002 rendelet 4. cikkében előírt feltételek nem teljesültek.

123|  2011. július 5-i Edwin kontra OHIM ítélet (C-263/09 P, EU:C:2011:452).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2011:452
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3. Növényfajták

A Törvényszék a 2020. június 25-i Siberia Oriental kontra CPVO (Siberia) ítéletében (T-737/18, EU:T:2020:289) 
elutasította a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) fellebbezési tanácsának azon határozata ellen benyújtott 
hatályon kívül helyezés iránti keresetet, amellyel az utóbbi megtagadta a Siberia fajtára vonatkozó közösségi 
növényfajta-oltalom lejárati napjának módosítását. Ezen ítéletben a Törvényszék pontosította a CPVO 
határozataival szemben benyújtott fellebbezések elfogadhatóságának feltételeit, valamint a határozatok 
kijavítására okot adó nyilvánvaló hiba fogalmát.

A jelen ügyben a CPVO 1996. augusztus 2-án megadta a felperes Siberia Oriental BV részére a Lilium L. fajhoz 
tartozó Siberia fajtára vonatkozó közösségi növényfajta-oltalmat, és ezen oltalom lejáratának napját  
2018. február 1-jében határozta meg. E lejárati napot a közösségi növényfajta-oltalmi jogok nyilvántartásába 
is bejegyezték. 2017. augusztus 24-én a Siberia Oriental BV, az említett oltalom időtartamának kiszámításakor 
elkövetett hibára hivatkozva azt kérte, hogy a CPVO módosítsa ezen oltalom lejárati napját oly módon, hogy 
2018. február 1-jét 2020. április 30-ával helyettesítse. E kérelmet a CPVO, majd a fellebbezési tanács 
elfogadhatatlannak nyilvánította, egyrészt azzal az indokkal, hogy lejárt az oltalmat megadó határozat elleni 
fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő, másrészt azzal, hogy a növényfajta-oltalom lejárati napjának 
kiszámítását érintő állítólagos hiba nem tekinthető a 874/2009 rendelet 53. cikkének (4) bekezdése124 értelmében 
vett nyilvánvaló hibának.

Először is, miután emlékeztetett arra, hogy a jogorvoslati határidők az Unión belüli jogbiztonság védelmére 
irányulnak annak megakadályozásával, hogy a joghatásokkal bíró jogi aktusokat időbeli határ nélkül meg 
lehessen vitatni, a Törvényszék megjegyezte, hogy a CPVO határozatai elleni fellebbezés benyújtására nyitva 
álló határidő két hónap. Ezenkívül, kizárólag a CPVO azon határozatai támadhatók meg fellebbezéssel, 
amelyek a közösségi növényfajta-oltalom megadása keretében meghatározzák az említett oltalom kezdetének 
és megszűnésének időpontját. Márpedig a Törvényszék megállapította, hogy az oltalmat megadó határozat 
jogerőre emelkedett. Ennek alapján nem engedhető meg, hogy a felperes újraindítsa a fellebbezési határidőt 
annak állításával, hogy a kijavítás iránti kérelme a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásból való törlés 
körébe tartozik. A fellebbezési határidőnek az e határidő lejártát követően benyújtott, a nyilvántartás 
módosítására irányuló kérelem útján történő megkerülése ugyanis azzal a következménnyel jár, hogy sérti 
az odaítélésről szóló határozat jogerejét.

Másodszor, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a közösségi növényfajta-oltalom lejárati napjának a felperes 
által kért módosítása kihatással van az oltalom megadásáról szóló, az említett oltalom időtartamát meghatározó 
eredeti határozat hatályára és érdemi részére. Az ilyen módosítás elvégzése ugyanis feltételezi annak előzetes 
meghatározását, hogy hogyan kell értelmezni a 2100/94 rendeletet,125 különösen annak az oltalmi idő 
számítására vonatkozó rendelkezéseit. Márpedig a „nyilvánvaló hiba” fogalma olyan nyilvánvaló alaki hibákra 
korlátozódik, amelyek hibás jellege magából a határozatból is egyértelműen kiderül, és amelyek nincsenek 
kihatással a határozat rendelkező részében és indokolásában foglaltak hatályára és érdemi részére. 
Következésképpen a Törvényszék megállapította, hogy a fellebbező módosítás iránti kérelme nem tekinthető 
a 874/2009 rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében vett nyelvi, elírási vagy nyilvánvaló hiba kijavítása 
iránti kérelemnek.

124|  A 2100/94/EK tanácsi rendeletnek a CPVO előtti eljárás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2009. szeptember 17-i 874/2009/EK bizottsági rendelet (HL 2009. L 251., 3. o.) 53. cikkének (4) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a CPVO határozataiban előforduló nyelvi, elírási és más nyilvánvaló hibákat ki kell javítani.

125|  A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 227., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 390. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:289
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VI.  Közös kül‑ és biztonságpolitika –  
Korlátozó intézkedések

1. Ukrajna

A Törvényszék a 2020. június 25-i Klymenko kontra Tanács ítéletében (T-295/19, EU:T:2020:287) az ukrajnai 
helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekre vonatkozó több tanácsi jogi aktust126 megsemmisített, 
amelyek meghosszabbították az e korlátozó intézkedésekkel érintett személyek, szervezetek és szervek 
jegyzékének időtartamát, amennyiben a felperes, a bevételekért és adókért felelős korábbi ukrán miniszter 
nevét az említett jegyzéken tartották.

Ezen ítélet az ukrajnai helyzetre tekintettel, Kijevben 2014 februárjában lezajlott tüntetések megtorlását 
követően egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben elfogadott korlátozó intézkedésekhez 
kapcsolódó jogvita keretébe illeszkedik. A felperes jegyzékbe vételét azzal az indokkal rendelték el, hogy a 
felperes állami pénzeszközök hűtlen kezelésével és az Ukrajnából való jogellenes kivitelükkel összefüggő 
bűncselekmények miatti előzetes nyomozás alatt áll Ukrajnában, majd ezt meghosszabbították azon az 
alapon, hogy az említett ország hatóságai büntetőeljárást folytatnak ellene állami pénzeszközök vagy állami 
vagyon hűtlen kezelése és közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatali visszaélés miatt. A megtámadott 
jogi aktusokkal a Tanács a meghosszabbította a felperes neve vitatott jegyzékbe történő felvételét, ugyanazon 
indokolást fenntartva vele szemben. Megállapításra került az is – amint arról a szóban forgó büntetőeljárást 
lefolytató nyomozási bíró határozata tanúskodott –, hogy a felperes védelemhez való jogát és hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották az említett büntetőeljárás során.

Keresete alátámasztásaként a felperes többek között azt rótta fel a Tanácsnak, hogy nem ellenőrizte a felperes 
védelemhez való jogának és hatékony bírói jogvédelemhez való jogának az ukrán hatóságok általi tiszteletben 
tartását, és ezáltal a megtámadott jogi aktusok elfogadásával értékelési hibát követett el.

A Törvényszék mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy az uniós bíróságoknak az alapvető jogokra tekintettel 
kell vizsgálniuk valamennyi uniós jogi aktus jogszerűségét. E tekintetben, még ha a Tanács alapíthatja is a 
korlátozó intézkedések elfogadását vagy fenntartását valamely harmadik állam határozatára, ellenőriznie 
kell, hogy az ilyen határozatot többek között a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való 
jog tiszteletben tartásával hozták meg az említett államban. Egyebekben a Törvényszék kifejtette, hogy noha 
azon körülmény, hogy a harmadik állam azon államok közé tartozik, amelyek csatlakoztak az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez (a továbbiakban: EJEE), maga után vonja 
az EJEE-ben biztosított alapvető jogoknak az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) általi 
felülvizsgálatát, az ilyen körülmény nem teheti feleslegessé a fent említett ellenőrzés követelményét.

A jelen ügyben, jóllehet a Tanács az indokolási kötelezettsége alapján megemlítette azon okokat, amelyek 
miatt úgy gondolta, hogy az ukrán hatóságoknak az állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatti büntetőeljárás 
megindítására és lefolytatására vonatkozó határozatát az említett jogok tiszteletben tartásával fogadták el, 

126|  A jelen esetben a 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2019. március 4-i (KKBP) 2019/354 tanácsi határozat (HL 2019. L 64., 
7. o.; helyesbítés: HL 2019. L 86., 118. o.), és a 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/352 tanácsi 
végrehajtási rendelet (HL 2019. L 64., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 86., 118. o.) megsemmisítését kérték.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:287
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a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy ez elkülönül az említett indokolás megalapozottságának vizsgálatától, 
amely a megtámadott jogi aktusok érdemi jogszerűségéhez tartozik, és amelynek vizsgálatát a Törvényszék 
biztosítja.

A Törvényszék mindenekelőtt megállapította e tekintetben, hogy sem a nyomozási bíró 2018. október 5-i 
határozatából nem tűnik ki, hogy a felperes jogait biztosították, és az ügyiratokból sem derül ki, hogy a Tanács 
megvizsgálta a felperes által közölt információkat.

A Törvényszék ezt követően kifejtette, hogy még ha a Tanács azt is állítja, hogy a büntetőeljárás lefolytatása 
során Ukrajnában bírósági felülvizsgálatot gyakoroltak, és hogy az ebben az összefüggésben elfogadott 
számos bírósági határozat azt bizonyítja, hogy a szóban forgó jogok tiszteletben tartását ellenőrizhette, az 
ilyen határozatok önmagukban nem alkalmasak annak bizonyítására, hogy az ukrán hatóságoknak a 
büntetőeljárás lefolytatására vonatkozó határozatát, amelyen a korlátozó intézkedések fenntartása alapul, 
a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog tiszteletben tartásával hozták. A Tanács 
által említett valamennyi bírósági határozat ugyanis, amelyek azoknak a büntetőeljárásoknak a keretébe 
illeszkednek, amelyek igazolták a felperes nevének a jegyzékbe való felvételét, valamint az ott történő további 
szerepeltetését, azokhoz képest csak járulékosak, mivel biztosítási vagy eljárási jellegűek.

Végül, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a Tanács nem magyarázza meg, hogy e határozatok léte hogyan 
teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a kérdéses jogok védelmét biztosították, míg az ukrán büntetőeljárás, 
amely a szóban forgó korlátozó intézkedések alapját képezte 2014–ben, még az előzetes nyomozás szakaszában 
volt. E tekintetben a Törvényszék az EJEE–re és az Európai Unió Alapjogi Chartájára hivatkozott, amelyekből 
az következik, hogy a hatékony bírói jogvédelemhez való jog elve magában foglalja többek között az észszerű 
időn belüli határozathozatalhoz való jogot. A Törvényszék kifejtette, hogy az EJEB már rámutatott arra, hogy 
ennek az elvnek a megsértése különösen akkor állapítható meg, ha a büntetőeljárás nyomozati szakaszát 
az inaktivitásnak több olyan szakasza jellemzi, amely az e nyomozás tekintetében hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak tudható be. Ezzel kapcsolatban a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy ha valamely személlyel 
szemben több éve alkalmaznak korlátozó intézkedéseket, mégpedig az érintett harmadik államban folytatott 
ugyanazon büntetőeljárás fennállása miatt, a Tanács köteles mélyrehatóan vizsgálni az e személy alapvető 
jogai hatóságok általi esetleges megsértésének kérdését. Ennélfogva a Tanácsnak legalábbis meg kellett 
volna jelölnie azokat az okokat, amelyek miatt úgy tekinthette, hogy e jogokat tiszteletben tartották azon 
kérdést illetően, hogy a felperes ügyét észszerű időn belül tárgyalták-e.

Következésképpen a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy nem bizonyították, hogy a Tanács 
meggyőződött a felperes védelemhez való jogának és hatékony bírói jogvédelemhez való jogának az ukrán 
igazságszolgáltatás általi, azon büntetőeljárásokban való tiszteletben tartásáról, amelyekre a Tanács a 
határozatát alapította. Ebből következik, hogy a Tanács értékelési hibát követett el, amikor a felperes nevét 
fenntartotta a vitatott jegyzéken.

2. Szíria

A 2020. szeptember 23-i Kaddour kontra Tanács ítéletében (T-510/18, EU:T:2020:436) a Törvényszék a Khaled 
Kaddourt (a továbbiakban: felperes), egy szíriai állampolgárságú üzletembert érintő ügyben határozott, aki 
többek között a távközlési– és a kőolajpiacon folytat kereskedelmi tevékenységet Szíriában.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:436
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A felperes nevét, akit eredetileg felvettek a Tanács által 2011-ben a Szíriai Arab Köztársasággal szemben 
hozott korlátozó intézkedésekkel érintett személyek és szervezetek jegyzékeibe,127 2015-ben újból felvették, 
és azóta fenntartották a jegyzékekben,128 azon kereskedelmi tevékenységei miatt, amelyek lehetővé tették 
számára, hogy hasznot húzzon a szíriai rezsimből, és támogassa azt, valamint a Maher al-Aszaddal (az elnök, 
Bassár al-Aszad testvérével) fennálló üzleti kapcsolatai miatt. Ezek az indokok egyrészt a Szíriában tevékenykedő 
vezető üzletember kritériumán alapulnak, amelyet a 2013/255 határozat129 28. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
és a 36/2012 rendelet130 15. cikke (1a) bekezdésének a) pontja határoz meg, másrészt pedig az említett 
határozat 28. cikkének (1) bekezdésében és az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, a szíriai rezsimmel fennálló kapcsolat kritériumán. A felperes vitatta, hogy Szíriában 
tevékenykedő vezető üzletember lenne, aki kereskedelmi kapcsolatokat tartott fenn Maher al-Aszaddal, és 
tevékenységei révén hasznot húzna a szíriai rezsimből, vagy támogatást nyújtana annak.

2020. szeptember 23-i ítéletében a Törvényszék elutasította a felperesnek a 2018/778 végrehajtási határozattal131 
és a 2018/774 végrehajtási rendelettel132 szemben benyújtott megsemmisítés iránti keresetét, amelyekkel a 
felperes nevét fenntartották a korlátozó intézkedésekkel érintett személyek és szervezetek jegyzékein.

A Törvényszék – annak pontosítása mellett, hogy a 2013/255 határozat 28. cikkében meghatározott személyek 
kategóriáinak sokfélesége nem akadályozza meg, hogy valamely személy egyidejűleg több kategóriába is 
tartozzon, és így az említett 28. cikkben foglalt különböző kritériumok alá tartozzon – először is emlékeztetett 
arra, hogy a határozat 28. cikkének (1) bekezdésében előírt „a szíriai rezsim támogatására és az abból húzott 
haszonra” vonatkozó kritérium, illetve a rezsimmel fennálló szoros kapcsolatra vonatkozó kritérium, valamint 
az ugyanezen cikk (2) bekezdésében előírt, a „Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek” kritériuma önálló 
jogi kritériumnak minősül, amelyeket meg kell különböztetni egymástól. Ez utóbbi kritériummal kapcsolatban 
a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az szintén objektív és elégséges, így a Szíriában tevékenykedő vezető 
üzletember minőség elegendő a szóban forgó intézkedések alkalmazásához, anélkül hogy a Tanácsnak 
pontosítania kellene, hogy a szóban forgó személy hasznot húz a szíriai rezsimből, vagy támogatja azt.  
A Törvényszék e tekintetben megállapította, hogy ha a Tanács pontosította e kérdést, az azért van, mert az 
érintett személyre a 2013/255 határozat 28. cikkének (1) bekezdésében előírt, a szíriai rezsimből húzott 
haszonra és az e rezsimnek nyújtott támogatásra vonatkozó kritériumot is alkalmazni kívánta, amely tehát 
maga után vonja annak kellően konkrét, pontos és egybevágó valószínűsítő körülmények csoportja révén 
történő bizonyítását, hogy az említett személy a támogatja a szíriai rezsimet vagy hasznot húz abból.  
A Törvényszék ebből azt a következtetést vonta le, hogy a felperes nevének jegyzékbe vétele valóban három 
különböző jegyzékbe vételi indokon alapult.

127|  Ezzel kapcsolatban lásd: 2014. november 13-i Kaddour kontra Tanács ítélet (T-654/11, nem tették közzé, EU:T:2014:947).

128|  Ezzel kapcsolatban lásd: 2016. október 26-i Kaddour kontra Tanács ítélet (T-155/15, nem tették közzé, EU:T:2016:628);  
2018. május 31-i Kaddour kontra Tanács ítélet (T-461/16, nem tették közzé, EU:T:2018:316).

129|  A 2015. október 12–i (KKBP) 2015/1836 tanácsi határozattal (HL 2015. L 266., 75. o.; helyesbítés: HL 2016. L 336., 42. o.) módosított, 
a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31–i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL 2013. L 147., 14. o.).

130|  A 2015. október 12–i (EU) 2015/1828 tanácsi rendelettel (HL 2015. L 266., 1. o.) módosított, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó 
intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18–i 36/2012/EU tanácsi 
rendelet (HL 2012. L 16., 1. o.; helyesbítés: HL 2012. L 259., 7. o.).

131|  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2018. május 28–i (KKBP) 2018/778 
tanácsi határozat (HL 2018. L 131., 16. o.; helyesbítés: HL 2018. L 167., 36. o.).

132|  A szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló,  
2018. május 28–i (EU) 2018/774 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2018. L 131., 1. o.; helyesbítés: HL 2018. L 167., 36. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:947
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2016:628
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:316
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A felperes egyébiránt a Tanács által benyújtott bizonyítékok relevanciájával kapcsolatos értékelési hibára 
hivatkozott. A Törvényszék e tekintetben emlékeztetett arra, hogy valamely személy neve szóban forgó 
jegyzékekben való fenntartásának igazolása érdekében nem tiltott, hogy a Tanács ugyanazokra a bizonyítékokra 
hivatkozzon, amelyek korábban igazolták e személy nevének a szóban forgó jegyzékekbe való felvételét vagy 
az azokon való fenntartását, amennyiben egyrészt a jegyzékbe vétel indokai változatlanok, másrészt pedig 
a körülmények nem változtak oly módon, hogy e bizonyítékok elavultak volna. Mivel a jegyzékbe vételi 
indokokat a jelen esetben nem módosították, és a felperes ténybeli helyzete, valamint a szíriai helyzet nem 
változott oly módon, hogy a felperes neve jegyzékekben való fenntartása megalapozottságának igazolása 
céljából korábban 2016-ban előterjesztett bizonyítékok már nem lettek volna relevánsak 2018-ban,  
a Törvényszék megállapította, hogy a Tanács nem volt köteles további bizonyítékokat szolgáltatni a korábban 
benyújtott bizonyítékokhoz képest. Következésképpen a Törvényszék elutasította a felperes azon érveit, 
amelyek az említett bizonyítékok relevanciájának vitatására irányultak, tekintettel arra, hogy régiek, vagy 
nincsenek azokat alátámasztó új bizonyítékok. A Törvényszék ezzel kapcsolatban pontosította, hogy az a 
körülmény, hogy a Tanács olyan dokumentumokra támaszkodott, amelyeket a Törvényszék korábban egy 
másik, a felperessel kapcsolatos ügyben133 úgy ítélt meg, hogy azok nem tesznek eleget a bizonyítási tehernek, 
nem fosztja meg a Tanácsot attól a lehetőségtől, hogy más bizonyítékok mellett újra hivatkozzon e 
dokumentumokra, annak érdekében, hogy kellően konkrét, pontos és egybevágó valószínűsítő körülmények 
csoportját alkossa meg, amelyek alkalmasak arra, hogy igazolják a felperes neve szóban forgó jegyzékekben 
való fenntartásának megalapozottságát.

A felperes végül a 2013/255 határozat 27. cikke (3) bekezdésének és 28. cikke (3) bekezdésének, valamint a 
36/2012 rendelet 15. cikke (1b) bekezdésének rendelkezéseire hivatkozott, amelyek szerint az érintett 
személyeket a Tanács nem veszi fel, illetve nem tartja fenn a jegyzékeken, ha elegendő információ áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a szíriai rezsimmel, vagy 
nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az elfogadott intézkedések kijátszásának 
valós veszélye. A Törvényszék ezzel kapcsolatban megállapította, hogy az e rendelkezésekben felsorolt 
feltételek, amelyeket összefüggésükben és a szóban forgó jogi aktus céljainak fényében kell értelmezni, 
konjunktívak, és nem alkalmazandók a szóban forgó jegyzékekbe a 2013/255 határozat 27. cikkének 
(1) bekezdésében és 28. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 36/2012 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjában előírt, a szíriai rezsimmel fennálló kapcsolatra vonatkozó kritérium miatt felvett személyekre. 
Mindenesetre a jelen ügyben a Törvényszék megállapította, hogy a szíriai rezsimmel fennálló kapcsolat 
hiányára vagy megszűnésére vonatkozó feltétel nem teljesült, így elutasította a felperes erre vonatkozó 
kérelmeit és a keresetet teljes egészében.

VII. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A 2020. január 30-i Portugália kontra Bizottság ítéletben (T-292/18, EU:T:2020:18) a Törvényszék elutasította 
az (EU) 2018/304 bizottsági végrehajtási határozat134 részleges megsemmisítése iránt a Portugál Köztársaság 
által benyújtott keresetet, amennyiben abban kizárt egyes, e tagállam által az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére kifizetett, 1 052 101,05 
euró összegű kiadásokat az európai uniós finanszírozásból.

133|  2014. november 13-i Kaddour kontra Tanács ítélet (T-654/11, nem tették közzé, EU:T:2014:947).

134|  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok 
által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági 
végrehajtási határozat (HL 2018. L 59., 3. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:947
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Az 1290/2005 rendelet135 32. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy amennyiben nem kerül sor a szabálytalanságok 
vagy gondatlanság miatt jogalap nélkül kifizetett összegek visszatéríttetésére az ennek megállapításáról 
szóló első közigazgatási vagy bírósági aktus keltét követő négy éven belül, illetve nyolc éven belül, ha a 
visszatéríttetés nemzeti bíróságok előtti eljárás tárgyát képezi, a behajtás elmaradásának következményeit 
50%-ban az érintett tagállam viseli, és 50%-ban pedig az uniós költségvetésből kell azt finanszírozni (a pénzügyi 
felelősségi felelősségnek a visszatéríttetés hiányában való megoszlásáról szóló, ún. 50/50-es szabály).136

A megtámadott határozat alapját annak a Bizottság által a szabálytalanságok következtében indult, jogosulatlan 
kifizetések visszatéríttetésére irányuló nemzeti eljárások ellenőrzésére irányuló feladata keretében tett 
megállapítása adja, hogy a portugál hatóságok tévesen kategorizáltak egyes, az EMGA vagy az EMVA címén 
teljesített és visszatéríttetendő kiadásokat. A Bizottság úgy vélte, hogy a portugál kifizető ügynökséggel 
szemben fennálló tartozásokat, amelyek behajtása a portugál adóhatóságok által lefolytatott végrehajtási 
eljárás tárgyát képezte, tévesen sorolták be olyan tartozásként, amelynek a behajtása a hivatkozott rendelkezés 
értelmében „a nemzeti bíróságok előtti eljárás tárgyát” képezte. Álláspontja szerint e tartozásokra behajtás 
hiányában az 50/50-es szabályt tehát már négy év, és nem – amint a portugál hatóságok azt állították – csak 
nyolc év elteltével kell alkalmazni.

A Portugál Köztársaság, mivel nem értett egyet ezzel az értelmezéssel, a megtámadott határozat megsemmisítését 
kérte, arra hivatkozva, hogy a fizetendő összegek közigazgatási jogviszonyok keretében történő behajtására 
Portugáliában az adóvégrehajtási eljárás útján kerül sor, amelyet bírósági jellegűnek kell tekinteni. E tagállam 
szerint tehát az 50/50-es szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha nyolc év elteltével sem történik behajtás.

A megtámadott határozat megsemmisítése iránti keresetének alátámasztására a Portugál Köztársaság 
egyetlen, az 1290/2005 rendelet 32. és 33. cikkének, valamint az 1306/2013 rendelet 54. cikkének megsértésére 
alapított jogalapra hivatkozott, amennyiben a Bizottság tévesen állapította meg, hogy a portugál kifizető 
ügynökség felé fennálló tartozások, amelyek behajtása az adóhatóságok által lefolytatott végrehajtási eljárás 
tárgyát képezte, nem minősülnek olyan tartozásoknak, amelyek behajtása az említett cikkek értelmében a 
nemzeti bíróságok előtt eljárás tárgyát képezte.

A kereset elutasítása keretében a Törvényszék először is emlékeztetett arra, hogy az 50/50-es szabály 
hatályának meghatározása szempontjából döntő „nemzeti bíróság” fogalmat nem szabad az egyes tagállamok 
mérlegelésére bízni, és az az egész Unióban önálló és egységes értelmezést követel meg, azon rendelkezések 
összefüggéseinek figyelembevételével kell e fogalmat meghatározni, amelyekbe az illeszkedik, továbbá az 
1290/2005 és 1306/2013 rendelet által követett célra tekintettel.

A fent említett cikkekben szereplő „nemzeti bíróság” fogalom értelmezése érdekében a Törvényszék a Bíróság 
által annak értékelése érdekében kialakított szempontokra támaszkodott, hogy a kérdést előterjesztő szerv 
rendelkezik-e az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „bíróság” jellemzőivel.

A portugál adóhatóság hatáskörrel rendelkező szerve jellemzőinek e kritériumokra tekintettel történő 
vizsgálatát követően a Törvényszék megállapította, hogy az ilyen szerv nem minősíthető „nemzeti bíróságnak”. 
Ugyanis nem igazságszolgáltatási, hanem kizárólag közigazgatási jellegű feladatokat lát el, és nem feladata 

135|  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21–i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 209., 1. o.).

136|  Az 1290/2005 rendelet 32. cikke az EMGA-ra vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmaz. Ugyanezen rendelet 33. cikkének (8) bekezdése 
az EMVA tekintetében lényegében azonos rendelkezést tartalmaz. E rendelkezéseket lényegében átvette az 1290/2005 rendeletet hatályon 
kívül helyező és annak helyébe lépő, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.) 54. cikke.
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sem valamely jogvita eldöntése, sem pedig a portugál kifizető ügynökség által az adósságra vonatkozóan 
kiállított tanúsítvány jogszerűségének felülvizsgálata. Az ilyen szerv ráadásul nem felel meg a függetlenség 
követelményének.

A Törvényszék ebből azt a következtetést vonta le, hogy a portugál kormány állításával ellentétben az 
adóhatóság hatáskörrel rendelkező szerve előtti adóvégrehajtási eljárás nem minősíthető az 1290/2005 és 
1306/2013 rendelet fent említett cikkei értelmében vett „nemzeti bíróságok” előtti behajtásnak, legalábbis 
amennyiben azokra a közigazgatási és adóügyi bíróságok bevonása nélkül kerül sor.

Következésképpen a Portugál Köztársaságnak a fent hivatkozott rendelkezésekben előírt négyéves jogvesztő 
határidőn belül kellett volna megindítania az adóvégrehajtási eljárást az adóhatóság hatáskörrel rendelkező 
szerve előtt. A Törvényszék tehát megállapította, hogy a Bizottság joggal zárhatott ki bizonyos kiadásokat 
az uniós finanszírozásból azzal az indokkal, hogy azok több mint négy éve az adóhatóság hatáskörrel rendelkező 
szerve előtti adóvégrehajtási eljárás tárgyát képezték.

VIII. Mezőgazdaság – A borok címkézése

A 2020. szeptember 9-i Szlovénia kontra Bizottság ítéletben (T-626/17, EU:T:2020:402) a kibővített tanácsban 
eljáró Törvényszék elutasította Szlovéniának az (EU) 2017/1353 felhatalmazáson alapuló rendelet137  
(a továbbiakban: megtámadott rendelet) megsemmisítése iránti keresetét, amely rendelet értelmében a 
„Teran” elnevezés borszőlőfajtaként – szigorú feltételek mellett – a Horvátországban előállított borok címkéjén 
is feltüntethető.

A kereset a Szlovéniában és Horvátországban egyaránt használt „Teran” borágazati elnevezésre vonatkozott. 
Szlovéniának az Európai Unióhoz való csatlakozásától kezdve e név feltüntethető volt egyes szlovén borok 
címkéjén. Először a Kras borhoz mint „meghatározott termőhelyről származó minőségi borhoz” kapcsolódó 
kiegészítő hagyományos kifejezésről volt szó. Ezt követően az elnevezést oltalom alatt álló eredetmegjelölésként 
(OEM) ismerték el.

Mivel Horvátországban szintén használták a „Teran” borszőlőfajta nevét, Horvátország az Unióhoz való 
csatlakozását megelőzően aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy e nevet a csatlakozását követően 
– a szlovén elnevezés számára már megadott oltalom miatt – továbbra is használhatja-e borai címkézésére. 
E csatlakozást követően az Európai Bizottság ezért a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti 
tárgyalások útján próbált megoldást találni, sikertelenül. Végül közel négy évvel Horvátország Unióhoz való 
csatlakozását követően a Bizottság élt arra vonatkozó felhatalmazásával, hogy valamely OEM bejegyzése 
vagy alkalmazása esetén eltérést fogadjon el a címkézés területén az OEM-ek és a címkézés területén meglévő 
gyakorlatok békés együttélésének lehetővé tétele érdekében.138 Ily módon elfogadta a megtámadott rendeletet 

137|  A 607/2009/EK rendeletnek a borok címkéin feltüntethető borszőlőfajtanevek és szinonimáik tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2017. május 19-i (EU) 2017/1353 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2017. L 190., 5. o.).

138|  Először is a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 
(HL 2007. L 299., 1. o.; helyesbítések: HL 2010. L 63., 30. o.; HL 2013. L 97., 4. o.) 118j. cikke alapján, majd 2014. január 1-je óta a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az  
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL 2013. L 347., 671. o.; helyesbítések: HL 2014. L 189., 261. o.; HL 2014. L 232., 25. o.; HL 2016. L 130., 9. o.; HL 2017. L 262., 
16. o.) 100. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:402
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a „Teran” névnek a 607/2009 rendelet139 XV. mellékletében található jegyzékbe való felvétele érdekében, 
amely tartalmazza az OEM-ből vagy földrajzi jelzésből álló, illetve az OEM-et vagy földrajzi jelzést magukban 
foglaló azon borszőlőfajtanevek felsorolását, amelyeket eltérés alapján továbbra is fel lehet tüntetni a borok 
címkéjén. A Bizottság a megtámadott rendeletet Horvátország Unióhoz való csatlakozásának időpontjára, 
azaz 2013. július 1-jére visszaható hatállyal fogadta el. A megtámadott rendeletből ezenkívül kitűnik, hogy 
a „Teran” elnevezés borszőlőfajtaként feltüntethető a Horvátországban előállított borok címkéjén, de kizárólag 
a „Hrvatska Istra” eredetmegjelölés esetében azzal a feltétellel, hogy a „Hrvatska Istra” és a „Teran” jelöléseknek 
ugyanazon látómezőben kell szerepelniük, és a „Teran” nevet kisebb betűmérettel kell feltüntetni, mint a 
„Hrvatska Istra” eredetmegjelölést. A megtámadott rendelet 2. cikke értelmében a megtámadott rendelet 
hatálybalépése előtt előállított, „Hrvatska Istra” OEM-mel ellátott horvát borok a készletek kimerüléséig 
továbbra is értékesíthetők.

Keresetének alátámasztására Szlovénia többek között a megtámadott rendelet visszaható hatálya tekintetében 
a megtámadott rendelet jogalapját képező 1308/2013 rendelet 100. cikke (3) bekezdése második albekezdésének 
megsértésére, valamint a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított jogalapokra 
hivatkozott.

Egyrészt a megtámadott rendelet jogalapját illetően a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság ténylegesen 
visszaható hatállyal alkalmazta az 1308/2013 rendelet 100. cikke (3) bekezdésének második albekezdését, 
amiről a jogalkotó nem rendelkezett. Mindazonáltal meg kellett vizsgálni, hogy e visszaható hatályú alkalmazás 
a megtámadott rendelet lényeges hibáját eredményezi-e. E tekintetben a Törvényszék megállapította, hogy 
a Bizottság nem élt új felhatalmazással a 2013. július 1-je és 2014. január 1-je közötti időszak vonatkozásában. 
Az 1308/2013 rendelet 100. cikke (3) bekezdésének fent említett második albekezdése ugyanis közvetlenül 
az 1234/2007 rendelet egyik hasonló rendelkezésén alapul, amely Horvátország Unióhoz való csatlakozásakor 
hatályos és alkalmazandó volt.140

A Törvényszék ezt követően emlékeztetett arra, hogy a valamely jogi aktus jogalapját képező és az uniós 
intézményt az adott jogi aktus meghozatalára jogosító rendelkezésnek a jogi aktus elfogadásakor hatályosnak 
kell lennie. Következésképpen az egyetlen jogalap, amelyre a Bizottság a megtámadott rendelet elfogadása 
érdekében támaszkodhatott, az 1308/2013 rendelet 100. cikke (3) bekezdésének második albekezdése volt. 
Ezenkívül az 1234/2007 rendelet és az 1308/2013 rendelet szóban forgó rendelkezései nem írtak elő semmilyen 
időbeli korlátozást a Bizottság fellépésére nézve. A Törvényszék ebből azt a következtetést vonta le, miután 
megállapította, hogy a Bizottság Horvátország Unióhoz való csatlakozását megelőzően nem fogadhatta el 
a megtámadott rendeletet, mivel ezen időpontot megelőzően nem rendelkezett területi joghatósággal, hogy 
a Bizottság a szóban forgó rendelkezések rendszerének és szövegének megfelelően járt el.

Másrészt, azon érvet illetően, amely szerint a Bizottság megsértette a jogbiztonság, a szerzett jogok tiszteletben 
tartása és a bizalomvédelem elvét azáltal, hogy visszaható hatállyal ruházta fel a megtámadott rendeletet, 
a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a jogbiztonság elvével ellentétes az uniós jogi aktusok visszaható 
hatályának biztosítása, kivéve, ha a megtámadott jogi aktus célja megköveteli, hogy annak visszaható hatályt 
biztosítsanak, és az érdekeltek jogos bizalmát megfelelően tiszteletben tartották.

139|  A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi 
jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó 
egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendelet (HL 2009. L 193., 60. o.).

140|  Az 1234/2007 rendelet 118j. cikkének (3) bekezdése.
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Először is, ami a megtámadott rendelet által követett célt illeti, a Törvényszék megállapította, hogy e rendelet 
a Horvátországban 2013. június 30-án fennálló jogszerű címkézési gyakorlatok védelmére, valamint az e 
gyakorlatok és a „Teran” szlovén OEM oltalma közötti konfliktus rendezésére irányult. Ennélfogva olyan 
közérdekű célt követett, amely szükségessé tette visszaható hatályának biztosítását. A Bizottság ugyanis 
nem fogadhatta el a megtámadott rendeletet Horvátország Unióhoz való csatlakozásának időpontja előtt, 
és e csatlakozás időpontját kellett alapul vennie a különös címkézési gyakorlatok fennállásának értékelése 
során. Egyébiránt a kérdés érzékeny jellegére tekintettel jogszerűen kísérelhette meg, hogy a két állam közötti 
tárgyalások útján találjon megoldást. Végül a Törvényszék hangsúlyozta, hogy e visszaható hatály a címkézéssel 
kapcsolatos jogszerű gyakorlatok szükségszerű folytonossága miatt elengedhetetlen.

Másodszor, a Törvényszék megvizsgálta, hogy a Bizottság olyan megalapozott várakozásokat keltett-e a 
szlovén bortermelőkben, amelyek szerint Horvátországnak semmilyen visszaható hatályú eltérést nem 
biztosítanak a „Teran” névnek a területén termelt borok címkéjén történő feltüntetését illetően. A szóban 
forgó körülmények elemzését követően megállapította, hogy nem vonható le az a következtetés, hogy a 
Bizottság pontos, feltétlen és egybehangzó ígéreteket tett volna. Emlékeztetett arra, hogy a megtámadott 
rendeletet az ügy körülményeire tekintettel visszaható hatállyal kell felruházni. A Törvényszék szerint Szlovénia 
nem bizonyította, hogy a megtámadott rendelet visszaható hatályának terjedelme és feltételei megsértették 
a szlovén bortermelők jogos bizalmát.

IX. Egészségvédelem

A Törvényszék a 2020. szeptember 23-i Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate kontra Bizottság 
ítéletében (T-549/19, EU:T:2020:444) a Trecondi-treoszulfán gyógyszert a ritka betegségek gyógyszereinek 
nyilvántartásából törlő határozat tárgyában hozott döntést.

A Bizottság 2004. február 23-i határozatával ritka betegségek gyógyszerének minősített egy treoszulfán 
alapú potenciális gyógyszert, amelynek szponzora a felperes, a Medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, és azt a 141/2000 rendeletnek megfelelően felvette a ritka betegségek gyógyszereinek 
európai uniós nyilvántartásába.141

2017. október 13-án a felperes az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), pontosabban a 141/2000 rendelet 
4. cikkében említett, ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság elé terjesztett egy, a treoszulfán 
ritka betegségek gyógyszerének való minősítésének a forgalombahozatali engedély megadásakor történő 
fenntartására vonatkozó jelentést. A vizsgálati eljárást követően a Bizottság 2019. június 20-án határozatot 
hozott, amely megadta a forgalombahozatali engedélyt a treoszulfán alapú gyógyszernek Trecondi-treoszulfán 
név alatt,142 ugyanakkor megállapította, hogy e gyógyszer már nem felel meg a 141/2000 rendelet 3. cikkében 
meghatározott minősítési kritériumoknak, ezért nem minősíthető ritka betegségek gyógyszerének. A 141/2000 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja valamely gyógyszer ritka betegségek gyógyszerének való 
minősítéséhez vagylagos feltételeket ír elő, nevezetesen, hogy nem létezik az Unióban hivatalosan engedélyezett, 

141|  A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2000. L 18., 
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 21. o.).

142|  A Trecondi–treoszulfán emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 136, 
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.) szerinti engedélyezéséről szóló, 2019. június 20-i C(2019) 4858 final 
európai bizottsági végrehajtási határozat.
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megfelelő módszer a kérdéses betegség diagnosztizálására, megelőzésére és kezelésére (első eset), vagy, 
ha ilyen módszer létezik is, a gyógyszer a létező megfelelő módszerekhez képest jelentős kedvező hatást 
gyakorol majd a betegségben szenvedőkre (második eset). E tekintetben a ritka betegségek gyógyszereivel 
foglalkozó bizottság végleges véleményét követően a Bizottság megállapította, hogy a felperes a buszulfán 
alapú gyógyszerekkel (Busilvex) és a thiotépa alapú gyógyszerekkel (Tepadina) kapcsolatban bizonyította a 
Trecondi-treoszulfán jelentős kedvező hatását, de a melphalan és cyclophosphamid alapú gyógyszerekkel 
kapcsolatban nem. Következésképpen a Trecondi-treoszulfán gyógyszert törölték a ritka betegségek 
gyógyszereinek európai uniós nyilvántartásából.

A Törvényszék, amelyhez a felperes megsemmisítés iránti keresetet nyújtott be a megtámadott határozattal 
szemben, 2020. szeptember 23-i ítéletével helyt adott a hivatkozott első két jogalapnak, következésképpen 
megsemmisítette e határozatot azon részében, amely akként rendelkezett, hogy a Trecondi-treoszulfán 
gyógyszert nem kell többé ritka betegségek gyógyszereként nyilvántartani.

A Törvényszék mindenekelőtt rámutatott arra, hogy a 141/2000 rendelet a gyógyszerek ritka betegségek 
gyógyszerének történő minősítéséhez előírt két vagylagos feltétel közül elsőként azt írja elő, hogy nem létezik 
az Unióban hivatalosan engedélyezett, megfelelő módszer a kérdéses betegség diagnosztizálására, megelőzésére 
és kezelésére. E kritérium értelmében ahhoz, hogy egy gyógyszert „megfelelő módszernek” lehessen tekinteni, 
az szükséges, hogy e gyógyszer az Unióban vagy az Unió valamely tagállamában ugyanazon ritka „betegség” 
tekintetében legyen „engedélyezve”, mint amely betegséget azzal a gyógyszerrel kezelnek, amely tekintetében 
ritka betegségek gyógyszerének forgalombahozatali engedélye iránt kérelmet nyújtanak be. Valamely 
gyógyszer Unión belüli engedélye hatályának meghatározása céljából a Törvényszék emlékeztetett arra, 
hogy a 2001/83 irányelv143 értelmében a tagállamokban gyógyszert csak akkor lehet forgalomba hozni, ha 
az adott tagállam illetékes hatóságai az ezen irányelvvel összhangban forgalombahozatali engedélyt adnak 
ki.144 Továbbá, a forgalombahozatali engedély nemzeti szinten való megadásához kérelmet kell benyújtani 
az érintett tagállam illetékes hatóságához, amelynek az alkalmazási előírást is magában kell foglalnia,145 és 
amely, meghatározott sorrendben, számos információt tartalmaz a gyógyszerről. Az alkalmazási előírást az 
említett hatóság a forgalombahozatali engedély kiadásakor hagyja jóvá, és az részét képezi a forgalombahozatali 
engedély megadásáról szóló határozatnak, amely meghatározza a létező gyógyszer engedélyének hatályát. 
A forgalombahozatali engedély kiállítását követően a 2001/83 irányelv értelmében a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának gondoskodnia kell arról, hogy a termékismertetőt a legújabb tudományos ismereteknek 
megfelelően naprakészen tartsák.

Ebből a Törvényszék szerint az következik először is, hogy valamely gyógyszer nem előírásszerű alkalmazása 
nem tekinthető „engedélyezettnek”, következésképpen nem minősülhet a 141/2000 rendelet értelmében 
„megfelelő módszernek”.

Másodszor, a Törvényszék rámutatott arra, hogy annak vizsgálatához, hogy a hivatkozott létező módszer 
ugyanazon „betegséget” kezeli-e, mint a kérelem tárgyát képező, ritka betegségek gyógyszere, a létező 
módszer alkalmazását keretek közé szorító lényeges elemek összességét figyelembe kell venni, különösen 
terápiás javallatát és az e gyógyszerrel kezelt populációt, amint azt az alkalmazási előírás – amely kizárólag 
szigorúan értelmezhető – meghatározza. Ekként az alkalmazási előírás bármely módosításakor az új javallat 
tekintetében a kedvező hatás-kockázat viszonyára, a gyógyszer biztonságosságára és hatásosságára vonatkozó 

143|  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet 69. o.).

144|  A 2001/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban.

145|  A 2001/83 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének j) pontjával összhangban.
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vizsgálatot kell végezni, adott esetekben klinikai tesztekkel kísérve. Egy gyógyszer forgalombahozatali 
engedélye tehát nem terjed ki azon betegségek diagnosztizálására, megelőzésére és kezelésére, vagy a 
betegek azon kategóriáira, amelyeket a gyógyszer alkalmazási előírása nem említ.

Harmadszor, a Törvényszék kiemelte, hogy amennyiben valamely gyógyszer, amely ritka betegségek 
gyógyszerének forgalombahozatali engedély iránti kérelem tárgyát képezi, olyan betegségek vagy betegek 
olyan kategóriáinak diagnosztizálására, megelőzésére és kezelésére szolgál, amelyek tekintetében, még ha 
csak részben is, a referencia-gyógyszerek – alkalmazási előírásuk értelmében – nem engedélyezettek, ezen 
utóbbi gyógyszerek nem tekinthetők „megfelelő módszereknek” e betegségek vagy a betegek e kategóriái 
tekintetében. Ugyanis, tekintettel az 141/2000 rendelet céljára, amely nem más, mint hogy ösztönzőket 
biztosítson az ilyen betegségek gyógyszereiként minősített gyógyszerek kutatásához, fejlesztéséhez és 
forgalomba hozatalához, az elérni kívánt céllal ellentétes valamely potenciális gyógyszernek az e rendelet 
előnyei alól azon okból történő kizárása, hogy „megfelelő módszerek” csak az e gyógyszerrel kezelt ritka 
betegségek egy része tekintetében léteznek.

Egyébiránt a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a 141/2000 rendelet lehetővé teszi, pontosan valamely ritka 
betegségek gyógyszere forgalombahozatali engedélye kiadásának fázisában, hogy figyelembe vegyék a más 
gyógyszerek forgalombahozatali engedélyével való részleges átfedés eseteit.146 Tehát, amennyiben egy 
gyógyszer bizonyos terápiás javallatai megfelelnek az e rendelet 3. cikkében kimondott minősítési kritériumoknak, 
e gyógyszer főszabály szerint minősíthető ritka betegségek gyógyszerének e javallatok tekintetében, azon 
javallatok tekintetében pedig, amelyekkel kapcsolatban a gyógyszer nem felel meg az e rendelet 3. cikkében 
kimondott kritériumoknak, külön forgalombahozatali engedély adható ki, ugyanezen rendelet alkalmazási 
körén kívül.

A Törvényszék annak vizsgálatát követően, hogy a jelen esetben a ritka betegség kezelését és a  
Trecondi-treoszulfánnal kezelt betegek kategóriáit is lefedik-e alkalmazási előírásuk szerint a melphalan és 
cyclophosphamid alapú gyógyszerek, megállapította, hogy az összehasonlított gyógyszerek alkalmazási 
előírása nyilvánvaló különbségeket mutat. A Trecondi-treoszulfán alkalmazási előírásából az következik 
ugyanis, hogy ez lefed olyan betegségeket és populációkat, amelyeket a melphalan és cyclophosphamid 
alapú gyógyszerek alkalmazási előírása nem. Következésképpen e betegségek és populációk tekintetében a 
melphalan és cyclophosphamid alapú gyógyszerek nem tekinthetők a 141/2000 rendelet 3. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának első esete szerinti megfelelő módszereknek.

X. Energia

A 2020. november 18-i Aquind kontra ACER ítéletében (T-735/18, EU:T:2020:542) a Törvényszék az Aquind Ltd-t 
(a továbbiakban: felperes) – a brit és a francia villamosenergia-szállító hálózatok közötti  
villamosenergia-hálózatot összekapcsoló projektet (a továbbiakban: Aquind rendszerösszekötő) kezdeményező 
társaság – érintő ügyben határozott. Ezen új rendszerösszekötő tekintetében a bevételek felhasználását, az 

146|  A 141/2000 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében.
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átviteli hálózatok és az átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztását, valamint a harmadik feleknek az átviteli 
vagy elosztó hálózatokhoz való hozzáférését szabályozó általános elvektől való átmeneti mentesség iránti 
kérelmet nyújtott be a felperes az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségéhez (ACER).147

Az ACER 2018. június 19-i határozatával148 azzal az indokkal utasította el a mentesség iránti kérelmet, hogy 
a felperes nem teljesítette azt a feltételt, miszerint az ezen új rendszerösszekötőre irányuló beruházás 
kockázatának akkorának kell lennie, hogy a beruházás nem valósulna meg a mentesség nélkül.149 A beruházáshoz 
kapcsolódó kockázat értékelésének keretében az ACER többek között úgy ítélte meg, hogy a pénzügyi 
támogatás hiányán alapuló kockázat fennállása nem állapítható meg bizonyossággal, mivel az Aquind 
rendszerösszekötő elnyerte a közös érdekű projekt jogállását, ami lehetővé teszi számára, hogy a szabályozásban150 
előírt pénzügyi támogatásban részesülhessen, a felperes azonban nem kérelmezte azt. A 2018. október 17-i 
határozatában151 az ACER fellebbezési tanácsa helybenhagyta az ügynökség határozatát, és elutasította az 
Aquind rendszerösszekötő alóli mentesség iránti kérelmet.

A felperes által benyújtott, megsemmisítés iránti kereset keretében a Törvényszék megsemmisítette a 
fellebbezési tanács határozatát. Ebben az ítéletben a Törvényszék pontosította a fellebbezési tanács által az 
ACER határozatai felett gyakorolt felülvizsgálatának intenzitását, valamint az új rendszerösszekötővel 
kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó kockázat szintjére vonatkozó, azon feltétel értelmezését, amelyet a 
mentesség igénybevételéhez kell teljesíteni.

Először is, a Törvényszék megállapította, hogy a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot, amikor az 
ACER határozatának csak korlátozott felülvizsgálatát végezte el. A Törvényszék szerint a fellebbezési tanács 
elégtelen intenzitású felülvizsgálatot végzett azon hatáskörökre tekintettel, amelyekkel a jogalkotó felruházta, 
értékelési hatáskörével pedig csak korlátozottan és nem teljeskörűen élt. A fellebbezési tanács szervezetére 
és hatásköreire vonatkozó rendelkezések alapján ugyanis megállapítható, hogy ezt a fellebbezési szervet 
nem azért hozták létre, hogy az összetett műszaki és gazdasági jellegű értékelések korlátozott felülvizsgálatára 
szorítkozzon. E tekintetben a Törvényszék rámutatott arra, hogy a fellebbviteli tanács az ügynökséget létrehozó 
szabályozás152 értelmében nem csak azokkal a hatáskörökkel rendelkezik, mint maga az ACER, hanem azokkal 
is, amelyeket az Ügynökség fellebbviteli testületeként ruháztak rá. Következésképpen, ha a fellebbviteli tanács 
úgy dönt, hogy visszautalja az ügyet az ügynökséghez, képes befolyásolni az ACER által hozott határozatokat, 
amelyet köt a tanács indokolása. Ezenfelül, ami a mentesség iránti kérelmeket illeti, mivel kizárólag a fellebbviteli 
tanács határozatai képezhetik megsemmisítés iránti kereset tárgyát a Törvényszék előtt, az a tény, hogy a 
felperes nem vitathatja elfogadhatóan az ACER határozatát, megerősíti azt a következtetést, hogy a fellebbviteli 
tanács nem gyakorolhat az uniós bíróság által gyakorolt bírósági felülvizsgálattal egyenértékű korlátozott 
felülvizsgálatot az ügynökség határozata felett. A Törvényszék szerint ugyanis a fellebbezési tanácsnak a 
szakmai és gazdasági jellegű értékelésekre vonatkozó korlátozott felülvizsgálata ahhoz vezetne, hogy 

147|  E keresetet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről 
és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2009. L 211., 15. o.) 17. cikke alapján nyújtották be.

148|  Az ACER 2018. június 19-i 05/2018. sz. határozata.

149|  A 714/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt feltétel.

150|  A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, 
valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 115., 39. o.; helyesbítések: HL 2014. L 283., 81. o., HL 2018. L 167., 37. o.) 12. cikke.

151|  Az ACER fellebbezési tanácsának 2018. október 17-i A-001–2018. sz. határozata.

152|  Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL 2009. L 211., 1. o.) 19. cikke.
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korlátozott felülvizsgálatot végezne egy olyan határozat felett, amely maga is korlátozott felülvizsgálat 
eredménye. Márpedig a „korlátozott felülvizsgálat korlátozott felülvizsgálatának” rendszere nem biztosítja 
a hatékony bírói jogvédelem azon garanciáit, amelyekben a vállalkozásoknak részesülniük kell.

A Törvényszék arra is emlékeztetett, hogy – amint az az ECHA fellebbezési tanácsával kapcsolatban már 
megállapításra került153 – annak az ítélkezési gyakorlatnak, amely szerint az összetett műszaki és gazdasági 
jellegű értékelések az uniós bíróság korlátozott felülvizsgálata alá tartoznak, nem az a célja, hogy azt az 
ügynökségek fellebbezési szervei által végzett felülvizsgálatra alkalmazzák. A Törvényszék szerint a fellebbviteli 
tanácsnak az ACER valamely mentesség iránti kérelemre vonatkozó határozatában szereplő összetett szakmai 
és gazdasági jellegű értékelésekre vonatkozó vizsgálata keretében tagjai tudományos szakértelmére 
támaszkodva kell megvizsgálnia, hogy a felperes által előadott érvek alkalmasak-e annak bizonyítására, hogy 
az ACER határozatának alapjául szolgáló megfontolások tévesek.

A Törvényszék másodsorban megállapította, hogy a fellebbezési tanács azt megkövetelve, hogy az új közös 
érdekű projekthez kapcsolódó beruházásra irányuló pénzügyi támogatási kérelmet előzetesen, a mentesség 
iránti kérelem előterjesztését megelőzően nyújtsák be, az új rendszerösszekötőkkel kapcsolatos mentesség 
megadása tekintetében a szabályozás által elő nem írt, kiegészítő feltételt vezetett be jogellenesen.154  
Ha ugyanis egy, az Aquind rendszerösszekötőhöz hasonló közös érdekű projekt tekintetében odaítélt pénzügyi 
támogatás fennállása érvényesen minősülhet az annak meghatározásához szükséges releváns kritériumnak, 
hogy áll-e fenn a beruházáshoz kapcsolódó kockázat, ami igazolná a szabályozott rendszer alóli mentességet, 
e kritérium nem minősülhet olyan, teljesen különálló feltételnek, amelyet e mentesség megszerzéséhez 
teljesíteni kell. Következésképpen, a közös érdekű projekt jogállását elnyert rendszerösszekötő projektre 
vonatkozó, pénzügyi támogatásra irányuló, előzetes kérelem hiánya önmagában nem minősülhet olyan 
indoknak, amely lehetővé teszi azon következtetés levonását, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kockázat 
nem nyert bizonyítást. Márpedig az Aquind rendszerösszekötő esetében a fellebbezési tanács lényegében 
úgy ítélte meg, hogy az ezen új rendszerösszekötővel kapcsolatos pénzügyi támogatás iránti kérelemre adott 
nemleges válasz önmagában lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a beruházáshoz olyan mértékű 
kockázat társul, amely lehetővé teszi a mentességi rendszer engedélyezését.

A Törvényszék szerint a mentesség iránti kérelem vizsgálatát irányító alapvető kritériumnak a szabályozás 
által előírt, a „beruházás kockázatának” mértékére vonatkozó kritériumnak kell lennie.155 E tekintetben a 
Törvényszék kiemeli, hogy a közös érdekű projekt jogállását elnyerő rendszerösszekötővel kapcsolatos 
pénzügyi támogatás megszerzésének lehetősége semmi esetre sem teszi lehetővé a beruházáshoz kapcsolódó 
kockázat automatikus kizárását. Márpedig a jelen ügyben a fellebbezési tanács és az ACER egy hipotetikus 
érvelés alapján közvetetten vélelmezte azt, hogy a finanszírozás iránti kérelem olyan pénzügyi előny 
biztosításához vezet, amely lehetővé teszi az Aquind rendszerösszekötőbe történő beruházáshoz kapcsolódó 
kockázat megszüntetését.

153|  2019. szeptember 20-i BASF Grenzach kontra ECHA ítélet (T-125/17, EU:T:2019:638).

154|  A 714/2009 rendelet 17. cikkének (1) bekezdése.

155|  A 714/2009 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:638
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XI. Vegyi anyagok (REACH)

A Törvényszék a 2020. december 16-i PlasticsEurope kontra ECHA ítéletével (T-207/18, EU:T:2020:623) 
elutasította az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2018. január 3-i ED 01/2018. sz. határozatát, amely 
úgy egészítette ki a biszfenol-A-ra vonatkozóan az 1907/2006 rendelet156 XIV. mellékletébe felvenni javasolt 
anyagok jelöltlistáján szereplő, meglévő bejegyzést, hogy ezen anyagot az említett rendelet 57. cikkének 
f) pontja értelmében a környezetre valószínűleg súlyos hatást gyakorló, endokrinkárosító anyagként 
azonosította.

A PlasticsEurope nemzetközi szakmai egyesület, amely tagjainak érdekeit képviseli és védi, e tagok műanyag 
termékeket gyártó és importáló vállalkozások. Közülük öt aktív szerepet játszik a biszfenol-A európai uniós 
piacán való forgalmazásában. Ez az egyesület keresetet nyújtott be az ECHA határozatával szemben, és ebben 
többek között több, a biszfenol-A-nak az 1907/2006 rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti különös aggodalomra 
okot adó anyagként való azonosítása során elkövetett, nyilvánvaló értékelési hibára hivatkozott.

A Törvényszék elutasította a keresetet, többek között kimondva, hogy az ECHA helyesen alkalmazta a 
bizonyítékok bizonyító erején alapuló megközelítést. Ez az ítélet kiegészíti a PlasticsEurope kontra ECHA 
ítéletből (T-636/17)157 eredő ítélkezési gyakorlatot.

Először is a Törvényszék kimondta, hogy az ECHA nem követett el nyilvánvaló hibát a biszfenol-A-nak a 
környezetre valószínűleg súlyos hatást gyakorló, endokrinkárosító anyagként történő azonosítása tekintetében 
releváns bizonyítékok értékelése során.

Egyrészt a Törvényszék megállapította, hogy ezen anyag különös aggodalomra okot adó anyagkénti azonosítására 
a bizonyítékok bizonyító erején alapuló megközelítés alkalmazásával került sor. A Törvényszék pontosította, 
hogy e megközelítés, valamint azon mérlegelési mozgástér, amellyel az ECHA a különös aggodalomra okot 
adó anyagok azonosítása terén rendelkezik, azt vonja maga után, hogy kizárhat olyan tanulmányokat, 
amelyeket nem tart relevánsnak. Nyilvánvaló értékelési hiba ugyanis csak akkor állapítható meg, ha az ECHA 
teljesen és tévesen figyelmen kívül hagyott volna egy olyan megbízható tanulmányt, amelynek a felvétele 
oly módon módosította volna a bizonyítékok átfogó értékelését, hogy a végleges határozatot megfosztotta 
volna hitelességétől. A jelen esetben azonban nem ez történt.

Másrészt a Törvényszék hangsúlyozta, hogy nem áll fenn elvi tilalom arra vonatkozóan, hogy az ECHA „nem 
szabványos” vagy „feltáró” tanulmányokat vegyen figyelembe annak érdekében, hogy a bizonyítékok bizonyító 
erején alapuló megközelítés keretében alátámassza a hitelesített vizsgálati módszereket követő, szabványos 
tanulmányokból levont következtetéseket. Egyébiránt pontosította, hogy azon megközelítés, amely főszabály 
szerint kizárja a nem szabványos vagy feltáró tanulmányok felhasználását, lehetetlenné tenné a környezetre 
kockázatot jelentő anyagok azonosítását, ez pedig ellentétes lenne az elővigyázatosság elvével, amelyen az 
említett rendelet rendelkezései alapulnak.

156|  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, 
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 136., 
3. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2009. L 36., 84. o.; HL 2010.L 118., 89. o.).

157|  A Törvényszék a 2019. szeptember 20-i PlasticsEurope kontra ECHA ítéletben (T-636/17, EU:T:2019:639) elutasította az ECHA azon 
határozatával szemben indított keresetet, amelyben az ECHA az 1907/2006 rendelet XIV. mellékletébe felvenni javasolt anyagok 
jelöltlistáján szereplő biszfenol-A-ra vonatkozó meglevő bejegyzést oly módon egészítette ki, hogy ezen anyagot az emberi egészségre 
valószínűleg súlyos hatásokat gyakorló, az endokrinkárosító anyagként azonosította.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:623
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:639
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Másodsorban a Törvényszék megállapította, hogy az ECHA sem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 
biszfenol-A-nak a környezetre valószínűleg súlyos hatást gyakorló, az 1907/2006 rendelet 57. cikkének a)–
e) pontjában felsorolt anyagok használatával azonos mértékű aggodalomra okot adó, endokrinkárosító 
anyagként történő azonosítása során.

Mindenekelőtt, a bizonyítékok értékelését illetően a Törvényszék megállapította, hogy az ECHA átlátható és 
szisztematikus módszert alkalmazott, és tiszteletben tartotta a tudományos kiválóság elvét. A Bizottság több 
tanulmányból származó adatokat súlyozott, figyelembe véve minden egyes tanulmány tudományos 
megbízhatóságát. A Törvényszék megállapította, hogy az ezen adatok összességéből levont bizonyító erő 
tette lehetővé az ECHA számára, hogy a biszfenol-A lényegi tulajdonságaira, mint az endokrinkárosító anyagra 
vonatkozóan megfogalmazza következtetéseit.

Ezt követően a Törvényszék elutasította azt az érvet, amely szerint az ECHA nem bizonyította, hogy tudományosan 
igazolható módon megállapították, hogy a biszfenol-A az 1907/2006 rendelet 57. cikke f) pontjának megfelelően 
az endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt valószínűleg súlyos hatást gyakorol a környezetre.  
A Törvényszék e tekintetben emlékeztetett arra, hogy annak valószínűsége, hogy egy endokrinkárosító anyag 
káros hatást gyakorolhat a környezetre, elegendő az e cikk szerinti okozati összefüggés megállapításához,158 
amely nem követeli meg az okozati összefüggés abszolút bizonyítékát.159 A Törvényszék az alkalmazott 
módszertan vizsgálatát követően megerősítette az ECHA-nak a biszfenol-A endokrin hatásmechanizmusa 
és a környezetre gyakorolt súlyos hatások közötti valószínűsíthető biológiai kapcsolat fennállására vonatkozó 
következtetését. Így megállapította, hogy az ECHA nem sértette meg a megkövetelt bizonyítási szintet.

Az 1907/2006 rendelet 57. cikkének f) pontjában szereplő, azonos mértékű aggodalom meghatározását 
illetően a Törvényszék végül emlékeztetett arra, hogy az említett cikk nem ír elő semmiféle kritériumot, és 
nem tartalmaz semmiféle pontosítást azon aggodalmak jellegét illetően, amelyeket figyelembe lehetne venni 
valamely anyag ilyenként való azonosítása tekintetében. A Törvényszék tehát hangsúlyozta, hogy nem róható 
fel az ECHA-nak, hogy a biszfenol-A hatásai által keltett aggodalom mértékét különösen azon bizonytalanságokra 
hivatkozva igazolta, amelyeket ezen anyag biztonságos expozíciós szintjének meghatározása érdekében 
azonosított. Így a Törvényszék megállapította, hogy a PlasticsEurope nem bizonyította, hogy az ECHA miként 
követett el nyilvánvaló értékelési hibát.

XII. A pénzügyi ágazat felügyelete

2020-ban a Törvényszék kibővített tanácsban eljárva három fontos ítéletet hozott az Európai Központi Bank 
(EKB) által a hitelintézetek prudenciális felügyelete keretében hozott határozatok jogszerűségével kapcsolatban.

A 2020. július 8-án kihirdetett Crédit agricole kontra EKB ítéletben (T-576/18, fellebbezett,160 EU:T:2020:304) 
a Törvényszék kibővített tanácsban eljárva helyt adott a Crédit agricole SA prudenciális felügyelet alatt álló 
hitelintézet által benyújtott, az EKB határozatának161 megsemmisítése iránti keresetnek annyiban, amennyiben 
az a felperessel szemben 4 300 000 euró összegű adminisztratív pénzbírságot szabott ki.

158|  A Törvényszék 2017. május 11-i Deza kontra ECHA ítélete (T-115/15, EU:T:2017:329, 173. pont).

159|  A Törvényszék 2019. szeptember 20-i PlasticsEurope kontra ECHA ítélete (T-636/17, EU:T:2019:639, 94. pont).

160|  C-456/20 P. sz. Crédit agricole kontra EKB ügy.

161|  Az Európai Központi Bank 2018. július 16-i ECB/SSM/2018-FRCAG-75 határozata.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:304
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:329
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:639
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A jelen ügyben az EKB az 1024/2013 rendelet162 alapján a felperessel szemben az 575/2013 rendeletben163 
előírt szavatolótőke–követelmények folyamatos megsértése miatt adminisztratív pénzbírságot kiszabó 
határozatot hozott. Konkrétan a felperes az illetékes hatóság előzetes engedélye nélkül minősített 
tőkeinstrumentumokat elsődleges alapvető tőkeinstrumentumoknak (CET 1). Gondatlanságból elkövetett 
jogsértést megállapítva az EKB úgy ítélte meg, hogy arányos szankciónak minősül a 4 300 000 euró összegű 
adminisztratív pénzbírság, amely szerinte 0,0015%-át teszi ki azon csoport éves forgalmának, amelyhez a 
felperes tartozik. A felperes, aki egyszerre vitatta a határozat jogszerűségét annyiban, amennyiben az EKB 
megállapította az általa elkövetett jogsértést, valamint annyiban, amennyiben vele szemben adminisztratív 
pénzbírságot szabott ki, e határozattal szemben megsemmisítés iránti keresettel fordult a Törvényszékhez.

Először is, a megtámadott határozat a tekintetben való jogszerűségének vizsgálata keretében, hogy az a 
felperessel szemben jogsértést állapított meg, a Törvényszék az 575/2013 rendelet 26. cikke (3) bekezdésének 
első albekezdésében szereplő, de a rendeletben közelebbről meg nem határozott, „a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok engedélye” kifejezést értelmezte. A Törvényszék szerint e rendelkezés rendszertani és teleologikus 
értelmezéséből az következik, hogy a hitelintézetnek be kellett volna szereznie a hatáskörrel rendelkező 
hatóság engedélyét azt megelőzően, hogy az egyes tőkeinstrumentum-kibocsátásait a CET 1 instrumentumai 
közé sorolta volna.

Egyébiránt a felperes azon kifogásaira válaszolva, amelyek arra vonatkoztak, hogy magatartása a kevésbé 
szigorú büntetőtörvény visszaható hatályú alkalmazása elvének alkalmazása alapján ugyanezen rendelkezés 
későbbi módosítását követően már nem jogsértő, a Törvényszék elismerte, hogy ez az elv, amely az uniós 
jog egyik általános elve, amelyet immár az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít, a büntetőjogi vagy közigazgatási 
szankciót kiszabó határozat megsemmisítéséhez vezethet abban az esetben, ha a jogi háttér az adott ügy 
tényállásának megvalósulását követően, de még a megtámadott határozat meghozatalát megelőzően 
módosult. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erre az elvre nem lehet hivatkozni a jogi háttér említett módosulását 
megelőzően hozott jogi aktus jogszerűségének vizsgálata során. Nem róható fel ugyanis valamely intézménynek, 
hogy határozata meghozatalakor még nem alkalmazandó jogszabályokat hagyott figyelmen kívül. A Törvényszék 
kizárólag abban az esetben veheti adott esetben figyelembe a jogi háttérnek a megtámadott határozat 
meghozatalát követő változását, ha a Törvényszék a kiszabott szankció összegének megváltoztatására 
irányuló jogkörét gyakorolja, annak értékelése érdekében, hogy az említett összeg megfelelő jellegű-e abban 
az időpontban, amikor a Törvényszék a határozatát meghozza. Márpedig a jelen ügyben ilyen megváltoztatás 
iránti kérelmet nem terjesztettek elő.

Ezenkívül, miután emlékeztetett arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a gondatlanság olyan nem szándékos 
cselekményre vagy mulasztásra vonatkozik, amellyel a felelős személy megsérti a gondossági kötelezettségét,164 
és hogy az ilyen gondatlanság fennállásának értékelése céljából figyelembe kell venni többek között a szóban 
forgó rendelkezések összetettségét, valamint az érintett vállalkozás szakmai tapasztalatát és gondosságát,165 
a Törvényszék megállapította, hogy a felperesnek mint hitelintézetnek fokozott elővigyázatosságot kell 
tanúsítania az 575/2013 rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során. A Törvényszék szerint a felperes az 

162|  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 
történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 63. o.) 18. cikkének (1) bekezdése.

163|  A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 208., 
68. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; HL 2017. L 20., 2. o.) 26. cikkének (3) bekezdése.

164|  2008. június 3-i Intertanko és társai ítélet (C-308/06, EU:C:2008:312, 75. pont).

165|  1999. november 11-i Söhl & Söhlke ítélet (C-48/98, EU:C:1999:548, 56. pont).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2008:312
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:1999:548


 B   A Törvényszék ítélkezési gyakorlata 2020-ban 327

említett rendelet rendelkezéseinek figyelmes elemzéséből le tudta volna vezetni az e rendelet alapján fennálló 
kötelezettségeinek pontos terjedelmét, így a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az EKB helyesen 
állapította meg a felperes jogsértő magatartásának gondatlan jellegét.

Végül, ami a felperes által a védelemhez való jog tiszteletben tartására vonatkozó követelmények megsértésére 
alapított kifogást illeti, a Törvényszék a védelemhez való jognak a versenyjogi jogsértések szankcionálására 
irányuló eljárások során való tiszteletben tartására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot166 analógia útján alkalmazva 
úgy ítélte meg, hogy e követelményeket tiszteletben tartják, amennyiben az EKB kifogásközlést küld az érintett 
félnek, amelyben világosan kifejti azon lényeges elemek összességét, amelyekre a felügyeleti határozat 
meghozatalát megelőzően támaszkodik. A határozat nem róhat az érintett fél terhére a közigazgatási eljárás 
során vele közöltektől eltérő jogsértéseket, és csak olyan tényeket állapíthat meg, amelyekkel kapcsolatban 
az érintett fél kifejthette álláspontját. A Törvényszék ellenben emlékeztetett arra, hogy a végleges határozatnak 
nem kell feltétlenül megegyeznie a kifogásközléssel, mivel az abban szereplő ténybeli, illetve jogi értékelések 
pusztán előzetes jellegűek. Mindazonáltal a védelemhez való jog megsértése megállapítható akkor, ha az 
EKB által elkövetett szabálytalanság miatt az EKB által lefolytatott közigazgatási eljárás eltérő eredményre 
vezethetett, különösen akkor, ha az érintett fél a szabálytalanságok hiányában hatékonyabban tudta volna 
biztosítani a védelmét. E megállapítások fényében a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a felperes nem tudta 
bizonyítani a vele szemben jogsértést megállapító megtámadott határozat jogellenességét.

Másodszor, a megtámadott határozat a tekintetben való jogszerűségének vizsgálata során, hogy az a 
felperessel szemben adminisztratív pénzbírságot szabott ki, a Törvényszék különösen hangsúlyozta az EKB 
prudenciális felügyelet tárgyában hozott határozatainak indokolására vonatkozó kötelezettség alapvető 
jellegét. A Törvényszék ugyanis rámutatott arra, hogy az 1024/2013 rendelet által a pénzbírság meghatározása 
tekintetében az EKB-ra ruházott széles mérlegelési jogkörre, valamint a kiszabott szankciók igen magas 
összegére tekintettel elengedhetetlen, hogy a szankciónak, illetve annak összegének hatékony, arányos és 
visszatartó jellegét bírósági felülvizsgálatnak lehessen alávetni. E tekintetben a Törvényszék hangsúlyozta, 
hogy a határozat indokolásából ki kell tűnnie az EKB által a szankció összegének meghatározásakor követett 
módszernek, valamint az általa figyelembe vett valamennyi releváns elemnek.

Márpedig a jelen ügy körülményeiből kitűnik, hogy jóllehet az EKB az ellenkérelmében és a tárgyaláson 
megjelölte a szankció összegének meghatározásakor alkalmazott módszert, valamint a figyelembe vett 
elemeket, e pontosítások hiányoztak az adminisztratív pénzbírságot kiszabó eredeti határozatból. Ez utóbbi 
tehát elégtelen indokolást tartalmazott, amely az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a hiányzó elemek 
utólagos közlésével nem volt orvosolható.

Ennélfogva a Törvényszék elégtelen indokolás miatt kizárólag annyiban semmisítette meg az EKB határozatát, 
amennyiben az a felperessel szemben 4 300 000 euró összegű adminisztratív pénzbírságot szabott ki.

A 2020. július 8-i VQ kontra EKB ítéletében (T-203/18, EU:T:2020:313) a Törvényszék kibővített tanácsban 
eljárva elutasította a VQ, egy felügyelt hitelintézet által benyújtott, az Európai Központi Bank (EKB) határozatának167 
azon részében történő megsemmisítése iránti keresetet, amennyiben az egyrészt a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó európai jogszabályok megsértése miatt közigazgatási pénzbírságot szabott ki a 
felperessel szemben, másrészt pedig az EKB honlapján e bírságnak a felperes nevének anonimizálás nélkül 
történő közzétételéről rendelkezett.

166|  2012. május 24-i MasterCard és társai kontra Bizottság ítélet (T-111/08, EU:T:2012:260, 266–269. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat).

167|  Az Európai Központi Bank 2018. március 14-i ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016–0026. sz. határozata.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:313
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2012:260
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Ezen ügyben az EKB a felperessel szemben 1 600 000 euró összegű közigazgatási pénzbírságot kiszabó 
határozatot fogadott el azzal az indokkal, hogy ez utóbbi 2014. január 1-je és 2016. november 7. között 
megsértette az 575/2013 rendeletben előírt azon kötelezettséget,168 hogy az elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumok visszavásárlása előtt engedélyt kell kérni az illetékes hatóságtól. Mivel az EKB úgy ítélte 
meg, hogy a felperes nem felelt meg az Egységes Felügyeleti Mechanizmus (SSM) keretrendeletében az 
anonim közzétételhez előírt feltételeknek,169 a felperes nevének anonimizálása nélkül tette közzé a honlapján 
az 1024/2013 rendelet rendelkezései alapján kiszabott közigazgatási pénzbírságot.

A felperes e határozat megsemmisítése iránt keresetet nyújtott be a Törvényszékhez, vitatva többek között 
azt, hogy az EKB nem várta meg az ilyen kereset benyújtására előírt határidő lejártát a kiszabott bírság nem 
anonimizált közzététele előtt.

Először is a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy az 1024/2013 rendelet170 rendelkezései értelmében két 
konjunktív feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az EKB közigazgatási pénzbírságot szabhasson ki: az 
elkövetett jogsértésnek releváns és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusra kell vonatkoznia, valamint 
az illetékes hatóságoknak az uniós jog értelmében felhatalmazással kell rendelkezniük arra, hogy e jogsértés 
esetén közigazgatási pénzbírságot szabhassanak ki.

E tekintetben, mivel a felperes annak vitatására szorítkozott, hogy e két feltétel közül az első teljesül-e,  
a Törvényszék megállapította, hogy az a jelen ügyben teljesül. Az 575/2013 rendelet ugyanis az uniós jog 
olyan közvetlenül alkalmazandó, egyértelműen megfogalmazott rendelkezését171 tartalmazza, amely arra 
kötelezi a hitelintézeteket, hogy előzetes engedélyt kérjenek az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
visszaváltása vagy visszavásárlása előtt, lehetővé téve az EKB számára, hogy e kötelezettség megsértése 
esetén gyakorolja felügyeleti és szankcionálási jogkörét. Egyébiránt a Törvényszék, miután emlékeztetett 
arra, hogy az EKB-nak tiszteletben kell tartania az arányosság elvét, amikor bírságok kiszabásáról határoz, 
és meghatározza azok összegét, megállapította, hogy az EKB nem sértette meg ezt az elvet, amikor a jelen 
ügyben alkalmazandó jogszabályok értelmezésével kapcsolatos észszerű kétség hiányában közigazgatási 
pénzbírságot szabott ki a felperessel szemben.

Másodszor, a Törvényszék megállapította, hogy az SSM-keretrendelet azon rendelkezésének172 szövegét, 
amely az EKB által kiszabott bírságok anonimizált vagy halasztott közzétételének lehetőségét írja elő abban 
az esetben, ha a szóban forgó szervezetnek „aránytalan veszteséget” okozhat a nem anonimizált közzététel, 
úgy kell értelmezni, hogy az főszabály szerint minden közigazgatási pénzbírságot kiszabó határozat olyan 
közzétételét írja elő, amely többek között tartalmazza az érintett szervezet megnevezését. Az ilyen típusú 
szankciókra vonatkozó határozatokat ugyanis csak kivételesen teszik közzé anonim módon, vagy azok 
közzététele csak kivételesen késleltethető, és a szóban forgó jogsértés súlya nem releváns megfontolás az 
e kivétel alkalmazása szempontjából. Miután a Törvényszék rámutatott arra, hogy ezt az értelmezést más 

168|  A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 208., 
68. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; HL 2017. L 20., 2. o.) 77. cikkének a) pontja.

169|  Az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti 
hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április -16i 468/2014/EU európai központi banki rendelet 
(SSM-keretrendelet) (HL 2014. L 141., 1. o.) 132. cikkének (1) bekezdése.

170|  Az 1024/2013 rendelet 18. cikkének (1) bekezdése.

171|  Az 575/2013 rendelet 77. cikkének a) pontja.

172|  Az SSM-keretrendelet 132. cikkének (1) bekezdése.
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európai prudenciális felügyeleti eszközök is megerősítik,173 megállapította, hogy a sérelem „aránytalan” 
jellegét kizárólag azon következmények értékelése alapján kell elvégezni, amelyeket e szervezet helyzetére 
az anonimizálás hiánya gyakorolhat, a vele szemben megállapított jogsértés súlyosságának figyelembevétele 
nélkül.

Harmadszor, a Törvényszék megállapította, hogy az EKB-t terhelő azon kötelezettség, hogy a szankciót kiszabó 
határozatokat főszabály szerint anonimizálás nélkül, a lehető legrövidebb időn belül és egy esetleges 
jogorvoslat fennállásától függetlenül közzétegye, kellően egyértelműen és pontosan következik az e területen 
alkalmazandó rendelkezésekből,174 valamint általánosabban az uniós intézmények és szervek jogi aktusai 
jogszerűségének vélelméből és kötelező erejéből, mivel ez utóbbiak mindaddig joghatásokat váltanak ki, 
amíg azokat vissza nem vonják, meg nem semmisítik vagy érvénytelennek nem nyilvánítják. Következésképpen 
nem róható fel az EKB-nak, hogy nem várta meg a felperes által benyújtott megsemmisítés iránti keresetre 
nyitva álló határidő lejártát, mielőtt a szankciót kiszabó határozatát végrehajtotta volna, anélkül hogy 
megsértette volna az uniós intézmények és szervek jogi aktusai jogszerűségének vélelmét és kötelező erejét.

A 2020. szeptember 9-i BNP Paribas kontra EKB ítéletében (T-150/18 és T-345/18, EU:T:2020:394) a Törvényszék 
kibővített tanácsban határozott a BNP Paribas-t (a továbbiakban: felperes), egy „jelentősnek” minősített – és 
ezért az Európai Központi Bank (EKB) közvetlen prudenciális felügyelete alatt álló – hitelintézetet érintő 
ügyben. Az Egységes Szanálási Alap finanszírozása keretében a felperes visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalások útján történő hozzájárulás175 mellett döntött. Prudenciális felügyeleti jogkörének 
gyakorlása során az EKB 2017. december 19-én határozatot176 fogadott el, amely arra kötelezte a felperest, 
hogy az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokból (Common Equity Tier 1, CET 1)177 vonja le a visszavonhatatlan 
fizetési kötelezettségvállalások halmozott összegét (a továbbiakban: megtámadott intézkedés).

Az EKB e határozatot arra a megállapításra alapította, hogy a felperes a visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalásokat mérlegen kívüli tételekként kezelte, ami a CET 1 túlértékelésének kockázatát 
hordozza. A visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások ugyanis nem szerepeltek a felperes mérlegének 
passzívái között, és mivel a hozzájuk kapcsolódó garancia az Egységes Szanálási Alapba való befizetéséig 
nem volt hozzáférhető, lehetetlen volt igénybe venni a felperes tevékenységéhez kapcsolódó esetleges 
veszteségek fedezésére. Az EKB úgy vélte, hogy ez a helyzet nem ad pontos áttekintést a felperes pénzügyi 
stabilitásáról, mivel különbség van a felperes által feltüntetett CET 1 összege és a felperes által viselhető 
veszteségek tényleges összege között.

173|  Nevezetesen az 1024/2013 rendelet 18. cikkének (6) bekezdése, valamint a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL 2013. L 176., 338. o.; helyesbítések: HL 2013. L 208., 73. o.; HL 2017. L 20., 1. o.) (38) preambulumbekezdése és 68. cikke.

174|  Nevezetesen az 1024/2013 rendelet 18. cikkének (6) bekezdése és az SSM-keretrendelet 132. cikkének (1) bekezdése.

175|  Azok a hozzájárulások, amelyeket a hitelintézetek az Egységes Szanálási Alapba kötelesek fizetni, azonnali befizetés vagy visszavonhatatlan 
fizetési kötelezettségvállalások útján fizethetők. A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási 
Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes 
Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010 rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 372., 9. o.) 70. cikkének (3) bekezdése szerint a hitelintézetek vállalják, 
hogy az Egységes Szanálási Alaphoz való hozzájárulás összegét a szanálási hatóság első felszólítására megfizetik.

176|  Az EKB 2017. december 19-i ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 határozata.

177|  E tőkeinstrumentumok célja a hitelintézet tevékenysége folyamatosságának biztosítása és a fizetésképtelenségi helyzetek elkerülése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:394
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A felperes által az EKB felülvizsgálati testületéhez benyújtott kérelem nyomán az EKB 2017. december 19-i 
határozatát egy 2018. április 26-i határozattal178 váltotta fel, amelynek a visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó része változatlan maradt. Ez utóbbi határozat helyébe lépett  
2019. március 1-jén egy 2019. február 14-i határozat,179 amely a felperessel szemben a megtámadott 
intézkedéssel azonos intézkedést írt elő. A felperes két keresetet nyújtott be a Törvényszékhez az említett 
intézkedést vele szemben előíró EKB-határozatok részleges megsemmisítése iránt.

A Törvényszék, kibővített tanácsban eljárva, a két eljárás (T-150/18 és T-345/18) egyesítését követően 2020. 
szeptember 9-én hozott ítéletében részben hatályon kívül helyezte az EKB határozatait azzal az indokkal, 
hogy az EKB nem végezte el a felperes kockázati profiljának a megtámadott intézkedés vele szembeni előírását 
megelőző egyedi felügyeleti felülvizsgálatát.

A Törvényszék először is megállapította, hogy az EKB által elfogadott határozatok esetében nem hiányzik a 
jogi alap, mivel az EKB prudenciális felügyeleti és értékelési hatáskörében járt el, amely hatáskörök feljogosítják 
az EKB-t arra, hogy az intézményektől a tőkekövetelmények vonatkozásában külön tartalékképzési szabályzatot 
vagy eszközkezelést követeljen.180

Másodszor, miután megállapította, hogy a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások teljesítésének 
biztosítékaként elhelyezett összegek181 elválaszthatatlanul kapcsolódnak magukhoz a visszavonhatatlan 
fizetési kötelezettségvállalásokhoz, a Törvényszék elutasította a felperes azon érvét, amely szerint ez utóbbiak 
nem képezhették olyan prudenciális felügyeleti intézkedés tárgyát, amely a sajáttőke-követelmények 
tekintetében külön eszközkezelést ír elő amiatt, hogy azokat mérlegen kívüli tételekként kezelik. A Törvényszék 
ugyanis megállapította, hogy bár a megtámadott intézkedés nem közvetlenül a visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalásokra, hanem az azok kifizetésének biztosítékául elhelyezett összegekre vonatkozott, 
azok elválaszthatatlan jellege lehetővé tette ezen intézkedés kiterjesztését a visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalásokra.

Ezzel szemben az ilyen intézkedés alkalmazása arra kötelezte az EKB-t, hogy elvégezze a felperes kockázati 
profiljának, és különösen azon eszközöknek, stratégiáknak és mechanizmusoknak az egyedi vizsgálatát, 
amelyeket a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások számviteli kezeléséből eredő kockázat kezelésére 
alkalmaznak. E tekintetben a Törvényszék először is megállapította, hogy az EKB meghatározta a felperesnek 
a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások következtében fennálló kockázati kitettségének mértékét. 
Mindazonáltal a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az EKB által elfogadott azon érvelés, amely szerint a 
visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások mérlegen kívüli számviteli kezelése önmagában problematikus, 
mivel jellegéből adódóan a CET 1 túlértékelését vonja maga után, olyan általános jellegű megfontolások közé 
tartozik, amelyek bármely hitelintézetre alkalmazhatók, amely a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások 
hasonló kezelését választja. Így a Törvényszék megállapította, hogy a megtámadott határozatok nem utalnak 
arra, hogy az EKB annak ellenőrzésére irányuló egyedi vizsgálatot végzett volna, hogy a felperes alkalmazott-e 
olyan eszközöket, stratégiákat vagy mechanizmusokat, amelyek célja a visszavonhatatlan fizetési 
kötelezettségvállalások mérlegen kívüli kezeléséhez kapcsolódó prudenciális kockázatok kezelése.

178|  Az EKB 2018. április 26-i ECB-SSM-2018-FRBNP-17 határozata.

179|  Az EKB 2019. február 14-i ECB-SSM-2019-FRBNP-12 határozata.

180|  Az 1024/2013 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének d) pontja értelmében.

181|  Ezen összegek a szanálási hatóságok számára szabadon elérhető, a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalások összegével 
megegyező összegű készpénzbetét formáját öltik.
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Egyébiránt, megállapítva, hogy a megtámadott intézkedést a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás 
(Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) keretében fogadták el, a Törvényszék arra a következtetésre 
jutott, hogy e helyzet nem jelenti feltétlenül azt, hogy a felperes sajátos körülményeit figyelembe vevő egyedi 
vizsgálatot végeztek el. Ezenfelül a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy bár a megtámadott határozatok 
elfogadását megelőzően elvégzett hatásvizsgálat hasznos lehet a megtámadott intézkedés arányos jellegének 
értékelése szempontjából, az egyedi vizsgálat céljától eltérő logikát és célt követ, és nem hasonlítható egy 
ilyen vizsgálathoz.

Következésképpen a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az EKB azáltal, hogy a mérlegen kívüli 
tételként kezelt, visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásokkal járó esetleges kockázat egyszerű 
megállapításán túl nem végzett vizsgálatot, és nem vizsgálta a felperes konkrét helyzetét, és különösen a 
kockázati profilját, valamint a likviditási szintjét, és azáltal, hogy nem vette figyelembe a potenciális kockázatot 
csökkentő esetleges tényezőket, megsértette a felperes egyedi felügyeleti felülvizsgálatára vonatkozó 
kötelezettségét.182

XIII.  Az uniós intézmények közbeszerzési 
szerződései

A Törvényszék a 2020. július 8–i Securitec kontra Bizottság ítéletben (T-661/18, EU:T:2020:319) megsemmisítette 
az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben elutasította a Securitec által a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatot, azzal az indokkal, 
hogy az ajánlattételhez szükséges dokumentáció egyik kikötése jogellenes. Az említett kikötés lehetővé tette 
a szerződés azon kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat alapján történő odaítélését, hogy legkésőbb 
a szerződés aláírását követő öt napon belül tanúsítványt nyújtsanak be arról, hogy a nyertes ajánlattevő 
megfelel valamely, a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételnek.

A jelen ügyben a Bizottság meghívásos közbeszerzési eljárást indított „az Európai Bizottság által Belgiumban 
és Luxembourgban használt és/vagy kezelt épületek biztonsági berendezéseinek karbantartására”.  
A részvételre jelentkezők kiválasztását illetően az ajánlattételhez szükséges dokumentáció az előírt „minimális 
alkalmasság” címén megkövetelte, hogy a „művezető” szakember rendelkezzen a Nedap társaság meghatározott 
képzési tanúsítványával. Igazolásként a pályázók benyújthatták az említett tanúsítványt vagy egy eskü erejével 
bíró nyilatkozatot, amely szerint a szerződés odaítélése esetén a tanúsítványt legkésőbb a szerződés aláírásától 
számított öt napon belül megszerzik. Végül az ajánlattételhez szükséges dokumentáció előírta, hogy a 
szerződést a szabályszerű és megfelelő ajánlatok közül a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatra ítélik oda.

Mivel megfelelt a kiválasztási szempontoknak, a Securitecet, a felperest felhívták ajánlattételre, amit  
2018. augusztus 4-én meg is tett. Ezt követően a 2018. szeptember 7-i elektronikus levélben arról tájékoztatták, 
hogy a szerződést egy másik társaságnak ítélték oda, és hogy ajánlatának összege 48,55%-kal magasabbnak 
bizonyult, mint a nyertes ajánlattevőé. A felperes ezt követően azt kérte a Bizottságtól, hogy szolgáltasson 
további információkat ajánlata elutasításának indokairól. Különösen azt kérdezte, hogy a nyertes ajánlattevő 
rendelkezik-e az ajánlattételhez szükséges dokumentációban előírt Nedap-tanúsítvánnyal, és vett-e igénybe 
alvállalkozót. 2018. szeptember 17-én a Bizottság e kérdésekre a 2018. szeptember 7-i elektronikus levélre 

182|  Az 1024/2013 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjában, valamint 16. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és (2) bekezdésének 
d) pontjában foglaltaknak megfelelően.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:319
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utalva válaszolt, amely szerinte tartalmazott minden olyan információt, amelyet a sikertelen ajánlattevőkkel 
közölni kell. A felperes a Bizottság 2018. szeptember 7–i és 17–i elektronikus leveleiben foglalt határozatok 
megsemmisítése iránti keresetet nyújtott be, amelyekben elutasította az ajánlatát, és megtagadta a kért 
információk közlését.

Először is, a kereset tárgyát illetően a Törvényszék hangsúlyozta, hogy az első, nem végleges határozatot 
megerősítő határozattal szemben benyújtott kereset elfogadható. Az érdekelt személynek jogában áll 
megtámadni akár a megerősített határozatot, akár a megerősítő határozatot, akár mindkettőt. A jelen ügyben, 
mivel a keresetet a 2018. szeptember 7-i elektronikus levélben foglalt első határozat kézhezvételétől számított 
két hónapos határidőn belül nyújtották be, a felperes érvényesen megtámadhatta a két határozatot.

Másodszor, a közbeszerzési eljárásokban fennálló indokolási kötelezettséget illetően a Törvényszék emlékeztetett 
arra, hogy az ajánlatkérőnek minden elutasított ajánlattevővel közölnie kell az ajánlata elutasításának indokait, 
és hogy ha az ilyen ajánlattevő, aki nem felel meg semmilyen kizárási szempontnak, viszont megfelel a 
kiválasztási szempontoknak, írásban kéri, az ajánlatkérő szervnek ezenkívül tájékoztatnia kell őt a nyertes 
ajánlat jellemzőiről és viszonylagos előnyeiről, valamint a nyertes ajánlattevő nevéről és a szerződés értékéről. 
A Törvényszék ezt követően megállapította, hogy e különböző információkat a 2018. szeptember 7-i elektronikus 
levélben közölték a Securiteckel, és hogy ezen információ elegendő az indokolási kötelezettség szempontjából, 
tekintettel arra, hogy az egyetlen odaítélési szempont az ár volt. Ez az elektronikus levél ugyanis megjelölte 
a nyertes ajánlattevő nevét, a szerződésnek a két ajánlat közötti 48,55%–os árkülönbözetből levonható 
értékét, és jelezte, hogy az ajánlatot az ajánlat ára miatt fogadták el.

Harmadszor, a Törvényszék elutasította az arra alapított kifogást, hogy a nyertes ajánlattevő által a szerződés 
megkötését követően benyújtott igazolás nem felel meg az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak, 
azzal az indokkal, hogy e kifogás nem a szerződésnek a keresetben vitatott odaítélésével, hanem a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos. Nem érintette tehát a megtámadott határozatokat.

Végül, a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a 966/2012 rendelet 102. cikkének (1) bekezdéséből,183 valamint 
ugyanezen rendelet 110. cikkének (1) bekezdéséből184 következik az ajánlatkérő azon kötelezettsége, hogy 
legkésőbb a közbeszerzési szerződés odaítélésekor meggyőződjön arról, hogy a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő ténylegesen teljesíti az ajánlattételhez szükséges dokumentációban előírt feltételeket.

E tekintetben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy e kötelezettség nem teljesülhet, ha az ajánlattételhez 
szükséges dokumentáció lehetővé teszi a szerződés odaítélését az ajánlattevő által benyújtott olyan nyilatkozat 
alapján, amely arra vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmaz, hogy az említett szerződés teljesítéséhez 
szükséges „minimális” műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételnek a szerződés aláírását követően 
tesznek eleget. Az ilyen kikötés ugyanis sérti az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét, mivel azt 
eredményezheti, hogy a szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, amely nem felel meg e követelménynek, 
míg más résztvevőket, akik az odaítélés időpontjában rendelkeztek ilyen képesítéssel, nem választanak ki. 
Ezenfelül a szerződés odaítélését követően annak vizsgálata, hogy a nyertes ajánlattevő ténylegesen 

183|  A legutóbb a 2015. október 28-i 2015/1929/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2015. L 286., 1. o.) módosított, 
az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.) 
102. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az egészében vagy részben a költségvetés által finanszírozott közbeszerzési szerződéseknek 
tiszteletben kell tartaniuk az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét.

184|  Az 966/2012 rendelet 110. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szerződéseket akkor kell odaítélni, ha az ajánlatkérő szerv 
megvizsgálta többek között azt, hogy a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő megfelel-e az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban szereplő kiválasztási szempontoknak.
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rendelkezik-e a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai képességekkel, az – a jogbiztonság megsértésével – 
azt vonná maga után, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő végül nem képes az érintett tanúsítványt 
benyújtani, a szerződést felmondják, és új eljárást kell lefolytatni.

Emellett a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a részvételre jelentkezők költségeinek megtakarítására való 
törekvés nem igazolhatja az egyenlő bánásmódtól és a jogbiztonságtól való eltérést: a szerződést annak a 
vállalkozásnak kell odaítélni, amelynek ajánlata gazdaságilag a legelőnyösebb, és amely igazolta műszaki 
alkalmasságát annak teljesítésére. Amennyiben az ajánlatkérő ki kívánja terjeszteni a közbeszerzési eljárásban 
résztvevők számát, a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozóan tágabb feltételeket írhat elő.

A fentiekre tekintettel a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az ajánlattételhez szükséges dokumentáció azon 
kikötése, amely lehetővé teszi a Nedap-tanúsítvánnyal kapcsolatos feltételnek a szerződés odaítélését követő 
vizsgálatát, jogellenes volt, és megsemmisítette a két vitatott határozatot.

XIV.  Az intézmények dokumentumaihoz való 
hozzáférés

A Törvényszék a 2020. március 26-i Bonnafous kontra Bizottság ítéletében (T-646/18, EU:T:2020:120) elutasította 
a felperes által az Európai Bizottság 2018. október 9-i határozatának185 megsemmisítése iránt benyújtott 
keresetet, amely határozat az 1049/2001 rendelet186 alapján megtagadta a felperes hozzáférését a Bizottság 
Belső Ellenőrzési Szolgálatának az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 
humánerőforrás-gazdálkodására vonatkozó, 2018. január 21-i végleges ellenőrzési jelentéséhez. Ezen ügy 
lehetőséget adott a Törvényszéknek arra, hogy pontosítson az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 
harmadik francia bekezdésében187 foglalt, az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmével 
kapcsolatos kivételre vonatkozó bizonyos szempontokat.188

2018. július 30-án a felperes Laurence Bonnafous, az EACEA korábbi szerződéses alkalmazottja, elektronikus 
levelet küldött a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának azzal a céllal, hogy az 1049/2001 rendelet alapján 
hozzáférést kérjen a kért végleges ellenőrzési jelentéshez. 2018. október 9-én a Bizottság elfogadta a 
megtámadott határozatot, amelyben elutasította a felperesnek a dokumentumhoz való hozzáférés iránti 
megerősítő kérelmét. Lényegében egyrészt úgy vélte, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 
harmadik francia bekezdésében előírt, a pénzügyi rendelet189 tükrében értelmezett kivétellel ellentétes egy 

185|  2018. október 19-i C(2018) 6753 final bizottsági határozat (a GESTDEM 2018/4141 dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő 
kérelemre adott válasz jóváhagyására irányuló bizottsági határozat).

186|  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i  
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

187|  E rendelkezés értelmében az intézmények megtagadják a dokumentumhoz való hozzáférést, ha annak hozzáférhetővé tétele 
hátrányosan befolyásolná az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmét, kivéve, ha az érintett dokumentum 
hozzáférhetővé tételéhez nyomós közérdek fűződik.

188|  Lásd még az EKB dokumentumaihoz való hozzáféréssel kapcsolatban az „I.3. Mulasztási eljárás” részben: Malacalza Investimenti 
kontra EKB ítéletet (T-552/19, EU:T:2020:294).

189|  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.;  
a továbbiakban: pénzügyi rendelet) 99. cikkének (6) bekezdése.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:120
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:294
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ellenőrzési jelentés idő előtti hozzáférhetővé tétele, amivel fennáll a kockázata annak, hogy sérül a szóban 
forgó ellenőrzés zavartalansága és függetlensége, mivel aláássa a dokumentumban szereplő ajánlások EACEA 
általi végrehajtását, másrészről pedig, hogy egyetlen nyomós közérdek sem igazolja e kivétel alkalmazásának 
mellőzését.

A Bizottság e határozatával szemben benyújtott megsemmisítés iránti keresetével a felperes többek között 
azon az alapon vitatja a kért dokumentumot illetően az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik 
francia bekezdésében előírt kivétel alkalmazását, valamint annak a pénzügyi rendelet tükrében történő 
értelmezését, hogy az említett dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmének benyújtásakor már lezárult 
az az ellenőrzés, amelynek keretében ez a dokumentum készült. A felperes szerint ugyanis ellentétes az 
1049/2001 rendelet által elérni kívánt célkitűzéssel, valamint az átláthatóság elvével190 megvárni azt, hogy 
a végleges ellenőrzési jelentésben megfogalmazott ajánlásokat az előtt végrehajtsák, hogy az ellenőrzéssel 
kapcsolatos dokumentumokat anélkül lehet hozzáférhetővé tenni, hogy tartani kellene az ezen ellenőrzéssel 
elérni kívánt célkitűzések aláásásától.

A Törvényszék elutasította a felperes ezzel kapcsolatos érvelését. A Törvényszék ugyanis miután pontosította, 
hogy a pénzügyi rendelet 99. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy „[a] belső ellenőr jelentései és megállapításai[…] 
csak azt követően tehetők nyilvánosan hozzáférhetővé, hogy a belső ellenőr jóváhagyta a végrehajtásukra 
tett intézkedést”, megállapította, hogy az 1049/2001 rendelet és a pénzügyi rendelet eltérő célkitűzésekkel 
rendelkezik. Az 1049/2001 rendelet célja így a dokumentumokhoz való hozzáférési jognak a lehető legnagyobb 
mértékben történő megkönnyítése, valamint a helyes igazgatási gyakorlat elősegítése. A pénzügyi rendelet 
pedig az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok meghatározására irányul.  
Ezzel párhuzamosan a Törvényszék megjegyezte, hogy az 1049/2001 rendelet és a pénzügyi rendelet nem 
tartalmaz olyan rendelkezést, amely kifejezetten előírná az egyik rendeletnek a másikkal szembeni elsőbbségét. 
Márpedig az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy nem lehet eleve kizárni az 1049/2001 rendelet 
4. cikkének (2) bekezdésében előírt kivételeknek bizonyos konkrét uniós jogi szabályozások tükrében történő 
értelmezését. Ily módon egy ilyen helyzetben e két rendeletet a másikkal összeegyeztethető módon kell 
alkalmazni, ami biztosítja a koherens alkalmazást.

A Törvényszék kimondta, hogy a pénzügyi rendelet 99. cikke (6) bekezdésének épp az a célja, hogy a belső 
ellenőr jelentéseihez és megállapításaihoz való hozzáférést oly módon korlátozza, hogy a végrehajtási 
intézkedések belső ellenőr általi jóváhagyásáig megóvja az említett dokumentumokat a nyilvános hozzáférhetővé 
tételtől. E körülmények között a belső ellenőr azon jelentéseihez való, az 1049/2001 rendeleten alapuló 
általános hozzáférés lehetővé tétele, amely jelentések végrehajtási intézkedéseit a belső ellenőr még nem 
hagyta jóvá, veszélybe sodorhatná az uniós jogalkotó által a pénzügyi rendeletben a következők között 
biztosítani kívánt egyensúlyt: az intézmények dokumentumaihoz való, lehető legteljesebb körű nyilvános 
hozzáférés joga, és a belső ellenőr számára azon lehetőség biztosítása, hogy elvégezze az általa lefolytatandó 
ellenőrzéseket.

Ennélfogva a Törvényszék szerint az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia 
bekezdésében előírt kivétel értelmezése céljából azt az általános vélelmet kell alkalmazni, amely szerint a 
belső ellenőr megállapításainak és jelentéseinek az azokban szereplő végrehajtási intézkedések belső ellenőr 
általi jóváhagyása előtti hozzáférhetővé tétele alááshatja az ezen ellenőr által lefolytatott ellenőrzések célját, 
amellett, hogy ez a vélelmezett sérelem semmilyen esetben sem zárja ki, hogy az érintettek bizonyíthassák 
többek között azt, hogy e vélelem nem vonatkozik arra a konkrét dokumentumra, amelynek hozzáférhetővé 
tételét kérik.

190|  Az átláthatóság ezen elvét az EUMSZ 15. cikk és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikke ismeri el.
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Mindenesetre a Törvényszék pontosította, hogy csak két korlát mellett eredményezi a nyilvánosság 
dokumentumokhoz való alapvető hozzáférési jogának korlátozását az, hogy egy belső ellenőrzéssel kapcsolatos 
dokumentumok az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében előírt 
kivétel hatálya alá tartoznak, amennyiben a belső ellenőr még nem hagyta jóvá a szóban forgó ellenőrzés 
végrehajtási intézkedéseit. Egyrészről ugyanis ez az értelmezés az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok 
körében kizárólag a belső ellenőr által lefolytatott ellenőrzések konkrét kategóriájára vonatkozik. Másrészről 
időben korlátozott, mivel csak addig engedi meg az uniós intézményeknek az ilyen belső ellenőrzésekkel 
kapcsolatos jelentésekhez és megállapításokhoz való hozzáférés megtagadását, amíg a belső ellenőr jóvá 
nem hagyja a végrehajtásuk céljából hozott intézkedéseket.

A kibővített tanácsban eljáró Törvényszék a 2020. május 28-i Campbell kontra Bizottság ítéletében (T-701/18, 
EU:T:2020:224) megsemmisítette az Európai Bizottságnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségről szóló három tanácsi kerethatározatból191 eredő kötelezettségeknek az Írország általi 
tiszteletben tartását vagy e tiszteletben tartás elmulasztását érintő dokumentumokhoz való hozzáférést a 
felperessel szemben megtagadó határozatát, azzal az indokkal, hogy a Bizottság azáltal, hogy az említett 
megtámadott határozatban nem azonosította a felperes hozzáférés iránti kérelme által érintett dokumentumokat, 
tévesen alkalmazta a bizalmasságnak az EU Pilot eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó általános 
vélelmét, és így tévesen alkalmazta a jogot az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia 
bekezdésében előírt, az ellenőrzések, a vizsgálatok és a könyvvizsgálatok céljainak védelmére vonatkozó 
kivétel alkalmazása során.

Ezen ügyben a felperes ír állampolgár, aki a 2016 decemberében a litván hatóságok által kibocsátott európai 
elfogatóparancs alapján Írországban való letartóztatását követően vitatta az ír bíróságok az említett hatóságok 
átadás iránti kérelmét.

A felperes 2018 augusztusában az 1049/2001 rendelet alapján hozzáférés iránti kérelmet terjesztett a Bizottság 
elé a fent említett három kerethatározat Írország általi tiszteletben tartására vagy e tiszteletben tarás 
elmulasztására vonatkozó, a Bizottság birtokában lévő valamennyi dokumentumot érintően. A Bizottság, 
miután a felperesnek azt válaszolta, hogy nem rendelkezik a kérelmének megfelelő semmilyen dokumentummal, 
a 2018. október 4-i határozatában az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése 
alapján megtagadta a kért dokumentumokhoz való hozzáférést. A Bizottság úgy vélte, hogy e dokumentumok 
a három kerethatározat Írország általi átültetésére vonatkozó három „EU Pilot eljárásra” vonatkozó iratanyag 
részét képezik. Mivel ezen eljárások kimenetelét illetően nem hoztak határozatot, a Bizottság úgy vélte, hogy 
Írországgal szemben még mindig vizsgálat van folyamatban e három kerethatározat átültetésére vonatkozóan, 
és a kért dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés hátrányos következményekkel járna ezen eljárások 
lefolytatására. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy e dokumentumok mindegyikére az 1049/2001 
rendeletben előírt, az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivételen 
alapuló bizalmas jelleg általános vélelme vonatkozik, ami azt jelenti, hogy nem szükséges minden egyes kért 
dokumentum tartalmának konkrét és egyedi vizsgálata. A Törvényszékhez benyújtott keresetében a felperes 
többek között arra hivatkozott, hogy a bizalmas jelleg ezen általános vélelmének alkalmazása jogellenes.

191|  A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés-büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó 
intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 
27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatból (HL 2008. L 327., 27. o.), a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt 
megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő 
alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatból (HL 2008. L 337., 102. o.), és a kölcsönös elismerés 
elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő 
határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB tanácsi kerethatározatból (HL 2009. L 294., 20. o.) eredő 
kötelezettségeknek az Írország általi tiszteletben tartását vagy e tiszteletben tartás elmulasztását érintő dokumentumokhoz való 
hozzáférést megtagadó, 2018. október 4-i C(2018) 6642 final bizottsági határozat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:224
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A Törvényszék mindenekelőtt emlékeztetett a Bíróság azon ítélkezési gyakorlatára, amely a bizalmasság 
általános vélelmének a dokumentumok bizonyos kategóriái esetében való elismerésére, és különösen a 
bizalmas jelleg általános vélelmének az EU Pilot eljárással kapcsolatos dokumentumokra történő alkalmazásának 
a módjaival kapcsolatos.

E tekintetben a Törvényszék rámutatott arra, hogy bár a bizalmas jellegre vonatkozó általános vélelem 
alkalmazása általában mentesíti az intézményt az egyes dokumentumok egyedi vizsgálata alól, nem mentesítheti 
annak a kérelmezővel való közlése alól, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyeket az intézmény e 
vélelem hatálya alá tartozó iratanyaghoz tartozóként azonosított, valamint az alól sem, hogy a kérelmező 
rendelkezésére bocsássa e dokumentumok listáját. Ilyen azonosítás hiányában a kérelmező nem hivatkozhat 
arra, hogy valamely dokumentumra nem terjed ki a bizalmas jelleg általános vélelmének alkalmazása, és így 
nem tudja azt megdönteni. Az intézmény csak a hozzáférés iránti kérelemmel érintett dokumentumok 
azonosítását követően sorolhatja e dokumentumokat a közös jellemzőik, azonos természetük vagy ugyanazon 
iratanyaghoz való tartozásuk alapján kategóriákba, és csak ezt követően alkalmazhatja ezekre a bizalmasság 
általános vélelmét.

A Törvényszék ezt követően, miután az említett megfontolásokat alkalmazta a jelen ügyre, megállapította, 
hogy a Bizottságnak ahhoz, hogy a kért dokumentumok EU Pilot eljáráshoz való kapcsolódására vonatkozó 
vélelmet alkalmazni tudja, a megtámadott határozatban először is azonosítania kellett a hozzáférés iránti 
kérelem által érintett dokumentumokat, majd azokat kategóriánként vagy egy adott igazgatási ügyirathoz 
tartozóként osztályoznia kellett, végül pedig meg kellett állapítania, hogy azok EU Pilot eljáráshoz kapcsolódnak, 
ami lehetővé teszi a számára az általános vélelem alkalmazását.

A jelen ügyben a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság által a megtámadott határozatban használt 
megfogalmazás nem elegendő a felperes hozzáférés iránti kérelme által érintett dokumentumok azonosításához, 
és a megtámadott határozat csupán a három EU Pilot eljáráshoz való hozzáférés megtagadását támasztja 
alá, de nem tartalmaz semmilyen igazolást a felperes által kért dokumentumokkal kapcsolatban. Így a felperes, 
mivel nem tudta, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyeket a Bizottság a hozzáférés iránti kérelmének 
megfelelőként azonosított, nem volt abban a helyzetben, hogy megdönthesse a bizalmasság általános 
vélelmét.

Végezetül a Törvényszék hangsúlyozta, hogy a hozzáférés iránti kérelem által érintett dokumentumoknak a 
megtámadott határozatban való azonosítása ahhoz is szükséges, hogy a Törvényszék gyakorolhassa 
felülvizsgálati jogkörét, és ellenőrizhesse, hogy a Bizottság megalapozottan állapította-e meg, hogy a kért 
dokumentumok EU Pilot eljáráshoz kapcsolódnak.

XV. Közszolgálat

1. Sztrájkhoz való jog

A 2020. január 29-i Aquino és társai kontra Parlament ítéletében (T-402/18, EU:T:2020:13) kibővített tanácsban 
eljáró Törvényszék megerősítette, hogy az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: 
személyzeti szabályzat) 55. cikkének (1) bekezdése nem tartalmaz egyetlen pontosan és egyértelműen 
meghatározott korlátozást sem a sztrájkhoz való jog gyakorlására vonatkozóan, és még kevésbé foglalkozik 
a személyi állomány sztrájk idején való munkavégzésre kötelezésének alkalmazásával, így nem képezheti a 
jelen ügyben az Európai Parlament által elfogadott, sztrájk idején való munkavégzésre kötelező intézkedések 
jogalapját.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:13
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Ezen ítélet az Európai Parlament tolmácsai és konferenciatolmácsai által 2018-ban folytatott sztrájk kontextusába 
illeszkedik, amely sztrájkra azért került sor, mert a tolmácsok munkaprogramjaiban végrehajtották a parlamenti 
tolmácsok és konferenciatolmácsok munkakörülményeit módosító 2017. július 14-i parlamenti főtitkári 
határozatot. 2018. július 2-i határozatával (a továbbiakban: 2018. július 2-i határozat) a Parlament személyzeti 
főigazgatója 2018. július 3-ra sztrájk idején való munkavégzésre kötelezett tolmácsokat és konferenciatolmácsokat, 
akik között voltak a felperesek közül néhányan. A felperesek ugyanezen a napon keresetet nyújtottak be a 
Törvényszékhez, egyrészt a 2018. július 2-i határozat, valamint az azonos tárgyú, a későbbiekben esetleg 
elfogadásra kerülő jövőbeli határozatok megsemmisítését, másrészt kártérítést kérve.

A kereset azon részének elfogadhatóságával kapcsolatban, amely a kereset benyújtását követően hozott 
határozatokra vonatkozik, a Törvényszék először is kimondta, hogy a kereset e határozatokra vonatkozó 
részében elfogadhatatlan, mivel ezek az eljárási szabályzat 86. cikkének (1) bekezdésére figyelemmel nem 
tekinthetők úgy, mint amelyek az eredetileg megtámadott 2018. július 2-i határozat felváltására vagy 
módosítására irányulnak.

A Törvényszék a megsemmisítésre irányuló kérelmeket illetően ezt követően emlékeztetett arra, hogy az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 28. cikkéből kitűnik, hogy a munkavállalóknak 
és a munkaadóknak, illetőleg szervezeteiknek az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban joguk van arra, hogy megfelelő szinten kollektív tárgyalásokat folytassanak, és kollektív 
szerződéseket kössenek, valamint arra, hogy érdekütközés esetén érdekeik védelmében együttesen lépjenek 
fel, a sztrájkot is beleértve. Hozzátette, hogy az ítélkezési gyakorlat értelmében e rendelkezések az uniós 
intézmények és személyi állományuk közötti jogviszonyokban is alkalmazandók. A Törvényszék ezenkívül 
hozzátette, hogy a Charta 52. cikkének (1) bekezdéséből következően az uniós joggal való összeegyeztethetőség 
érdekében a Charta által védett valamely jog gyakorlása korlátozásának minden esetben három feltételnek 
kell megfelelnie, az első feltétel pedig az, hogy a korlátozást csak törvény írhatja elő. A Törvényszék tehát azt 
vizsgálta meg, hogy a 2018. július 2-i határozat a Charta 28. cikkében rögzített sztrájkhoz való jog korlátozásának 
minősül-e, és igenlő válasz esetén e korlátozást törvény írta-e elő.

E tekintetben először is úgy ítélte meg, hogy a 2018. július 2-i határozat korlátozza a Charta 28. cikkében 
biztosított sztrájkhoz való jog gyakorlását. A Törvényszék – annak megállapítását követően, hogy a 2018. 
július 2-i határozat a személyzeti szabályzat 55. cikkének (1) bekezdésén, valamint Parlament és az intézmény 
személyi állományának szakszervezetei vagy szakmai szervezetei között 1990. július 12-én létrejött 
keretmegállapodáson (a továbbiakban: keretmegállapodás) alapul – megvizsgálta, hogy e szövegek 
minősülhetnek-e a Charta 52. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, kellően egyértelmű és pontos jogalapnak.

A Törvényszék először is megállapította, hogy a személyzeti szabályzat nem rendelkezik a sztrájkhoz való 
jogról. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy a személyzeti szabályzat 55. cikkének (1) bekezdése értelmében 
„[a]z aktív foglalkoztatásban álló tisztviselőknek mindenkor az intézményük rendelkezésére kell állniuk”. 
Márpedig a Törvényszék megállapította, hogy egy ilyen rendelkezés, amely a tisztviselő munkafeltételeiről 
szóló 4. címnek a munkaidőre vonatkozó 1. fejezetében található, nem tartalmaz egyetlen pontosan és 
egyértelműen meghatározott korlátozást sem a sztrájkhoz való jog gyakorlására vonatkozóan, és még kevésbé 
foglalkozik a sztrájk idején való munkavégzésre kötelezéssel. A Törvényszék hozzátette, hogy e rendelkezés 
nem tartalmaz egyetlen pontosítást sem a sztrájkhoz való jogra vonatkozó korlátozás hatályát illetően,  
és így nem szolgálhat a szóban forgó sztrájk idején való munkavégzésre kötelező intézkedések jogalapjaként. 
Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a személyzeti szabályzat 55. cikkének (1) bekezdése nem szolgálhat 
a 2018. július 2-i határozatban foglalt, sztrájk idején való munkavégzésre kötelezés jogalapjaként.

A keretmegállapodást illetően a Törvényszék továbbá megállapította, hogy e megállapodás 8. cikke értelmében 
a felek vállalják, hogy az említett megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvben meghatározzák a 
munkabeszüntetés esetén alkalmazandó egyeztetési eljárást. Mivel ilyen jegyzőkönyvet sohasem fogadtak 
el, és a keretmegállapodásnak nincs olyan egyéb cikke, amely jogalapul szolgálhat a szóban forgó sztrájk 
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idején való munkavégzésre kötelező intézkedések számára, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a 
keretmegállapodás 8. cikke nem minősülhet a Charta 52. cikkének (1) bekezdése értelmében vett feljogosító 
törvénynek.

Következésképpen a Törvényszék megállapította, hogy a szóban forgó sztrájk idején való munkavégzésre 
kötelező intézkedések a sztrájkhoz való jog olyan korlátozását jelentik, amelyet nem törvény írt elő. A 2018. 
július 2-i határozatot tehát megsemmisítette.

Végezetül, a kártérítési kereseti kérelmeket illetően a Törvényszék azt állapította meg, hogy a felpereseket 
a 2018. július 3-i nap vonatkozásában minden olyan jogalap nélkül kötelezték munkavégzésre, amely a 
Parlamentet ilyen intézkedések meghozatalára jogosította volna fel, és ennek következtében a kötelező 
munkavégzés időtartama alatt nem gyakorolhatták a sztrájkhoz való jogukat. A Törvényszék emellett 
megjegyezte, hogy az e sztrájk idején való munkavégzésre kötelezések megkésettek voltak, mivel a felpereseket 
csak az igénybevételüket megelőző este értesítették. Úgy ítélte meg, hogy ezek a – legalábbis sajnálatos – 
körülmények a 2018. július 2-i határozat jogellenességével közvetlenül összefüggő nem vagyoni kárt okoztak. 
Következésképpen a Törvényszék a Parlamentet arra kötelezte, hogy a sztrájk idején való munkavégzésre 
kötelezett valamennyi felperesnek fejenként 500 euró összeget fizessen meg.

2. A véleménynyilvánítás szabadsága

A Törvényszék a 2020. június 10-i Sammut kontra Parlament ítéletében (T-608/18, EU:T:2020:249) a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jog és a tisztviselőknek a személyzeti szabályzat 17a. cikkének 
(2) bekezdésében előírt azon kötelezettsége közötti kapcsolatról határozott, amely szerint előzetesen be kell 
jelenteniük az olyan szövegek megjelentetésére irányuló szándékukat, amelynek tárgya kapcsolódik az Unió 
tevékenységéhez.

2016-ban a felperes – az Európai Parlament tisztviselője – Máltán könyvet jelentetett meg „L-Aqwa fl-Ewropa. 
Il-Panama Papers u l-Poter” (Európa legjobbjai. Panama-iratok és hatalom) címmel. 2017-ben tájékoztatta a 
Parlamentet e könyv második kiadásának megjelentetésére irányuló szándékáról. Ezt a kérelmet amiatt 
tartották elfogadhatatlannak, hogy második kiadásról van szó, ily módon a kérelem nem minősülhet az 
említett könyv megjelentetésére vonatkozó előzetes értesítésnek. Ennélfogva a felperes 2016. évi értékelő 
jelentése tartalmazott egy olyan megállapítást, amely szerint elmulasztotta előzetesen tájékoztatni a 
kinevezésre jogosult hatóságot egy könyv megjelentetésére irányuló szándékáról. A felperest – azt követően, 
hogy egy, többek között az ezen értékelés törlése iránti kérelemmel fordult az értékelésekért felelős 
bizottsághoz – tájékoztatták a Parlament azon határozatáról, hogy nem ad helyt az ezzel kapcsolatos 
kérelmének (a továbbiakban: vitatott határozat).

A felperes egyrészről a vitatott határozat megsemmisítése, másrészről pedig az e határozat miatt általa 
állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése iránti keresettel fordult a Törvényszékhez. 
Keresetének alátámasztása céljából a felperes többek között a véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogának megsértésére, valamint a személyzeti szabályzat 17a. cikke (2) bekezdésének téves alkalmazására 
hivatkozott, amely rendelkezés a tisztviselők azon kötelezettségére vonatkozik, miszerint előzetesen be kell 
jelenteniük az olyan szöveg megjelentetésére irányuló szándékukat, amelynek tárgya az Unió tevékenységével 
kapcsolatos.

A véleménynyilvánítás szabadságához való jogot illetően a Törvényszék mindenekelőtt emlékeztetett arra, 
hogy olyan jogról van szó, amely az Unió tisztviselőit és alkalmazottait az uniós intézmények tevékenysége 
által lefedett területeken is megilleti, és amely jog megengedi számukra, hogy az őket alkalmazó intézmény 
által képviselt állásponttól eltérő vagy ahhoz képest kisebbségi nézeteket szóban vagy írásban kifejezzék.  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:249
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E szabadság gyakorlása azonban a demokratikus társadalmakban szükséges, a személyzeti szabályzat 
17a. cikkének (2) bekezdése értelmében a tisztviselőket terhelő előzetes bejelentési kötelezettséghez hasonló 
bizonyos korlátozásoknak vethető alá, amely kötelezettség célja azon bizalmi viszony megőrzése, amelynek 
az intézmény és annak tisztviselői vagy alkalmazottai között kell fennállnia.

A Törvényszék ezután a személyzeti szabályzat 17a. cikke (2) bekezdésének hatályát illetően megállapította, 
hogy az e rendelkezés alapján követendő eljárás két különálló szakaszból tevődik össze. Az első szakasz a 
tisztviselő azon kötelezettségét írja elő, hogy tájékoztassa a kinevezésre jogosult hatóságot minden olyan 
szöveg megjelentetésére irányuló szándékáról, amelynek tárgya az Unió tevékenységével kapcsolatos, míg 
a második szakasz a kinevezésre jogosult hatóság azon kötelezettségét írja elő, hogy az ilyen szövegek 
megjelentetésével kapcsolatos esetleges kifogásairól 30 napon belül írásban tájékoztassa az érintett tisztviselőt, 
amennyiben bizonyítani tudja, hogy ez a szöveg súlyosan sértheti az Unió jogos érdekeit. Ily módon a bármely 
olyan szöveg megjelentetésére irányuló szándékra vonatkozó, az érintett tisztviselő általi előzetes bejelentés, 
amely szöveg tárgya az Unió tevékenységével kapcsolatos, lehetővé teszi az intézmények számára, hogy 
gyakorolják azt a felülvizsgálatot, amelyet a személyzeti szabályzat 17a. cikke (2) bekezdésének második 
albekezdése alapján kötelesek elvégezni. Az e két szakaszt jellemző különféle részletes szabályokat illetően 
a Törvényszék megállapította, hogy – a felperes által előterjesztett érveléssel ellentétben – az, hogy a szóban 
forgó szöveg súlyosan sértheti az Unió jogos érdekeit, nem képez olyan releváns kritériumot, amelyet 
figyelembe kellene venni a szöveg megjelentetésére irányuló szándék bejelentésének szakaszában.

Végül, a felperes által megjelentetett könyv tárgyát és annak az Unió tevékenységéhez való kapcsolódását 
illetően a Törvényszék megállapította, hogy a felperes állításával ellentétben az említett mű nem egyszerűen 
egy máltai belső politikai vitára vonatkozik. A könyv ugyanis az úgynevezett Panama-iratokkal kapcsolatos 
ügyre, valamint offshore vállalkozásokra vonatkozott. Márpedig a Parlament határozatával192 létrehozott és 
a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének a kivizsgálásával 
foglalkozó vizsgálóbizottság (a továbbiakban: PANA bizottság) munkája többek között a valamennyi uniós 
tagállamban – köztük Máltán – fennálló helyzet értékelésére irányult. Ennélfogva a szóban forgó könyv tárgya 
éppen a PANA bizottság hatásköreire vonatkozott. E következtetést megerősítette a könyv címe  
(Európa legjobbjai. Panama-iratok és hatalom) is, amely egyértelműen európai kontextusba helyezte a 
könyvet oly módon, hogy borítóján az uniós lobogó látható, valamint hogy több helyen hivatkozik az Unió 
intézményi rendszeréhez kötődő munkálatokra és személyekre. Végezetül, még ha megállapítást is nyerne, 
hogy az említett könyv elsődlegesen nemzeti szempontból foglalkozik a témával, amennyiben az máltai 
politikákra és politikusokra vonatkozik, ez nem változtat azon, hogy ezen utóbbiak egyúttal a PANA bizottság 
munkájának tárgyát is képezik.

A Törvényszék ennélfogva megállapította, hogy a szóban forgó könyv tárgya az Unió tevékenységével 
kapcsolatos, ezért pedig a Parlament megalapozottan tagadta meg a vonatkozó értékelésnek a felperes 
2016. évi értékelő jelentéséből való törlését, anélkül hogy megsértette volna a felperes véleménynyilvánítás 
szabadságához való jogát, mivel a felperes elmulasztotta a személyzeti szabályzat 17a. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatni a kinevezésre jogosult hatóságot a megjelentetésre vonatkozó tervéről.

Mivel a Törvényszék a felperes kártérítési iránti kérelmeinek összességét is elutasította, megállapította, hogy 
a keresetet teljes egészében el kell utasítani.

192|  A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során 
állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, feladatairól, összetételéről 
és mandátumának időtartamáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1021 európai parlamenti határozat (HL 2016. L 166., 10. o.).
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3. Előléptetés

2020. június 25–i XH kontra Bizottság ítéletével (T-511/18, fellebbezett,193 EU:T:2020:291) a Törvényszék 
megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a felperest nem vették fel a 2017. évi 
előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájára. A Törvényszék továbbá kártérítést ítélt meg az 
érintett tisztviselőt ért nem vagyoni kár megtérítéseként.

A felperest, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tisztviselőjét 2014. július 1-jétől AD 5 besorolási fokozatba 
vették fel az OLAF első egységéhez, és felvételét próbaidőhöz kötötték. A próbaidejének kezdetén ezen 
egység más tagjaival tapasztalt belső nehézségeket követően a felperest 2014. november 1-jétől áthelyezték 
az OLAF egy második egységéhez. 2014 decemberében a próbaidő értékeléséről szóló közbenső jelentést 
készítettek, amelyet ezt követően csatoltak a 2015 márciusában készített, próbaidőt lezáró jelentéshez.

2018. február 10-én a felperes a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján panaszt nyújtott 
be a kinevezésre jogosult hatósághoz az előléptetését a 2017. évi előléptetési időszakban mellőző határozattal 
(a továbbiakban: előléptetést mellőző határozat) szemben, amely panaszt a 2018. június 7-i határozattal 
elutasítottak.

Az előléptetést mellőző e határozat ellen benyújtott megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására a 
felperes többek között a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésére hivatkozott, mivel a próbaidő 
értékeléséről szóló közbenső jelentést és a próbaidőt lezáró jelentését figyelembe vették az érdemeknek a 
2017. évi előléptetési időszak tekintetében elvégzett összehasonlító vizsgálata során.

E tekintetben a Törvényszék először is emlékeztetett arra, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikkének 
(1) bekezdéséből és a személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseiről szóló 
bizottsági határozat194 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjából kitűnik, hogy az érdemeknek az előléptetési 
eljárás alapján történő összehasonlító vizsgálata céljából a kinevezésre jogosult hatóság különösen a 
tisztviselőről készült értékelő jelentéseket veszi figyelembe. Ezen értékelő jelentések nélkülözhetetlenek 
minden olyan esetben, amikor a felettes szerv az előmenetelre vonatkozó határozat meghozatala céljából a 
tisztviselő szakmai előmenetelét értékeli.

Másodszor, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy noha a kinevezésre jogosult hatóságnak kétségtelenül lehetősége 
van figyelembe venni az előléptetésre jelöltek adminisztratív és személyes helyzetére vonatkozó egyéb 
információkat, erre csak rendkívüli körülmények fennállása esetén kerülhet sor. Noha kiegészítő információkat 
így figyelembe is lehetne venni az értékelő jelentés hiányának pótlása érdekében, azoknak jórészt az értékelő 
jelentésekben szereplő információkhoz hasonlóknak kell lenniük, mind eredetüket, mind a megállapításukra 
alkalmazott eljárást és céljukat illetően. Márpedig a Törvényszék szerint az értékelő jelentések és a próbaidő 
során készített jelentések más célt szolgálnak és más funkciót töltenek be.

Ami egyrészt a szerepüket illeti, az értékelő jelentés többek között arra irányul, hogy az adminisztráció 
számára rendszeres és a lehető legteljesebb információkat biztosítson a tisztviselői feladatteljesítésének 
körülményeiről, míg a próbaidőt lezáró jelentésnek elsősorban az a célja, hogy a próbaidős tisztviselőnek a 
beosztásával járó feladatok teljesítésére és a véglegesítésre való alkalmasságát értékelje.

193|  C-399/20. sz. XH kontra Bizottság ügy.

194|  A Közigazgatási Tájékoztató 2013. december 19-i 55–2013. számában közzétett, a személyzeti szabályzat 45. cikke általános 
végrehajtási rendelkezéseiről szóló, 2013. december 16-i C(2013) 8968 végleges bizottsági határozat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:291
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Másrészt, céljukat illetően a Törvényszék megállapította, hogy a tisztviselő éves értékelése, amely ugyan a 
teljesítményre irányul, de a felettessel egyetértésben előzetesen meghatározott célok alapján történik, 
különbözik a próbaidős tisztviselő véglegesítés céljából végzett értékelésétől, így a próbaidőt lezáró jelentésbe 
foglalt értékelés nem feleltethető meg az éves értékelő jelentés keretében végzett értékelésnek, és ily módon 
nem helyettesítheti vagy ellensúlyozhatja azt.

Végül a Törvényszék megismételte, hogy noha az értékelő jelentések sérelmet okozó aktusnak minősülnek, 
mivel a tisztviselő teljes szakmai életútjára kiható befolyással bírhatnak, nem ez a helyzet a tisztviselő 
próbaidejének lefolyásával kapcsolatos olyan intézkedések esetében, mint a próbaidőt lezáró jelentések, 
amelyek célja, hogy az adminisztráció számára előkészítse az érintettnek a próbaidő végén történő 
véglegesítéséről vagy elbocsátásáról szóló határozatot, anélkül hogy az ilyen határozat elfogadását követően 
bármilyen joghatást váltana ki.

Így a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az előléptetési bizottság főszabály szerint nem veheti 
figyelembe a próbaidőt lezáró jelentést, még ha az a tisztviselő vagy alkalmazott munkaképességével 
kapcsolatos bizonyos észrevételeket tartalmaz is.

Következésképpen a Törvényszék – hangsúlyozva, hogy a jelen ügyben a felperesről két értékelő jelentés 
készült, a 2015. illetve a 2016. évi időszakra vonatkozóan, és hogy az azokban szereplő értékelések elegendő 
alapot adtak az érdemeknek a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdésében előírt összehasonlító 
vizsgálatához – rámutatott egyrészt arra, hogy semmilyen különleges körülmény nem igazolta, hogy a 
próbaidőt lezáró jelentést, valamint az ahhoz csatolt közbenső jelentést az érdemek összehasonlító vizsgálata 
során figyelembe vegyék. Másrészt a Törvényszék mindenesetre hangsúlyozta, hogy az értékelő jelentésekkel 
szemben a felperesre vonatkozó közbenső jelentést nem úgy szövegezték, hogy az a felperes objektív 
értékelésére alkalmas legyen, vagy hogy szakmai előmenetelének értékelésére szolgáljon, ráadásul szokatlan 
és különösen erős kritikát tartalmazott, ami további indokát képezte annak, hogy a felperes érdemeinek 
összehasonlító vizsgálatából kizárják a közbenső jelentést és az annak mellékletét képező, a próbaidőt lezáró 
jelentést.

Ennélfogva a Törvényszék megállapította, hogy a felperes próbaidejére vonatkozó jelentéseknek az illetékes 
kinevezésre jogosult hatóság általi figyelembevétele olyan szabálytalanságnak minősült, amely a 2017. évi 
előléptetési eljárást a felperes tekintetében érvénytelenné teheti. Mivel a 2017. évi előléptetési eljárás az 
említett eljárási szabálytalanság hiányában eltérő eredményre vezethetett volna, a Törvényszék megsemmisítette 
a felperes előléptetését mellőző határozatot. A Törvényszék továbbá arra kötelezte a Bizottságot, hogy 
fizessen a felperesnek az őt ért nem vagyoni kár megtérítése címén 2000 eurót.

4. Külföldi munkavégzési támogatás

A 2020. október 5-i Brown kontra Bizottság ítéletben (T-18/19, fellebbezett,195 EU:T:2020:465) a Törvényszék 
öt bíróból álló kibővített tanácsban eljárva kifejtette, hogy a külföldi munkavégzési támogatás nyújtásának 
a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeire tekintettel milyen 
feltételek mellett vonható vissza az e támogatásra való jogosultság azzal az indokkal, hogy a tisztviselő a 
szakmai pályafutása során megszerezte az alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságát.

195|  C-675/20 P. sz. Brown kontra Bizottság és Tanács ügy.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:465
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A jelen ügyben a felperes, Colin Brown 2001. január 1-jén lépett a Bizottság szolgálatába. Ekkor csak az 
Egyesült Királyság állampolgára volt. A Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) a 
személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a felperes külföldi munkavégzési 
támogatásra való jogosultságát az olyan tisztviselők által teljesítendő feltételekre tekintettel állapította meg, 
„akik nem állampolgárai, és soha nem is voltak állampolgárai annak az államnak, amelynek a területén 
alkalmazási helyük található”.

2016. június 23-án Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának állampolgárai népszavazás 
keretében az országuk Európai Unióból való kilépését támogatták. Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én 
hivatalosan értesítette az Európai Tanácsot azon szándékáról, hogy kilép az Unióból. E körülmények között 
a felperes 2017. június 27-én kérelmezte a belga állampolgárságot, amelyet 2017. november 3-án szerzett 
meg. A PMO, miután erről tájékoztatták, 2018. február 23-án közölte a felperessel azon határozatát, hogy 
megszünteti a külföldi munkavégzési támogatásra és utazási költségtérítésre való jogosultságát azzal az 
indokkal, hogy a felperes megszerezte az alkalmazási helye szerinti ország – a jelen esetben Belgium – 
állampolgárságát. A 2018. március 19-i kijavító határozat (a továbbiakban: megtámadott határozat) a  
2018. február 23-i határozat hatálybalépésének időpontját 2017. december 1-jében állapította meg.

Mivel a felperes által a megtámadott határozattal szemben benyújtott panasz eredménytelen maradt, a 
felperes keresetet indított a Törvényszék előtt a megtámadott határozat megsemmisítése és a szóban forgó 
ellátások 2017. december 1-jétől történő ismételt folyósítása iránt. Megsemmisítés iránti kérelmének 
alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozott, amelyekben egyrészt a külföldi munkavégzési 
támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatának lehetőségét vitatta mind elvileg, mind az adott ügy sajátos 
körülményeire tekintettel, másrészt pedig az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma elvének – többek között a támogatás nyújtásának a felülvizsgálat keretében alkalmazott feltételeiből 
és azok értelmezéséből eredő – megsértésére hivatkozott.

A Törvényszék elsősorban úgy ítéli meg, hogy a PMO nem sértette meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 
4. cikke (1) bekezdésének a) pontját, amikor megállapította, hogy az alkalmazási hely szerinti ország 
állampolgárságának a szakmai előmenetel során történő megszerzése szükségképpen a külföldi munkavégzési 
támogatásra való jogosultság felülvizsgálatához vezet. Ugyanis, noha e rendelkezés nem írja elő kifejezetten 
az ilyen felülvizsgálat lehetőségét, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy az adminisztráció nem fizetheti havonta 
tovább azt akkor, ha olyan esemény következik be, amely az ezen ellátás nyújtására vonatkozó feltételekre 
tekintettel lényegesen megváltoztatja az abban részesülő személy helyzetét. Ebben az esetben és ezzel 
ellentétes rendelkezés hiányában az adminisztrációnak felül kell vizsgálnia e helyzetet.

E tekintetben a Törvényszék megjegyezte, hogy a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának értelmezése alátámasztja ezt az elemzést, mivel nem világít rá egyetlen olyan körülményre sem, 
amely alkalmas lenne arra, hogy kizárja a külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultság azt követően 
történő bármilyen felülvizsgálatát, hogy valamely tisztviselő a szakmai pályafutása során megszerzi az 
alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságát. Ugyanis először is, mivel az alkalmazási hely szerinti ország 
állampolgárságára vonatkozó negatív feltétel jelen időben van megfogalmazva, e megfogalmazás nem zárja 
ki, hogy az érintett tisztviselőnek a pályafutása során végig teljesítenie kell e feltételt annak érdekében, hogy 
megőrizze a külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultságát. Másodszor, ami a külföldi munkavégzési 
támogatás nyújtása feltételeinek a jogalkotó általi megválasztását illeti, a Törvényszék a korábbi személyzeti 
szabályzat196 előkészítő munkálatainak197 fényében rámutatott arra, hogy az állampolgárság kritériumát a 

196|  Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról szóló,  
1961. december 18-i 31. (EGK), 11. (EAK) tanácsi rendelet (HL 1962. 45., 1387. o.).

197|  A Tanács 1959. december 11-i tájékoztatója.
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pontossága és alkalmazásának egyszerűsége miatt fogadták el, anélkül hogy figyelmen kívül hagyták volna 
azt, hogy e kritériumnak különösen a kettős állampolgársággal kapcsolatos helyzetekben korlátai vannak. 
Így, figyelemmel a pénzbeli ellátásokra jogosító uniós jogi rendelkezések szigorú értelmezésének elvére,  
a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a felülvizsgálatnak az alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságának 
a szakmai előmenetel során történő megszerzése esetén való teljes kizárása a szóban forgó rendelkezés 
eltérő megfogalmazását követelte volna meg. Harmadszor, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az ilyen 
felülvizsgálat összhangban áll a külföldi munkavégzési támogatás céljával is, amely azon sajátos terhek és 
hátrányok ellentételezésére irányul, amelyek abból adódnak, hogy a tisztviselő a szakmai előmenetele során 
végig a származási helyétől távol van, mivel az alkalmazási helyén látja el valamely uniós intézménynél a 
feladatait. Mivel ugyanis az uniós jogalkotónak a külföldi munkavégzési támogatás nyújtása feltételeinek 
meghatározása során e célkitűzést kellett követnie, a Törvényszék a személyzeti szabályzat VII. melléklete 
4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában erre vonatkozóan elfogadott megfogalmazásra tekintettel megjegyezte, 
hogy a tisztviselő abból eredő beilleszkedése, hogy szakmai pályafutása során az alkalmazási helye szerinti 
országba helyezte át a szokásos lakóhelyét, és ott dolgozik, nem képezheti akadályát a külföldi munkavégzési 
támogatás kifizetésének. Ezzel szemben e választás nem érvényes az alkalmazási hely szerinti ország 
állampolgárságának a szakmai előmenetel során történő megszerzése esetén, tekintettel a beilleszkedés 
ilyen honosítás által jelentett sajátos formájára.

Végül, a Törvényszék elutasította azt az érvelést, amely keretében a felperes azt kifogásolta, hogy a PMO az 
ő esetében nem tekintett el a felülvizsgálattól azon indokokra figyelemmel, amelyek a felperest a honosításának 
kérelmezéséhez vezették, amelyre a felperes vis maiornak minősülő kényszerként hivatkozik. E tekintetben 
a Törvényszék – miután kifejtette, hogy a felperes által kérelmezett honosítási eljárás a lemondásra kötelezés 
veszélyét kívánta elhárítani, amely veszélynek a felperes az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt 
adott esetben ki volt téve – úgy vélte, nem tekinthető úgy, hogy a vitatott felülvizsgálat olyan túlzott terhet 
eredményezett a felperes számára, amely teljesítené a vis maior követelményeit, és ennélfogva mentesíthetné 
a PMO-t az általa elvégzendő felülvizsgálat alól. Ez annál is inkább így van, mivel a belga állampolgárság 
megszerzése immár teljes mértékben biztosította a felperest afelől, hogy megőrzi állását. E tekintetben a 
Törvényszék végül emlékeztetett arra, hogy senki sem tarthat igényt valamely tagállam Unióból való kilépése 
hatásainak semlegesítésére.

Másodsorban a Törvényszék kimondta, hogy sem az alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságával 
rendelkező tisztviselőkre vonatkozó támogatásnyújtási feltételeknek a felülvizsgálat keretében a felperesre 
való alkalmazása, sem azok értelmezése nem sérti az egyenlőség elvét és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmának elvét.

A Törvényszék mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a tisztviselők alkalmazási feltételeinek meghatározása 
tekintetében a jogalkotót megillető széles mérlegelési jogkör gyakorlása során az állampolgárság mint 
elsődleges szempont megválasztásából eredő különbségtétel a külföldi munkavégzési támogatás céljára 
tekintettel nem alkalmatlan nyilvánvalóan, és nem önkényes. Ráadásul e támogatás folyósításának gyakorisága, 
amely egyébként időben nem korlátozott, megköveteli, hogy az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét ne csupán a szolgálatba lépés időpontjában, hanem az e támogatásra 
való jogosultság minden egyes felülvizsgálata során is tartsák tiszteletben.

Márpedig, tekintettel az alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságával rendelkező tisztviselőkkel 
szemben a külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultsághoz előírt szigorú feltételekre, nevezetesen 
arra, hogy a szolgálatba lépésüket megelőző tízéves referencia-időszakban ezen ország európai területén 
egyáltalán nem rendelkeztek lakóhellyel, illetve nem folytattak szakmai tevékenységet, a Törvényszék nem 
azonosított egyetlen olyan okot sem, amely igazolná a felperes e feltételek alóli mentesítését a honosításától 
kezdődően. Így ezen időponttól kezdve a felperest ugyanúgy kellett kezelni, mint bármely más olyan belga 
állampolgárt vagy volt belga állampolgárt, akinek a tízéves referencia-időszak alatti – akár rövid időtartamú – 
belgiumi tartózkodása a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
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akadályát képezheti a támogatásra való jogosultságnak. És fordítva, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az 
olyan tisztviselő helyzete, aki a szakmai pályafutása során megszerezte az alkalmazási hely szerinti ország 
állampolgárságát, már nem hasonlítható azon tisztviselők helyzetéhez, akik nem nyilvánították ki azon 
szándékukat, hogy az állampolgárság megszerzésével hivatalossá tegyék az ezen országgal fennálló 
kapcsolataikat.

Mindenesetre a Törvényszék elutasította az Egyesült Királyság állampolgárságával rendelkező tisztviselőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetésen alapuló érvet, miután megbizonyosodott arról, hogy a kifogásolt 
értelmezést a gyakorlatban a tisztviselő eredetileg figyelembe vett állampolgárságától függetlenül követik, 
és ezen értelmezés ráadásul távol áll bármilyen, az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok 
alakulására vonatkozó megfontolástól. Végül az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma elvének a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezéséből 
eredő megsértésére alapított jogalapra válaszolva a Törvényszék megjegyezte, hogy az e tekintetben javasolt 
értelmezés összeegyeztethetetlen e rendelkezés szövegével és hatályával, így azt mindenképpen el kell 
utasítani.

A Törvényszék, miután e megfontolásokból levonta a következtetéseket, a többi kereseti kérelmet,  
és következésképpen a keresetet teljes egészében elutasította.

5. Szociális biztonság

A 2020. május 28-i AW kontra Parlament ítéletében (T-213/19, EU:T:2020:230) a Törvényszék megsemmisítette 
az Európai Parlament azon határozatait, amelyekben az az orvosi bizottság ezzel kapcsolatban kibocsátott 
véleményének szabálytalansága miatt megtagadta a felperes bizonyos betegségei foglalkozási eredetének 
elismerését.

A felperes, aki az Európai Parlament tisztviselője, a tisztviselők baleset és foglalkozási megbetegedés elleni 
biztosítására vonatkozó közös szabályzat (a továbbiakban: biztosítási szabályzat)198 3. és 16. cikke alapján 
több kérelmet terjesztett elő bizonyos betegségei foglalkozási eredetének elismerése iránt. Azt követően, 
hogy a kinevezésre jogosult hatóság két határozattervezetet továbbított neki a szóban forgó betegségek 
foglalkozási eredetének megtagadására vonatkozóan, melyeket az e hatóság által kijelölt orvos, doktor A 
állásfoglalása kísért, a felperes kérte, hogy hívják össze az orvosi bizottságot és az véleményezze az említett 
határozattervezeteket. A felperes doktor B-t jelölte ki a saját képviseletére, és továbbította a kinevezésre 
jogosult hatóságnak ezen orvosnak a vitatott orvosi kérdésekre vonatkozó véleményét. A doktor A, doktor 
B és egy harmadik orvos, doktor C alkotta orvosi bizottság 2018. április 10-én ült össze. 2018. április 12-én 
doktor B továbbította doktor C-nek a felperes által a szóban forgó betegségek foglalkozási eredetének 
elismerése iránti kérelmei alátámasztása érdekében eredetileg benyújtott iratokat, amelyeket az orvosi 
bizottság nem kapott meg. 2018. május 16-i elektronikus levelében doktor C jelezte doktor B-nek, hogy ezen 
iratokat az Európai Parlament iránymutatásainak megfelelően nem vette figyelembe. Az orvosi bizottság 
által elkészített orvosi jelentések alapján a kinevezésre jogosult hatóság elutasította a szóban forgó betegségek 
foglalkozási eredetének elismerése iránti kérelmeket (a továbbiakban: megtámadott határozatok). A tisztviselő 
által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján a megtámadott határozatokkal szemben 
benyújtott panaszt a kinevezésre jogosult hatóság ugyancsak elutasította.

198|  Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 73. cikke alapján az intézmények közös megegyezése alapján elfogadott, 
az európai közösségek tisztviselőinek baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítására vonatkozó közös szabályzat.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:230
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Megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy az orvosi bizottság nem 
a teljes, a szóban forgó betegségek foglalkozási eredetének elismerése iránti eljárás megindítása óta benyújtott 
összes iratot tartalmazó akta alapján járt el. Következésképpen e bizottságnak nem állt rendelkezésére az 
elérhető összes olyan irat, mely hasznos lehetett az értékelése elvégzéséhez, megsértve ezzel a biztosításra 
vonatkozó szabályzat 22. cikke (3) bekezdésének első albekezdését.

A Törvényszék először is emlékeztetett arra, hogy a biztosításra vonatkozó szabályzat 22. cikkének 
(3) bekezdéséből kitűnik, hogy az orvosi bizottság által adott orvosi vélemény érvényességéhez az szükséges, 
hogy az orvosi bizottság megismerhesse az összes rendelkezésre álló és az értékeléséhez esetlegesen hasznos 
dokumentumot. Márpedig a jelen ügyben nyilvánvaló, hogy a Parlament nem továbbított az orvosi bizottságnak 
bizonyos, a felperes által eredetileg benyújtott iratot, ideértve a szóban forgó betegségek foglalkozási 
eredetére következtető orvosi jelentéseket. A Parlament által e tekintetben adott magyarázat szerint a 
Parlament azért mellőzte ezen iratokat, mivel véleménye szerint azok megegyeztek a már a birtokában 
lévőkkel, mások nem kapcsolódtak az orvosi kérdésekhez, végül ismét mások hasonló adatokat tartalmaztak, 
vagyis anélkül, hogy azonosak lettek volna, ugyanazon információkat és következtetéseket tartalmazták, 
mint amelyek már a birtokában voltak.

Ami közelebbről az iratok ez utóbbi kategóriája továbbításának elmulasztását illeti, a Törvényszék megállapította, 
hogy a Parlament orvosi jellegű értékelést végzett ezen iratok tekintetében, túllépve hatáskörének korlátait. 
Ugyanis, amikor a biztosított vagy annak örökösei arra kérik az orvost, hogy adjon véleményt, a Parlamentnek 
kizárólag az a feladata, hogy meghatározza az orvosi bizottság hatáskörét. E hatáskör alapján az orvosi 
bizottság jár el azon orvosi jelentésekben szereplő orvosi kérdéseket illetően, amelyeket a biztosított vagy 
örökösei a biztosításra vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása céljából az intézmény által kijelölt 
orvosnak vagy orvosoknak való továbbítás szempontjából hasznosnak ítéltek. Ennélfogva kizárólag a felperes 
vagy örökösei jogosultak az aktából kihagyott orvosi jelentések releváns jellegének értékelésére.

Azáltal, hogy az orvosi bizottság elé terjesztett akta összeállítása céljából orvosi jellegű kérdésekről nyilatkozott, 
a Parlament túllépte hatáskörének korlátait és megsértette az orvosi bizottság munkájának szabályszerűségét. 
Ilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy az orvosi bizottság megvizsgálhatta az összes rendelkezésre 
álló és az értékeléséhez esetlegesen hasznos dokumentumot. Mivel az orvosi bizottság feladatát szabálytalan 
körülmények között végezte, a munkájának befejezésekor a kinevezésre jogosult hatóságnak továbbított 
jelentések jogsértők.

Mivel azon iratok, amelyek tekintetében a Parlament orvosi jellegű értékelést végzett, nyilvánvalóan 
kapcsolódnak a felperes betegségéhez, a Törvényszék megállapította, hogy nem kizárt, hogy amennyiben 
az orvosi bizottságnak lehetősége lett volna megvizsgálni ezen iratokat és adott esetben figyelembe venni 
azokat, akkor más következtetésre jutott volna.

Tekintettel arra, hogy a megtámadott határozatokat az orvosi bizottság jogsértő jelentései alapján fogadták 
el, azok olyan eljárási hibában szenvednek, amely igazolja a megsemmisítésüket.
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6. Keresetindítási határidők

A 2020. július 31-i TO kontra EKSZ végzésével (T-272/19, EU:T:2020:361) a kibővített tanácsban eljáró Törvényszék 
olyan ügyben hozott határozatot, amelyben az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 2018. június 15-i, a felperes 
személyes elektronikus címére ugyanezen a napon továbbított határozatában arról tájékoztatta a felperest, 
hogy nem felel meg az összes alkalmazási feltételnek,199 ezért az EKSZ nem alkalmazhatja szerződéses 
alkalmazottként.

A felperes a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján panaszt nyújtott be e határozattal 
szemben. A panaszt – amelynek másolatát a felperes elektronikus címére is megküldték – elektronikus úton 
a felperes jogi képviselőjének hivatali e-mail-címéről nyújtották be.

2019. január 14-i határozatával az EKSZ elutasította a panaszt, és 17.46-kor az Ares programon – az EKSZ 
személyi állományába nem tartozó címzetteknek szóló e-mailek előállítására alkalmas dokumentumkezelő 
rendszeren – keresztül, majd ugyanezen a napon 17.52-kor és 18.05-kor e-mailben továbbította a felperes 
és jogi képviselője részére.

2019. április 25-én a felperes keresetet indított a Törvényszék előtt a 2018. június 15-i és a 2019. január 14-i 
határozat megsemmisítése iránt. A Törvényszék e keresetet elkésettség miatt mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant 
elutasította.

A Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a panasz és a kereset benyújtására nyitva álló, a személyzeti szabályzat 
90., illetve 91. cikkében előírt határidők eljárásgátló jellegűek, és a bíróság feladata, hogy akár hivatalból is 
vizsgálja e határidők betartását. Ezt követően a Törvényszék kifejtette a keresetindítási határidő számításának 
módját, pontosítva, hogy a Törvényszék eljárási szabályzata 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján e 
határidő csak a kézbesítés napjának végétől kezdődik. A Törvényszék megjegyezte, hogy a jelen ügyben, 
mivel a megtámadott határozatot 2019. január 14-én érvényesen kézbesítették a felperes részére, a három 
hónapos fellebbezési időszak január 15-én 0 óra 0 perckor kezdődött, és április 14-én éjfélkor ért véget.  
A távolságra tekintettel járó tíznapos határidővel meghosszabbított fellebbezési határidő tehát április 24-én 
éjfélkor járt le. Következésképpen a 2019. április 25-én indított kereset elkésett.

A Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a határozatnak a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke bekezdésének 
értelmében vett érvényes kézbesítéséhez nemcsak az szükséges, hogy azt elküldjék a címzettnek, hanem 
az is, hogy ez utóbbinak lehetősége legyen a határozat tartalmának tényleges megismerésére.

E tekintetben a Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a határidő túllépésére hivatkozó félnek kell bizonyítania, 
hogy az említett határidő mikor kezdődött el. Azt, hogy egy határozatot a címzettje megfelelően megismerhetett, 
több különböző körülmény alapján lehet bizonyítani, különösen akkor, ha az érintett intézmény nem egyszerűen 
valószínűsítő körülményekre, hanem olyan tényekre támaszkodik – beleértve az érdekelt által rendelkezésre 
bocsátottakat is –, amelyek azt jelzik, hogy címzettként elektronikus címére e-mailt kapott, és azt minden 
valószínűség szerint meg tudta nyitni, és így megfelelően tudomást szerezhetett erről a határozatról.  
Az egyik fél által felhozott ténybeli elemek arra kötelezhetik a másik felet, hogy magyarázattal vagy igazolással 
szolgáljon, amelynek hiányában levonható az a következtetés, hogy a bizonyítási tehernek eleget tettek.

199|  Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikke.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:361
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A Törvényszék hangsúlyozta, hogy az e–mail elküldése önmagában nem garantálja annak a címzett általi 
tényleges kézhezvételét. Előfordulhat ugyanis, hogy az e–mail technikai okok miatt nem érkezik meg. Ezenkívül 
a Törvényszék pontosította, hogy még akkor is, ha valamely e-mail ténylegesen megérkezik is a címzetthez, 
lehetséges, hogy ez nem az elküldéssel megegyező időben történik.

E tekintetben a Törvényszék megállapította, hogy azon túl, hogy a felperes semmilyen technikai akadályra 
nem hivatkozik az EKSZ-től érkező, szóban forgó e-mailek kézhezvételével vagy megismerésével kapcsolatban, 
még a személyes e-mail fiókjába is be tudott tekinteni, és hogy a megtámadott határozat közlése előtt és 
után ezt a postafiókot használta az EKSZ-szel és jogi képviselőjével folytatott levelezése során.

A felperes azon érvelésével ellentétben, amely szerint valószínűleg ténylegesen csak 2019. január 15-én 
reggel szerzett tudomást a szóban forgó e-mailről, a Törvényszék hangsúlyozta, hogy az e-mail tényleges 
megismerése nem döntő jelentőségű a határidő kezdő időpontjának meghatározása szempontjából.  
A Törvényszék továbbá kifejtette, hogy a felperes érvelésének elfogása annak elismerését vonná maga után, 
hogy a határozat tértivevény nélküli közlése esetén a címzettnek jogában áll megválasztani azt az időpontot, 
amikor megfelelően megismerhette annak tartalmát. Márpedig a jogbiztonság elvével ellentétes az, hogy a 
keresetindítási határidő kezdetét a felek egyikének belátására bízzák.

Mivel a felperes azt állította, hogy az állítólagos értesítés időpontjában, azaz 2019. január 14-én 18.05-kor ő 
vagy a jogi képviselője nem volt köteles megnézni a postafiókját, a Törvényszék megállapította, hogy nincs 
olyan általánosan alkalmazható idősáv, amelyen belül a határozatot érvényesen lehet közölni, és amelyen 
kívül a közlés nem érvényes.

Következésképpen a Törvényszék arra következtetett, hogy tekintetbe véve az EKSZ által szolgáltatott 
információkat, és azt, hogy a felperes nem szolgáltatott információkat arra vonatkozóan, hogy ő és jogi 
képviselője akadályozva voltak a 2019. január 14-én kapott e-mailek megfelelő megismerésében, meg kell 
állapítani, hogy a bizonyítási terhet az EKSZ teljesítette.

XVI. Kártérítési jogviták

A 2020. december 16-i Industrial Química del Nalón kontra Bizottság ítéletében (T-635/18, EU:T:2020:624) 
a kibővített tanácsban eljáró Törvényszék a „szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű” anyagot  
(a továbbiakban: CTPHT) gyártó társaságot, az Industrial Química del Nalón, SA-t (a továbbiakban: felperes) 
érintő ügyben határozott. A CTPHT magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációs maradéka, fekete szilárd 
anyag, melyet főként – minimum háromtagú – kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének összetett keveréke 
alkot.

2013-ban a felperes keresetet nyújtott be a 944/2013 bizottsági rendelet200 részleges megsemmisítése iránt, 
amennyiben az a CTPHT t az Aquatic Acute 1 (vízi akut 1, H400) és Aquatic Chronic 1 (vízi krónikus 1, H410) 
toxicitási kategóriába sorolta. A Bizottság e besorolást az Európai Vegyianyag ügynökség (ECHA) kockázatértékelési 
bizottságának (a továbbiakban: RAC) véleménye alapján végezte el, mely utóbbi az 1272/2008/EK rendelet 

200|  A 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendelettel (HL 2011. L 83., 1. o.) módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL 2013. L 261., 5. o.) a műszaki 
és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 2-i 944/2013/EU bizottsági 
rendelet.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:624
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I. mellékletében meghatározott, „összegzéses módszert”201 alkalmazta. E módszer alkalmazása, amely 
valamely keverék vízi toxicitásához kötődő veszélyességének meghatározását szolgálja, a CTPHT erősen 
toxikus összetevőinek kíván nagyobb fontosságot tulajdonítani.

2015. október 7-i ítéletével a Törvényszék a keresetnek helyt adott, és részlegesen megsemmisítette a 
944/2013 rendeletet.202 A Törvényszék szerint a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát követett el a CTPHT 
besorolásakor, amennyiben kizárólag a 1272/2008 rendeletben kifejezetten meghatározott kritériumokra 
támaszkodott az összegzéses módszer alkalmazásakor. Ekképpen a Bizottság figyelmen kívül hagyta az e 
tekintetben rendelkezésére álló mozgásteret. A fellebbezés során a Bíróság helybenhagyta a Törvényszék 
ítéletét.203

Ezt követően a felperes keresetet indított azon kár megtérítése iránt, amelyet a CTPHT jogellenes besorolása 
miatt szenvedett el, amely a csomagolási, szállítási és biztonsági módszerek átalakítási költségeinek felelt 
meg.

E keresetet azonban a Törvényszék elutasította. Ennek keretében a Törvényszék többek között azt vizsgálta, 
hogy megállapítható-e az Unió felelőssége, ha a Bizottság az 1272/2008 rendeletben előírt összegzéses 
módszer alkalmazása során nem gyakorolta saját mérlegelési jogkörét. A Törvényszék mindenekelőtt 
emlékeztetett arra, hogy a 2015. október 7-i ítéletében tett, a Bíróság által megerősített megállapításai 
értelmében a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el azáltal, hogy a CTPHT besorolásakor kizárólag 
az összegzéses módszer alkalmazásához kifejezetten meghatározott elemekre korlátozta elemzését.  
A Bizottságnak a számára biztosított széles mérlegelési jogkör miatt ugyanis más releváns tényezőket is meg 
kellett volna vizsgálnia, mint például a CTPHT vízben való oldhatóságának csekély mértékét.

Annak értékelése érdekében, hogy e hiba az Unió szerződésen kívüli felelősségének megalapozására alkalmas 
jogellenességnek minősül-e, a Törvényszék ezt követően megvizsgálta, hogy megsértettek-e egy magánszemélyek 
számára jogokat keletkeztető jogszabályt. Ezzel kapcsolatban a Törvényszék megállapította, hogy az 
összegzéses módszer, amely a jelen esetben a megsértett szabálynak minősül, olyan módszertani szabály, 
amely szigorú értelemben véve semmilyen jogot nem keletkeztet magánszemélyek számára.

A Törvényszék szerint azonban nem kizárt, hogy az összegzéses módszerhez hasonló szabály megsértése, 
amennyiben az alkalmas arra, hogy magánszemélyeket terhelő kötelezettségeket keletkeztessen, illetve 
szigorítson, az Unió szerződésen kívüli felelősségét vonja maga után, feltéve, hogy befolyásolja az érintett 
magánszemélyek jogi helyzetét. Mindazonáltal a jelen ügyben ez a kérdés csak akkor merülne fel, ha az 
összegzéses módszer megsértése kellően súlyosnak bizonyulna.

Ez utóbbi tekintetben a Törvényszék először is megjegyezte, hogy a Bizottság széles mérlegelési mozgástérrel 
rendelkezett a CTPHT besorolását illetően. Ilyen esetben a kellően súlyos jogsértés meghatározására csak 
a nyilvánvaló értékelési hiba megállapítását követően kerülhet sor, és az a legsúlyosabb és nem kimenthető 
hibák azonosítására irányul, amelyek egyenértékűek azzal, hogy az adott intézmény nyilvánvalóan és súlyosan 
túllépte mérlegelési jogkörének korlátait

201|  Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról 
és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2008. L 353., 1. o.; helyesbítések: HL 2011. L 16., 1. o.; HL 2016. L 349., 1. o.; HL 2019. L 117., 8. o.) 
I. mellékletének 4.1.3.5.5. pontja.

202| �2015. október 7-i Bilbaína de Alquitranes és társai kontra Bizottság ítélet (T-689/13, nem tették közzé, EU:T:2015:767, 24. pont).

203|  2017. november 22-i Bizottság kontra Bilbaína de Alquitranes és társai ítélet (C-691/15 P, EU:C:2017:882).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2015:767
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:882
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Másodszor, a Törvényszék kiemelte, hogy a Bizottságnak az összegzéses módszer alkalmazása tekintetében 
fennálló mérlegelési mozgástere nem egyértelmű. Egyrészt az 1272/2008 rendelet I. mellékletének szövege 
nem irányozza kifejezetten elő az összegzéses módszer alkalmazása tekintetében az e rendelkezésben 
kifejezetten említettektől eltérő más kritériumok alkalmazását. E tekintetben az ítélkezési gyakorlat nem 
ismer el olyan általános szabályt sem, amely szerint az intézményeknek minden esetben figyelembe kell 
venniük egyéb tényezőket, ha a kritériumokat megállapító jogszabály kifejezetten és konkrétan nem tiltja 
ezek figyelembevételét. Másrészt maga a Bíróság hangsúlyozta a CTPHT-hez hasonló, összetett, illetve 
többkomponensű anyagok besorolásával kapcsolatos értelmezési problémákat, amelyek kizárják azt, hogy 
a Bizottság magatartását a megsértett jogszabállyal nyilvánvalóan és súlyosan ellentétesnek lehessen 
minősíteni.

Harmadszor, a Törvényszék úgy véli, hogy a Bizottság által elkövetett hiba kimenthetőnek tekinthető.  
Az alkalmazandó szabályozási keret összetettségére tekintettel ugyanis az összegzéses módszer Bizottság 
általi szigorú alkalmazása, illetve az RAC-hez hasonló szakértői csoport véleményének követése óvatos 
megközelítésnek minősül. Ráadásul e konszenzussal elfogadott vélemény magyarázatokat tartalmazott az 
elfogadott becslésekre vonatkozóan.

Következésképpen a Bizottság magatartása nem távolodott el a szokásosan elővigyázatos és gondos 
közigazgatási szervtől hasonló, vagyis olyan helyzetben elvárható magatartástól, amelyet a CTPHT-hez 
hasonló, ismeretlen és komplex összetevőkből álló anyagnak az emberi egészség és a környezet magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében, az elővigyázatosság elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett 
történő osztályozásához kapcsolódó tudományos komplexitás jellemez. Sem az összegzéses módszer jelen 
ügyben való alkalmazása által eredményezett magas eredmény, sem pedig a CTPHT elkövetett hiba orvoslása 
érdekében történő új besorolásának hiánya nem kérdőjelezheti meg e következtetést.

Mivel a felperes nem bizonyította jogszabály olyan kellően súlyos megsértését, mely az Unió szerződésen 
kívüli felelősségének megalapozására alkalmas lenne, a Törvényszék teljes egészében elutasítja a felperes 
kártérítési keresetét.

XVII. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek

A Törvényszékhez 2020-ban 38 ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtottak be, amely lényegében megfelel 
az előző évi számadatnak.204 A meghozott végzések és a lezárt ügyek száma kismértékű emelkedést mutatott. 
A Törvényszék 2020-ban 45 végzést hozott,205 a 2019-es 34-hez képest, és 43 ügyet fejezett be, 2019-ben 
pedig 34-et. A Törvényszék kilenc ügyben hozott felfüggesztő végzést az eljárási szabályzat 157. cikkének 
(2) bekezdése alapján.

204|  A Törvényszékhez 2019-ben 37 ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtottak be. 

205|  Ez a szám megfelel az ideiglenes intézkedésről határozó bíró által hozott összes végzésnek, kizárva az okafogyottságot megállapító 
vagy törlést elrendelő végzéseket, ugyanakkor beleértve az eljárási szabályzat 157. cikkének (2) bekezdése szerinti végzéseket, 
valamint a Törvényszék elnökhelyettese és a harmadik tanács elnöke (akik a Törvényszék elnökét az eljárási szabályzat 157. cikke 
(4) bekezdésének, valamint 11. és 12. cikkének együttes rendelkezései alapján helyettesítik) által hozott végzéseket, nevezetesen a 
2020. március 3-i Junqueras i Vies/Parlement (T-24/20 R, nem tették közzé, EU:T:2020:78) végzést, és a 2020. szeptember 4-i  
Sharpston kontra Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői végzést (T-550/20 R, nem tették közzé, EU:T:2020:416).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:78
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:416
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A meghozott végzések széles területeket fednek le, amelyek között szerepel többek között a versenyjog és 
az állami támogatások joga (hat ügy), a közbeszerzések (hat ügy), az intézményi jog (tizenegy ügy) és a 
közegészséggel kapcsolatos ügyek (öt ügy).

Ami a gazdaság- és monetáris politikával kapcsolatos jogvitákat illeti, egy ügyre kell felhívni a figyelmet, 
amely az Európai Központi Bank (EKB) 2019. november 14-i határozatán alapul, amelyben ez utóbbi az osztrák 
pénzpiaci felügyeleti hatóság kérésére visszavonta az Anglo Austrian AAB Bank AG (a továbbiakban:  
AAB Bank) hitelintézetként való elismerését. Ez utóbbi és fő részvényese megsemmisítés iránti keresetet 
nyújtott be e határozat ellen, valamint ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztett elő a határozat 
felfüggesztése vagy a jogállás fenntartásához szükséges bármely más ideiglenes intézkedés elrendelése 
iránt. A Törvényszék elnöke, miután az eljárási szabályzat 157. cikkének (2) bekezdése alapján hozott végzésével 
felfüggesztette a határozatot, 2020. február 7-i Anglo Austrian AAB Bank és Belegging-Maatschappij  
„Far-East” kontra EKB végzésével (T-797/19 R, nem tették közzé, EU:T:2020:37) elutasította az ideiglenes 
intézkedés iránti kérelmet.

Ebben az ügyben a központi kérdés az volt, hogy teljesül-e a sürgősségre vonatkozó feltétel. Emlékeztetőül, 
ideiglenes intézkedések csak annak elkerülése érdekében rendelhetők el, hogy a felperest súlyos és 
helyrehozhatatlan kár érje azt megelőzően, hogy a Törvényszék az alapeljárásban érdemi döntést hozott 
volna. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a vagyoni jellegű kár rendkívüli körülmények hiányában nem 
tekinthető ilyen kárnak, ilyen körülmény például az a helyzet, amikor a megtámadott határozat azonnali 
végrehajtása veszélyeztetné a felperes pénzügyi életképességét. Ezen ügyben a felperesek arra hivatkoztak, 
hogy a banki működési engedély visszavonása ténylegesen megkérdőjelezte az AAB Bank életképességét. 
A Törvényszék elnöke a bank különleges helyzete miatt nem fogadta el ezt az érvet. Úgy ítélte meg ugyanis, 
hogy nem lehet szó súlyos és helyrehozhatatlan kárról, mivel az AAB Bank saját maga önállóan döntött úgy, 
hogy egyrészt a banki tevékenységeit még az engedélyének visszavonása előtt felszámolja, másrészt pedig 
hogy olyan tevékenységeket folytat, amelyek nem függnek ilyen engedély meglététől. A felperesek egyébként 
nem tudták bizonyítani annak a kockázatnak a fennállását sem, hogy az engedélynek az AAB Bank önálló 
döntésének végrehajtását megelőző visszavonása banki pánikot okozna. A Törvényszék elnöke e tekintetben 
megjegyezte, hogy a bank betéteinek 50%-át már zárolták.

A bizalmas jelleg védelmével kapcsolatos jogvitát illetően három olyan ügyet kell megemlíteni, amelyek 
keretében a Törvényszék elnöke pontosította azokat a feltételeket, amelyek bizonyos adatok vagy információk 
ideiglenes védelmének biztosítását indokolják.

Az első, a 2020. augusztus 12-i Indofil Industries (Netherlands) kontra EFSA végzés (T-162/20 R, nem tették 
közzé, EU:T:2020:366) alapjául szolgáló ügy a 844/2012 végrehajtási rendelet206 13. cikkével összhangban 
elfogadott, a növényvédő szerként használt mankozeb hatóanyaggal kapcsolatos kockázatok szakmai 
értékelésére vonatkozó vizsgálatot követő állásfoglalás bizalmas kezelése iránti kérelemre vonatkozik.  
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) következtetései szerint nem nyert megállapítást az anyag 
olyan kockázatmentes használata, amely kizárja az emberek vagy állatok egészségére, vagy a környezetre 
gyakorolt káros vagy elfogadhatatlan hatások lehetőségét. Az EFSA az e következtetésekben szereplő bizonyos 
információk bizalmas kezelése iránti kérelmeket követően az állásfoglalásának kivonatolt ideiglenes változatát 
tette közzé az internetes oldalán. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet az EFSA ügyvezető igazgatója által 
hozott, a bizalmas kezelés iránti kérelmekről szóló határozat belső felülvizsgálata iránti kérelmet elutasító 
határozat megsemmisítése iránti kereset keretében terjesztették elő.

206|  A hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról szóló,  
2012. szeptember 18-i 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 2012., 2012.9.19., 26. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:37
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:366
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A Törvényszék elnöke a fumus boni iuris hiánya miatt elutasította a kérelmet, anélkül hogy szükség lett volna 
a sürgősségre vagy az érdekek mérlegelésére vonatkozó feltétel vizsgálatára.

A Törvényszék elnöke emlékeztetett arra, hogy az állítólagosan bizalmas információk ideiglenes védelmével 
kapcsolatos jogvitát illetően az ideiglenes intézkedések elrendeléséhez nem elegendő azt állítani, hogy a 
hozzáférhetővé tenni kívánt információk bizalmas jellegűek, amennyiben az ilyen állítás nem felel meg a 
fumus boni iuris feltételének.

Előzetesen a Törvényszék elnöke felidézte az átláthatóság követelményeit, amelyek az EFSA-t az 1107/2009 
rendelet207 és a 178/2002 rendelet208 alapján kötik, és amelyek főszabály szerint azt feltételezik, hogy a 
nyilvánosságot tájékoztatják tevékenységeinek eredményeiről, és így hozzáférhetnek a véleményeihez.

A Törvényszék elnöke ezt követően megállapította, hogy azt a kérdést, hogy megalapozottak-e az EFSA 
tudományos értékelései és az Európai Bizottság határozatai, vagy sem, meg kell különböztetni attól a kérdéstől, 
hogy azok az információk, amelyeken a tudományos értékelések alapulnak, bizalmasak-e, vagy sem.  
Az 1107/2009 rendelet 63. cikke szerinti bizalmas kezelés iránti kérelmekre vonatkozó eljárások tehát nem a 
tudományos elemzés pontosságának vagy relevanciájának biztosítására irányulnak. Következésképpen a 
tudományos értékelés megalapozottságának és az EFSA tudományos megállapításainak elfogadásához vezető 
eljárásnak a vitatására irányuló egyetlen érv sem tekinthető relevánsnak azon információk bizalmas jellegének 
elemzése keretében, amelyek ideiglenes védelem tárgyát képezhetik. Ahhoz, hogy a vitatott információkat 
bizalmasan kezeljék, az ideiglenes intézkedéseket kérelmező félnek ellenőrizhető bizonyítékokkal kell 
alátámasztania, hogy az információk nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné üzleti érdekeit vagy a magánéletének 
és integritásának védelmét.

A Törvényszék elnöke kimondta, hogy az EFSA-t terhelő átláthatósági kötelezettségre, valamint a szóban 
forgó információk bizalmas jellegére vonatkozó ellenőrizhető és meggyőző bizonyítékok hiányára tekintettel 
nem állítható, hogy a szóban forgó információk hozzáférhetővé tétele meghaladná az EFSA által kitűzött 
célok eléréséhez szükséges mértéket.

A 2020. október 29-i Facebook Ireland kontra Bizottság végzés (T-451/20 R, nem tették közzé, EU:T:2020:515) 
és a Facebook Ireland kontra Bizottság végzés (T-452/20 R, nem tették közzé, EU:T:2020:516) alapjául szolgáló 
két ügyben a Törvényszék elnökét arra kérték, hogy nyilatkozzon az 1/2003 tanácsi rendelet209 18. cikke 
(3) bekezdésének és 24. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazására irányuló eljárások keretében a 
Bizottság által kért adatok ideiglenes védelmét igazoló feltételekről.

A Facebook Ireland Ltd a Törvényszék elnökéhez két kérelmet nyújtott be, amelyek két olyan határozat 
végrehajtásának felfüggesztésére irányultak, amelyekben a Bizottság többek között több, kereső kifejezéseket 
vagy szintaxisokat tartalmazó dokumentumot kért.

207|  A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 309., 1. o.).

208|  Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az  
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL 2002. L 31., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.).

209|  [Az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:515
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=HU&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:516
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A fumus boni iuris fennállásával kapcsolatos feltétel vizsgálata keretében a Törvényszék elnöke először is 
emlékeztetett arra, hogy a Bizottság csak olyan információk közlését követelheti, amelyek lehetővé tehetik 
számára azon feltételezett jogsértések vizsgálatát, amelyek a vizsgálat lefolytatását indokolják, és amelyeket 
az információkérés megjelöl.

Ezt követően megállapította, hogy a megtámadott határozat alapján kért dokumentumokat tág kereső 
kifejezések alapján határozták meg, amelyek közül némelyik gyakori vagy igen gyakori szavakból áll, és így 
nem meglepő, hogy e keresési feltételek alkalmazása az információkérés tárgyával össze nem függő 
dokumentumok benyújtásának kötelezettségéhez vezet.

A Törvényszék elnöke úgy ítélte meg, hogy mivel a kérelmezőnek jelentős számú, a szerverein kereső 
kifejezések alapján végzett keresés révén begyűjtött dokumentumot kell benyújtania, amelyek relevanciáját 
csak később értékeli a Bizottság, a szóban forgó információkérés nagyban hasonlít az 1/2003 rendelet 20. cikke 
szerinti helyszíni vizsgálatokhoz, amelyek keretében a Bizottság elkészítheti a vizsgálat szempontjából 
esetlegesen releváns elektronikus dokumentumok másolatát annak érdekében, hogy azokat a későbbiekben 
megvizsgálja, valóban relevánsak-e a vizsgálat szempontjából.

Márpedig az 1/2003 rendelet 20. cikke szerinti helyszíni vizsgálatok lefolytatása során, amelyek úgy tekinthetők, 
hogy jellegüknél fogva nagyobb beavatkozást jelentenek, az érintett vállalkozások bizonyos eljárási garanciákkal 
rendelkeznek. Többek között biztosított, hogy a helyszíni vizsgálat alá vont vállalkozások jogi segítséget 
vehetnek igénybe. Ezenkívül a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a védelemhez való jogot, amikor azt 
vizsgálja, hogy az adatok relevánsak-e a helyszíni vizsgálat tárgya szempontjából, mielőtt az ügy irataihoz 
csatolja a relevánsnak ítélt dokumentumokat és törli a többi másolt adatot.

Semmilyen további különös intézkedés nincs előírva annak biztosítása érdekében, hogy az érintett vállalkozás 
jogait tiszteletben tartsák a kért dokumentumok terjedelmére és annak jelentős valószínűségére tekintettel, 
hogy sok dokumentum nem szükséges a Bizottság vizsgálatához. Ezért a Törvényszék elnöke arra a 
következtetésre jutott, hogy ebben a szakaszban nem zárható ki, hogy az érintett személyek jogainak védelmét 
szolgáló megfelelő és különös garanciákkal kísért ellenőrzési módszer hiányában az ügy érdemében eljáró 
bíróság megállapítja, hogy a megtámadott határozat nem felel meg az 1/2003 rendelet 18. cikke (3) bekezdésének.

Másodszor, a Törvényszék elnöke megállapította, hogy a kért dokumentumok között szerepelnek olyanok, 
amelyek különleges személyes adatokat tartalmaznak. E tekintetben a Törvényszék elnöke emlékeztetett 
arra, hogy mind a 2018/1725 rendelet,210 mind pedig a 2016/679 rendelet211 fokozott védelmet ír elő bizonyos 
különleges kategóriákba tartozó adatok, köztük többek között a természetes személyek egészségére vonatkozó 
adatok tekintetében. Ahhoz, hogy a személyes adatok későbbi gyűjtése és kezelése a 2018/1725 rendelet 
5. cikkének a) pontja értelmében jogszerű legyen, az szükséges, hogy e gyűjtés és adatkezelés szükséges és 
arányos legyen a Bizottság hatásköreinek gyakorlásával.

A sürgősségre vonatkozó feltételt illetően a Törvényszék elnöke emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 339. cikk, 
az 1/2003 rendelet 28. cikke és az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 17. cikke alapján a 
Bizottság tisztviselőire és alkalmazottaira szigorú szakmai titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.  
E kötelezettségek fényében a Törvényszék elnöke arra a következtetésre jutott, hogy a sürgősség csak a 

210|  A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében 
való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 2018, 2018.11.21., 39. o.).

211|  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).
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tisztán személyes adatokat tartalmazó, különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumok tekintetében 
bizonyított, mivel ezeket az adatokat csak a legbizalmasabb körben osztják meg, az olyan harmadik személyek 
körének bármely jogellenes bővítése, akik azokról tudomást szereznek, súlyos és helyrehozhatatlan kárt 
okozhat az érintett személyek számára. A kár visszafordíthatatlan jellegét illetően a Törvényszék elnöke 
megállapította, hogy a megtámadott határozat megsemmisítése nem fordíthatja vissza az adatok hozzáférhetővé 
tételének hatásait, mivel ezen információknak az azokat megtekintő személyek általi megismerése azonnali 
és visszafordíthatatlan.

Ami az érdekek mérlegelésére vonatkozó feltételt illeti, a Törvényszék elnöke egyrészt emlékeztetett arra, 
hogy a Bizottság feladata annak értékelése, hogy valamely információ szükséges-e a versenyszabályok 
megsértésének felderítéséhez. Ha a vizsgálat tárgyát képező vállalkozás vagy annak ügyvédei maguk is 
meghatározhatnák azokat a dokumentumokat, amelyek véleményük szerint relevánsak a Bizottság vizsgálata 
szempontjából, ez súlyosan sértené ez utóbbi vizsgálati jogkörét, és azzal a kockázattal járna, hogy a vizsgálata 
szempontjából vélhetően releváns dokumentumokat – az ellenőrzés bármilyen lehetőségének nélkül – 
mellőzik, és azokat soha nem nyújtják be hozzá. Másrészt a Törvényszék elnöke pontosította, hogy a felperesnek 
amiatt okozott kár, hogy a természetes személyek magánélethez való jogát megsértve köteles különleges 
adatokat szolgáltatni, azon személyek körének jogtalan kiterjesztésével jár, akik az érintett személyek 
védelmére irányuló különös intézkedések hiányában tudomást szereztek ezen adatokról.

E körülmények között a Törvényszék elnöke úgy határozott, hogy azon részükben helyt ad a kérelmeknek, 
amennyiben a megtámadott határozatok különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra 
vonatkoznak, és amennyiben nem kerül sor garanciákkal ellátott eseti eljárásra. Ezen eljárás értelmében 
először is a felperesnek kell azonosítania a különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, és 
azokat külön elektronikus adathordozón kell közölnie a Bizottsággal. Másodszor, e dokumentumokat olyan 
virtuális adatteremben helyezik el, amely a vizsgálattal megbízott csoport tagjai közül a lehető legkorlátozottabb 
számban érhető el, a felperes azonos számú ügyvédjének jelenlétében. Harmadszor, a vizsgálattal megbízott 
csoport tagjai megvizsgálják és kiválasztják a szóban forgó dokumentumokat, lehetőséget biztosítva a felperes 
ügyvédei számára, hogy észrevételeket tegyenek, mielőtt csatolják azokat az iratokhoz. A dokumentumok 
minősítésével kapcsolatos véleménykülönbség esetén a vitatott dokumentumot nem csatolják a vizsgálati 
iratokhoz, és a felperes ügyvédei kifejthetik a z nézeteltérés okait. Ha továbbra is nézeteltérés áll fenn, a 
felperes ügyvédei kérhetik a Versenypolitikai Főigazgatóságtól a tájékoztatásért, a kommunikációért és a 
médiaért felelős igazgatót, hogy döntsön annak tárgyában.
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C     A Törvényszék Hivatalának tevékenysége 
2020‑ban
Emmanuel Coulon, a Törvényszék hivatalvezetője

Az Európai Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló reform megvalósítását1 követően a 
Törvényszék működésének első teljes évére a Covid19-világjárvánnyal összefüggő súlyos válsághelyzet 
nyomta rá bélyegét. A Törvényszék Hivatala 2020 márciusának közepén drasztikusan olyan helyzetbe került, 
amelyre soha azelőtt nem volt példa. Meg kellett teremtenie a feltételeket ahhoz, hogy a súlyos válsághelyzet 
közegében megszakítás nélkül és hosszú időn keresztül biztosított legyen az igazságszolgáltatás érdekében 
teljesített közszolgálat folytonossága.

A Hivatal a szervezetén belül azonnal megtette az összes intézkedést annak érdekében, hogy a körülményektől 
függetlenül továbbra is megmaradjon olyan alappillérnek, amelyre a Törvényszék az ítélkezési tevékenysége 
során támaszkodhat. A szervezeti egység működésének módját ugyanis felforgatta az általánossá tett 
távmunka, amelyről az emberek védelme érdekében a válság első óráiban döntés született, és amelyet egyes 
kivételektől eltekintve2 2020-ban mindvégig fenntartottak. Nagyon gyorsan kialakításra kerültek tehát új 
belső eljárások – amelyekhez az ügymenetet ismertető dokumentációk kapcsolódtak –, valamint a nyomon 
követést és ellenőrzést szolgáló eszközök. Kiigazították a munkamódszereket és javították a tevékenységek 
átláthatóságát. Azokat a belső eljárásokat, amelyek vonatkozásában az iratok továbbítása papírváltozatban 
történt, informatikai alapú rendszerekkel váltották fel. E változások – amelyek közül némelyeket az integrált 
ügykezelési rendszer bevezetésére irányuló, folyamatban lévő munkák keretrendszerében is el kell helyezni – 
azzal a szándékkal kerültek elgondolásra, hogy azok a válságból való kilábalást követően is fennmaradnak. 
A jelenlegi helyzet kezelésével együtt a Hivatal elengedhetetlennek ítélte, hogy azonosítsa a bevált gyakorlatokat, 
és törekedjen arra, hogy a jövőre való felkészülés érdekében állandósítsa azokat. A válság – legyen az mégoly 
drámai – olyan lehetőséget is jelentett, amelyet meg kellett ragadni egyes változtatások bevezetése érdekében.

A Hivatal ilyen feltételek mellett gondoskodott a rábízott feladatok ellátásáról, ügyelve különösen arra, hogy 
elősegítse az ítélkező testületek által hozott eljárási döntések koherenciáját. Ennek érdekében összehangolt 
javaslatokat terjesztett elő, és megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy az elnök kezdeményezésére meghozott, 
az igazságszolgáltatás elvi alapjait érintő döntések alkalmazása harmonizáltan történjen. Az ítélkező testületek 
által hozott döntések végrehajtásra kerültek, néha rendkívül rövid határidőn belül. A tárgyalásokat meg 
lehetett tartani, ideértve azokat az eseteket is, amikor azokon távoli helyszínen tartózkodó felek vettek részt, 
miután megállapításra kerültek a videokonferencia mint válságkezelő eszköz alkalmazásának részletes 
szabályai.

Ha csupán az általános statisztikai adatok alapján ítéljük meg, akkor elsőre nem tűnik nyilvánvalónak, hogy 
2020 különleges év lett volna. Az érkezett ügyek száma (847 ügy) visszaesett a 2019. évhez képest (939 ügy), 
csakúgy, mint a befejezett ügyek száma (748 ügy, szemben a 2019. évi 874 üggyel), a folyamatban maradt 

1|  A reform az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 
2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2015. L 341., 14. o.), valamint az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogviták 
elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházásáról szóló, 2016. július 6-i (EU, Euratom) 2016/1192 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2016. L 200., 137. o.) vette kezdetét.

2|  Az a lehetőség, hogy különösen a tárgyalások előkészítése vagy otthonról el nem végezhető bizonyos feladatok teljesítése érdekében 
be lehessen menni az Intézmény helyiségeibe, az egészségügyi helyzet alakulásától függően szakaszos időbeli ütemezés szerint volt 
biztosítva. E lehetőség mindig keretek közé volt szorítva, márciustól decemberig pedig rendkívül korlátozott maradt amiatt, hogy egy 
bizonyos szint alatt kellett tartani a helyszínen egyszerre jelen lévő személyek számát.
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ügyek száma pedig 7%-kal emelkedett, amennyiben 1497 ilyen ügy lett, szemben a 2019. évi 1398 üggyel.  
Az ítélettel vagy végzéssel befejezett ügyekben az eljárás átlagos időtartama tovább csökkent, 16,9 hónapról 
15,4 hónapra.

A Hivatal tevékenysége – amelyet megnehezített a távmunka, amelyhez még jelentősebb elhivatottságra 
volt szükség, mint azelőtt – mégis megfeszített volt.

Először is, hangsúlyozni kell, hogy a felek képviselőivel folytatott kommunikáció soha nem állt le. Az e-Curiának 
a felek képviselői és a Törvényszék közötti kizárólagos iratváltási módként történő használata megkönnyítette 
a Hivatal által végzett távmunkát, mivel egyrészt, az e-Curia kötelező használata lehetővé tette, hogy 
megszakítás nélkül, azonnal rendelkezésre álljon a felek által benyújtott összes eljárási irat, másrészt pedig 
a Hivatal a legtöbb eljárási iratot elektronikus úton kézbesíthette a feleknek.3 Kiemeljük, hogy az e-Curián 
keresztül benyújtott eljárási iratok oldalszáma most először meghaladta az egy éven belüli egymilliót  
(egész pontosan 1 146 664 oldal lett).

Másodszor, a Hivatal gondoskodott 847, az eljárást megindító keresetlevél előzetes vizsgálatáról (az előzetes 
vizsgálat azt foglalja magában, hogy azonosítják az ügyek közötti összefüggéseket, valamint azokat a 
kereseteket, amelyek esetében indokolt lehet, hogy azokat hatáskör nyilvánvaló hiánya vagy nyilvánvaló 
elfogadhatatlanság miatt elutasítsák), e keresetlevelek 35%-a esetében hiánypótlást rendelt el az alaki 
előírások figyelmen kívül hagyása miatt, elemezte a felek által benyújtott eljárási iratokat, továbbá ezen 
iratok közül 51 413-at bejegyzett a nyilvántartásba. A Hivatal folyamatosan segítséget nyújtott a bíráknak és 
a munkatársaiknak azáltal, hogy elkészítette 259 eljárási végzés tervezetét.

Harmadszor, jelentősen megemelkedett azon feljegyzések száma, amelyeket annak érdekében küldenek a 
kabineteknek, hogy tájékoztassák őket valamilyen fejleményről, vagy arra kérjék az ítélkező testületeket, 
hogy döntsenek az eljárás további menetéről. A 12 636 feljegyzés (elektronikus továbbítási űrlapok) közül 
5 200-at annak érdekében állítottak össze, hogy döntést kérjenek, vagyis 37%-os emelkedés következett be 
2019-hez képest (3 807 eset), ez pedig a valaha elért legmagasabb szám.

Negyedszer, azon ügyek száma, amelyekben pervezető intézkedéseket rendeltek el annak érdekében, hogy 
az ügyet alkalmassá tegyék a határozathozatalra, 664 ügyet tett ki 1448 érintett fél vonatkozásában (szemben 
a 2019. évi 476 ilyen üggyel 917 érintett fél vonatkozásában, vagyis az előbbi számadat esetében 39%-os, az 
utóbbi esetében pedig 58%-os növekedés következett be). E változás részben azzal az intézkedéssel 
magyarázható, amely abból állt, hogy azokhoz a felperesekhez vagy alperesekhez, akik tárgyalás tartása 
iránti indokolt kérelmet terjesztettek elő, kérdést intéztek azzal kapcsolatban, hogy az egészségügyi 
válsághelyzetre figyelemmel milyen érdekük fűződik e kérelem fenntartásához; ezt az intézkedést 120 ügyben 
rendelték el, és azt 255 félhez címezték.

Ötödször, a sürgősségi eljárások, amelyek lebonyolítása különleges prioritást élvez, az alábbi ügyekkel jelentős 
számot tettek ki:

–  38 ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amelyek a végrehajtás felfüggesztésének vagy bármely 
egyéb ideiglenes intézkedésnek az elrendelésére irányultak (2019-ben 37 ilyen kérelem volt), továbbá 
43 ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos ügy, amelyek befejezésre kerültek (2019-ben 34 ilyen ügy 
volt);

3|  Ami ugyanakkor azokat az eljárási iratokat illeti, amelyeket postai úton kellett kézbesíteni (ilyenek különösen a képviselővel nem 
rendelkező természetes személyek által előterjesztett költségmentességi kérelmeket elbíráló határozatok), a Hivatalnak meg kellett 
várnia, hogy az egyes személyek pontosan mikor lépnek be a szervezeti egység helységeibe a küldemények továbbítása érdekében, 
mindeközben pedig ki volt téve a nemzeti postai szolgáltatók működésének.
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–  22 gyorsított eljárás iránti kérelem, amelyek az ügy érdemének gyors elbírálására irányultak (2019-ben 
16 ilyen kérelem volt); e kérelmek közül 13-nak helyt adtak (2019-ben egynek sem), különösen olyan 
eljárásokban, amelyek a válsághelyzettel függenek össze.

Végül, a Hivatal szolgálatot teljesített a tanácsülések során, utólag elkészítve a jegyzőkönyveket, amelyek 
tartalmazták a végrehajtandó döntéseket. E tanácsüléseket, amelyeket március 13. után az írásbeli eljárás 
szerint tartottak meg, március 26. után audiokonferencia útján (ez volt az első alkalom!), április 20-tól kezdve 
pedig videokonferencia útján (ez volt az első alkalom!) is le lehetett bonyolítani. 2020-ban 331 tanácsülést 
bonyolítottak le (2019-ben 334-et), ebből 252-t a március 16-tól december 31-ig terjedő válságos időszakban. 
Ez utóbbi időszak során 46 tanácsülést tartottak az írásbeli eljárás szerint, 42-t audiokonferencia útján, 150-et 
videokonferencia útján, 14-et pedig vegyes formában.

I.  Külön kiemelve: a szóbeli előadások céljából 
tartott tárgyalások

A válság következtében újra kellett gondolni a tárgyalási jegyzékeket és a tárgyalások lebonyolítását. Első 
lépésben minden olyan tárgyalás, amelyet március 16. utáni időpontra tűztek ki, törlésre került. Második 
lépésben az összes törölt tárgyalást átütemezték, és újabb tárgyalásokat tűztek ki. E döntések végrehajtása 
– amelyekhez hozzáadódott a felek által előterjesztett számos olyan kérelem, amelyek arra irányultak, hogy 
az egészségügyi válsághelyzet folytán halasszák el a tárgyalást, illetve alkalmazzanak videokonferenciát – 
jelentős erőforrásokat mozgósított, a legtöbb ilyen művelet esetében pedig nagy fokú prioritást élvezett.

A videokonferencia válságkezelő eszközként került alkalmazásra. Az, hogy a feleket képviselő ügyvédek és 
meghatalmazottak ilyen módon vegyenek részt a tárgyaláson, alá volt rendelve annak, hogy ehhez minden 
egyes ügyben hozzájáruljanak, továbbá annak, hogy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő okokból 
ne tudjanak Luxembourgba utazni, valamint annak, hogy megfeleljenek a technikai előfeltételeknek, és 
sikeresen teljesítsék a megbízható és tiszta közvetítés biztosítására hivatott tolmácsolási teszteket, egyrészt 
azért, hogy biztosított legyen a tiszteséges eljárás követelményeinek tiszteletben tartása, másrészt pedig 
azért, hogy megőrizzék a szinkrontolmácsolás magas minőségi színvonalát.

Megannyi cselekményt végeztek el annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a felek képviselői számára, hogy 
a tárgyalásokon távoli helyszínről vegyenek részt; ilyen cselekmények voltak a következők: figyelemreméltó 
módon összehangolt belső eljárások az Információtechnológiai Igazgatóság, a Tolmácsolási Igazgatóság és 
a Hivatal között; a felek által előterjesztett kérelmek és a tanácselnökök által hozott döntések körültekintő 
kezelése; a manuálisan bevitt információk lelkiismeretes ellenőrzése; a tárgyalások előkészítésével kapcsolatban 
az ügyvédek és meghatalmazottak által (különösen telefonon) előterjesztett megkeresések megválaszolása; 
a képviselőkkel lefolytatott előzetes tesztek.

A 2020 júniusától decemberéig terjedő időszak folyamán4 és az ezen időszakra kitűzött tárgyalások 
vonatkozásában:

4|  Minden tárgyalás szigorú egészségügyi protokoll teljes körű tiszteletben tartása mellett zajlott, amelyre mind a Curia honlapon 
közzétett üzenetekben (lásd a „Covid19: fontos üzenetek a feleknek” menüpontot), valamint a tárgyalásokra szóló idézésekben azonnal 
felhívták a felek képviselőinek figyelmét.
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–   119 olyan kérelmet terjesztettek elő, amelyekben a felek az egészségügyi válsághelyzet folytán azt 
kérték, hogy halasszák el a tárgyalást, illetve alkalmazzanak videokonferenciát;

–     a Törvényszék 82 esetben döntött úgy, hogy (a technikai és tolmácsolási tesztek sikerétől függően) 
elfogadja vagy indítványozza a videokonferencia alkalmazását;

–   az összesen 173 tárgyalásból 38 tárgyalást5 (vagyis a tárgyalások 22%-át) tartottak meg videokonferencia 
útján (vagyis 22 tárgyalást úgy, hogy egy fél távoli helyszínről szólalt fel, 11 tárgyalást úgy, hogy két 
fél távoli helyszínről szólalt fel, öt tárgyalást pedig úgy, hogy három fél távoli helyszínről szólalt fel 
fel).

A 2020. év során a tárgyalások havonkénti megoszlását szemléltető grafikon nagyon jól láthatóvá teszi azokat 
a kiugrásokat, amelyekkel az igazságszolgáltatási fórum és a Hivatala szembesült, hiszen április és május 
olyan hónapok voltak, amelyek során nem került sor tárgyalásra, miközben októberben a Hivatal által 
teljesített szolgálat mellett 52 tárgyalást tartottak, vagyis annyit, amennyit egyetlen hónap során azelőtt 
soha.

A tárgyalások száma – havonkénti megoszlás 2020‑ban6

5|  A videokonferencia alkalmazására vagy indítványozására irányuló döntéseknek tehát 46%-a nem jutott a gyakorlati megvalósítás 
szakaszába.

6|  A tárgyalások száma figyelembe veszi az egyesítéseket (egyesített ügyek = egy tárgyalás).

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen

Tárgyalások 
videokonferencia 

25 17 12 22 20 34 44 11 4 189

Tárgyalások 
videokonferenciával

1 2 5 8 14 8 38

Összesen 25 17 12 23 22 39 52 25 12 227

6

A tárgyalások száma – havonkénti megoszlás 2020-ban6

A tárgyalások száma figyelembe veszi az egyesítéseket (egyesített ügyek = egy tárgyalás).
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2020-ban az egész év folyamán 227 tárgyalást tartottak (335 olyan ügyben, amelyekben tárgyalásra került 
sor7),  szemben a 2019-ben tartott 255 tárgyalással (315 olyan ügyben, amelyekben tárgyalásra került sor).

Mérföldkőnek számított az igazságszolgáltatási fórum történetében, amikor június 30-án sor került a 
videokonferencia útján tartott első olyan tárgyalásra, amelyen az egyik fél távoli helyszínről vett részt, október 
20-án pedig megtörtént a videokonferencia útján tartott első olyan tárgyalás, amelyen egyetlen fél sem volt 
jelen a tárgyalóteremben.

A nagyközönségnek a tárgyalótermekbe történő belépése az egészségügyi előírások tiszteletben tartása 
mellett mindig engedélyezve volt.

II.  Külön kiemelve: az ítélethirdetés céljából 
tartott tárgyalások

Az ítélethirdetés céljából tartott tárgyalásokat, amelyekről az Európai Unió Bíróságának alapokmánya 
rendelkezik, továbbra is megtartották, márciustól kezdve viszont új szabályok szerint. A Törvényszék ugyanis 
úgy döntött, hogy a határozatokat csoportosan, rendszeres időközönként hirdeti ki az elnök és az elnökhelyettes, 
akiknek ebben a Hivatal tárgyaláson részt vevő tisztviselője nyújt segítséget. 2020. március 16. és december 
16. között ítélethirdetés céljából 21 tárgyalást bonyolítottak le.

III. Az egyéb tevékenységek áttekintése

E válság és a leküzdése érdekében tett intézkedések semmiképp nem szoríthatnak háttérbe számos olyan 
dolgot, amelyek az év folyamán történtek. A terjedelmi korlátok miatt ezekből csak néhányat lehet kiemelni.

Mindenekelőtt az az eshetőség, hogy az Egyesült Királyság a kilépésről szóló megállapodás aláírása nélkül 
távozzon az Unióból, igazolta, hogy a Hivatal – csakúgy, mint 2019-ben – figyelemfelhívásra irányuló 
intézkedéseket tegyen a brit ügyvédek körében abból a célból, hogy az utóbbiak adott esetben felkészülhessenek 
a helyzetre. Nagyon is valós volt ugyanis annak kockázata, hogy az említett ügyvédek február 1-jétől kezdve 
nem képviselhetnek feleket a Törvényszék előtt. Ezek az intézkedések végül nem fejtettek ki hatást, hiszen 
az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépéséről szóló, 2020. január 24-én végül aláírt 
megállapodás tartalmazott a felek képviseletére vonatkozó olyan rendelkezéseket, amelyeket a 2020. december 
31-én lejáró átmeneti időszak során kellett alkalmazni, viszont ezekben az intézkedésekben megmutatkozik 
a Törvényszék azon szándéka, hogy mindig élénk párbeszédet folytasson a felek képviselőivel. Mivel az 
Egyesült Királyság 2020. február 1-jei hatállyal kilépett az Európai Unióból, a Törvényszék brit bírájának, 
I. S. Forresternek ugyanebben az időpontban megszűnt a megbízatása.

7|  Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy bizonyos ügyeket az eljárás szóbeli szakaszának lefolytatása céljából egyesítettek.
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E távozás, továbbá a lett állampolgárságú bíró, I. Labucka február 25-i távozása, valamint a cseh állampolgárságú 
bíró, J. Passer október 6-i távozása szükségessé tette, hogy a Törvényszék az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdetett és a Curia honlapon közzétett határozatokkal átszervezze az ítélkező testületeket, az ítélkező 
tevékenység szempontjából újra kiossza az ügyeket, adminisztratív szempontból pedig eleget tegyen bizonyos 
formaságoknak.

Ezenkívül a Hivatal továbbra is szolgálatot teljesített a bírák értekezletei során, amelyekhez kapcsolódóan ki 
kellett küldeni az idézéseket és el kellett készíteni a jegyzőkönyveket, a Törvényszéken belül létrehozott 
szervek pedig tovább folytatták a munkájukat. Így a hivatalvezető segítséget nyújtott az elnöki apparátusnak 
ahhoz, hogy vezesse a plenáris értekezlet, az igazgatási bizottság és a tanácselnökök értekezletének munkáját. 
Részt vett továbbá a Törvényszék különbizottságaiban, így különösen az „Eljárási szabályzat” bizottságban, 
amely megszakítás nélkül folytatta a munkát. A munkamódszereket a körülményekhez igazították, a 
szükségleteknek megfelelően választva az írásbeli eljárás vagy a videokonferencia között.

A Hivatal továbbá eleget tett a rendeleti kötelezettségeinek, így különösen a költségvetési rendeletből eredő 
kötelezettségeknek, és megtette az intézkedéseket annak érdekében, hogy teljeskörűen érvényre juttassa 
a környezetvédelmi politikát (EMAS). Ezzel összefüggésben a belső eljárások elektronizációjának és a Hivatalon 
belül megállapított új nyomtatási szabályoknak köszönhetően jelentősen csökkent a papírfogyasztás.

Továbbra is prioritás maradt a személyes adatoknak a 2018/1725 rendelet8 szerinti védelme. A Hivatalon 
belül konkrét cselekményekre és tudatosságfejlesztő műveletekre került sor mind a Hivatal adminisztratív 
feladatai, mind pedig a Törvényszék igazságszolgáltatási feladatai keretében, mivel e tekintetben a hivatalvezető 
felelős a névtelenség biztosítása iránt azon természetes személyek által utólag előterjesztett kérelmek 
feldolgozásáért, akik valamely jogvitában félként vettek részt.

E zűrzavaros időszakban a Hivatalhoz írásban 809 állampolgári megkeresés érkezett, amelyekre a megkereső 
személy által használt nyelven adtak választ, összhangban a helyes hivatali magatartás európai kódexében 
foglalt előírásokkal.

Végül, a válságkezelő szervekben való közreműködésétől függetlenül a Hivatal a képviselőinek közvetítésével 
hozzájárult a létrehozott szerveken és a munkacsoportokon belül folytatott munkához, többek között az új 
technológiák területén.

Mindezekből semmi nem valósulhatott volna meg olyan személyi állomány nélkül, amelynek tagjai felmérték 
a tét jelentőségét, egyesítették erőfeszítéseiket és összekovácsolódtak a cselekvésben. A Hivatal személyi 
állománya – amely rendszeresen tájékoztatást kapott a hivatalvezetőtől, támogatta őt a szervezeti egység 
vezetése, a tevékenységét pedig célzott dokumentáció segítette, továbbá amelynek létszámát az Európai 
Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló reform harmadik szakasza keretében 72-ről 69 
költségvetési álláshelyre csökkentették – példaértékű professzionalizmusról tett tanúbizonyságot.

8|   A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében 
való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 295., 39. o.; helyesbítés: 
HL 2019. L 290., 42. o.).
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2016 2017 2018 2019 2020
Érkezett ügyek 974 917 834 939 847
Befejezett ügyek 755 895 1009 874 748
Folyamatban maradt 
ügyek

1486 1508 1333 1398 1497

1|

2|

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a jelen táblázat és a következő oldalak táblázatai tartalmazzák a különleges eljárásokat is.

„Különleges eljárásnak” minősülnek: a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra (a Bíróság alapokmányának 41. cikke; a Törvényszék eljárási
szabályzatának 166. cikke); a harmadik személy jogorvoslatára (a Bíróság alapokmányának 42. cikke; a Törvényszék eljárási szabályzatának
167. cikke), az ítéletek és végzések értelmezésére (a Bíróság alapokmányának 43. cikke; a Törvényszék eljárási szabályzatának 168. cikke); a
perújításra (a Bíróság alapokmányának 44. cikke; a Törvényszék eljárási szabályzatának 169. cikke); a költségmentességre (a Törvényszék
eljárási szabályzatának 148. cikke); az ítéletek és végzések kijavítására (a Törvényszék eljárási szabályzatának 164. cikke); a határozathozatal
elmulasztására (a Törvényszék eljárási szabályzatának 165. cikke) és a megtérítendő költségek vitatására (a Törvényszék eljárási
szabályzatának 170. cikke) vonatkozó eljárások.                                                                                                                                                                                                      

Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2016–2020) 1 2

1. A Törvényszék tevékenysége általában – 

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a jelen táblázat és a következő oldalak táblázatai nem tartalmazzák az ideiglenes intézkedés iránti 
eljárásokat.
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I.  A Törvényszék tevékenysége általában – 
 Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2016–2020)1 2

1| Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a jelen táblázat és a következő oldalak táblázatai tartalmazzák a különleges  
eljárásokat is.
„Különleges eljárásnak” minősülnek: a mulasztási ítélet elleni ellentmondásra (a Bíróság alapokmányának 41. cikke; a Törvényszék 
eljárási szabályzatának 166. cikke); a harmadik személy jogorvoslatára (a Bíróság alapokmányának 42. cikke; a Törvényszék eljárási 
szabályzatának 167. cikke), az ítéletek és végzések értelmezésére (a Bíróság alapokmányának 43. cikke; a Törvényszék eljárási 
szabályzatának 168. cikke); a perújításra (a Bíróság alapokmányának 44. cikke; a Törvényszék eljárási szabályzatának 169. cikke); 
a költségmentességre (a Törvényszék eljárási szabályzatának 148. cikke); az ítéletek és végzések kijavítására (a Törvényszék eljárási 
szabályzatának 164. cikke); a határozathozatal elmulasztására (a Törvényszék eljárási szabályzatának 165. cikke) és a megtérítendő 
költségek vitatására (a Törvényszék eljárási szabályzatának 170. cikke) vonatkozó eljárások.                                                                                                                                                                                                      

2| Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a jelen táblázat és a következő oldalak táblázatai nem tartalmazzák az ideiglenes 
intézkedés iránti eljárásokat.

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 361



20161 2017 2018 2019 2020
Állami támogatások 76 39 42 134 42
Verseny 18 38 28 23 27
Közszolgálat 163 86 93 87 118
Szellemi tulajdon 336 298 301 270 282
Egyéb közvetlen keresetek 239 346 268 334 260
Fellebbezések 39 2
Különleges eljárások 103 110 102 91 116

Összesen 974 917 834 939 847

1|

2. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

2016. szeptember 1-jén 123 közszolgálati ügyet és 16, e tárgykörrel kapcsolatos különleges eljárást tettek át a Törvényszékhez.
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II. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

1| 2016. szeptember 1-jén 123 közszolgálati ügyet és 16, e tárgykörrel kapcsolatos különleges eljárást tettek át a Törvényszékhez.

Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység362



2016 2017 2018 2019 2020
Megsemmisítés iránti keresetek 297 371 288 445 284
Intézményi mulasztás megállapítása iránti 
keresetek

7 8 14 14 15

Kártérítési keresetek 19 23 29 24 17
Választottbírósági kikötés alapján 
előterjesztett keresetek

10 21 7 8 13

Szellemi tulajdon 336 298 301 270 282
Közszolgálat 163 86 93 87 118
Fellebbezések 39 2
Különleges eljárások 103 110 102 91 116

Összesen 974 917 834 939 847

3. Érkezett ügyek – A kereset jellege (2016–2020)
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III. Érkezett ügyek – A kereset jellege (2016–2020)

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 363



2016 2017 2018 2019 2020
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 7 2 1
Adózás 2 1 2
Állami támogatások 76 39 42 134 42
Áruk szabad mozgása 1
Az Európai Unió külső fellépése 2 2 2 6 3
Dokumentumokhoz való hozzáférés 19 25 21 17 8
Energia 4 8 1 8 8
Fogyasztóvédelem 1 1 1 3
Gazdaság- és monetáris politika 23 98 27 24 36
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 2 3 3
Intézményi jog 52 65 71 148 65
Jogszabályok közelítése 1 5 3 2
Kereskedelempolitika 17 14 15 13 27
Korlátozó intézkedések (külső fellépés) 28 27 40 42 25
Környezetvédelem 6 8 7 10 8
Közbeszerzések 9 19 15 10 13
Közegészség 6 5 9 5 8
Közös halászati politika 1 2 3
Közös kül- és biztonságpolitika 1 1
Kultúra 1
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 8 2 1 3 6
Letelepedés szabadsága 1
Mezőgazdaság 20 22 25 12 14
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 1 1 1
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, csalás elleni küzdelem)

4 5 4 5 4

Szállítás 1 1 6
Szellemi és ipari tulajdon 336 298 301 270 282
Személyek szabad mozgása 1 1 1 2
Szociálpolitika 1 1 1
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 1 1
Tőke szabad mozgása 1 1
Transzeurópai hálózatok 2 1 1 1
Uniós polgárság 1 1
Választottbírósági kikötés 10 21 7 8 15
Vállalkozások joga 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 3 1 2
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

6 10 4 6 7

Verseny 18 38 28 23 27
Összesen EK-Szerződés/EUM-Szerződés 669 721 638 761 611

A tisztviselők személyzeti szabályzata 202 86 94 87 120
Különleges eljárások 103 110 102 91 116

ÖSSZESEN 974 917 834 939 847

4. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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IV. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Állami támogatások 50 24 79 75 28
Verseny 36 18 44 27 13
Közszolgálat 5 66 110 107 79
Szellemi tulajdon 288 376 349 318 237
Egyéb közvetlen keresetek 266 237 311 260 274
Fellebbezések 26 40 9
Különleges eljárások 84 134 107 87 117

Összesen  755  895 1009  874  748

5. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
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V. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 365



Ítéletek Végzések Összesen
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség

2 2

Állami támogatások 16 12 28
Az Európai Unió külső fellépése 1 1 2
Dokumentumokhoz való hozzáférés 10 4 14
Energia 1 4 5
Fogyasztóvédelem 2 2
Gazdaság- és monetáris politika 14 4 18
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 1 1
Intézményi jog 63 64 127
Jogszabályok közelítése 3 3
Kereskedelempolitika 5 5
Korlátozó intézkedések (külső fellépés) 28 4 32
Környezetvédelem 1 5 6
Közbeszerzések 3 4 7
Közegészség 4 2 6
Közös halászati politika 1 1 2
Közös kül- és biztonságpolitika 1 1
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 1 1 2
Mezőgazdaság 9 6 15
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 1 1
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, csalás elleni küzdelem)

4 5 9

Szellemi és ipari tulajdon 187 50 237
Személyek szabad mozgása 1 1
Szociálpolitika 1 1
Választottbírósági kikötés 4 2 6
Vámunió és Közös Vámtarifa 2 2
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

2 2 4

Verseny 11 2 13
Összesen EK-Szerződés/EUM-Szerződés 367 185 552

A tisztviselők személyzeti szabályzata 47 32 79
Különleges eljárások 117 117

ÖSSZESEN 414 334 748

6. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020)
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VI. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség

5 3 2

Adózás 3 2
Állami támogatások 50 24 79 75 28
Áruk szabad mozgása 1
Az Európai Unió külső fellépése 4 2 3 2
Dokumentumokhoz való hozzáférés 13 14 67 17 14
Energia 3 3 6 3 5
Fogyasztóvédelem 1 1 1 1 2
Gazdaság- és monetáris politika 2 6 16 13 18
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 1 12 4 2 1
Intézményi jog 46 54 64 71 127
Jogszabályok közelítése 1 2 1 4 3
Kereskedelempolitika 21 15 10 12 5
Korlátozó intézkedések (külső fellépés) 70 26 42 30 32
Környezetvédelem 4 3 11 6 6
Közbeszerzések 20 16 20 17 7
Közegészség 3 3 5 7 6
Közös halászati politika 2 2 2 2
Közös kül- és biztonságpolitika 1 1
Kultúra 1 1
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 6 12 7 3 2
Letelepedés szabadsága 1
Mezőgazdaság 34 21 25 33 15
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 1 3 1

Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, csalás elleni küzdelem)

1 5 5 4 9

Szállítás 1
Szellemi és ipari tulajdon 288 376 349 318 237
Személyek szabad mozgása 2 1 1 1
Szociálpolitika 1 1 1 1
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 1
Tőke szabad mozgása 1 1
Transzeurópai hálózatok 2 1 2
Uniós polgárság 1
Választottbírósági kikötés 17 17 7 13 6
Vállalkozások joga 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 3 5 1 2
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

8 4 4 10 4

Verseny 36 18 44 27 13
Összesen EK-Szerződés/EUM-Szerződés 638 654 783 679 552

A tisztviselők személyzeti szabályzata 33 107 119 108 79
Különleges eljárások 84 134 107 87 117

ÖSSZESEN  755  895 1009  874  748

7. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)

(ítéletek és végzések)
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VII. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
(ítéletek és végzések)

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 367
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Nagytanács 1 1

Fellebbezési tanács 25 13 38 29 17 46 9 2 11 2 2

A Törvényszék elnöke 46 46 80 80 43 43 47 47 73 73

Öt bíróból álló tanácsok 10 2 12 13 5 18 84 3 87 50 9 59 104 7 111

Három bíróból álló 
tanácsok

408 246 654 450 301 751 546 317 863 499 261 760 309 254 563

Egyesbíró 5 5 5 5 5 5 1 1

Összesen  448  307  755  492  403  895  644  365 1009  554  320  874  414  334  748

2018 2019

8. Befejezett ügyek – Ítélkező testületek (2016–2020)
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VIII. Befejezett ügyek – Ítélkező testületek (2016–2020)

Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység368



2016 2017 2018 2019 2020
Állami támogatások 27,2 25,5 32 26,4 25,2
Verseny 38,2 21,6 38,3 27 30,2
Közszolgálat 8,9 15,6 15,2 15,3
Szellemi tulajdon 15,1 14,5 15 13 12,5
Egyéb közvetlen keresetek 18,6 18,7 21 18,5 16,1
Fellebbezések 15,8 14,1 21,4

Összes ügy 18,7 16,3 20 16,9 15,4

Az eljárások időtartama (hónapokban)
Ítélettel vagy végzéssel elbírált összes ügy 

1|

9. Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020) 1
(ítéletek és végzések)

Az időtartam hónapokban és a hónapok tizedrészében van megadva. Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó számításnál
nincsenek figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Törvényszék közbenső ítéletet hozott; a különleges eljárások; az ideiglenes
intézkedés vagy beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezések; a Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett
közszolgálati ügyek. 
A Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett, és a Törvényszék által ítélettel vagy végzéssel elbírált közszolgálati ügyekben az eljárás
átlagos időtartama 21 hónap (figyelembe véve a Közszolgálati Törvényszék előtti és a Törvényszék előtti időszakot).      
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IX. Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1

(ítéletek és végzések)

1| Az időtartam hónapokban és a hónapok tizedrészében van megadva. Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó számításnál 
nincsenek figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Törvényszék közbenső ítéletet hozott; a különleges eljárások; az 
ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezések; a Törvényszékhez 2016. szeptember 
1-jén áttett közszolgálati ügyek. 
A Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett, és a Törvényszék által ítélettel vagy végzéssel elbírált közszolgálati ügyekben 
az eljárás átlagos időtartama 21 hónap (figyelembe véve a Közszolgálati Törvényszék előtti és a Törvényszék előtti időszakot).                                                      

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 369



10. Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020) 1

(Ítéletek)

2016 2017 2018 2019 2020

Állami támogatások 32,6 30,7 36,7 32,5 30,2

Verseny 38,6 26,4 42 34,4 34,1

Közszolgálat 11,9 18,3 18,1 18,2

Szellemi tulajdon 16,5 16,6 16,5 14 13,6

Egyéb közvetlen keresetek 26,1 24,9 26,5 24,5 20,9

Fellebbezések 16 14,8 21,3

Összes ügy 22,1 19,5 23,3 19,7 18,1

Az eljárások időtartama (hónapokban)
Ítélettel elbírált összes ügy

1| Az időtartam hónapokban és a hónapok tizedrészében van megadva. Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó számításnál nincsenek
figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Törvényszék közbenső ítéletet hozott; a különleges eljárások; az ideiglenes intézkedés vagy
beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezések; a Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett közszolgálati ügyek. 
A Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett, és a Törvényszék által ítélettel elbírált közszolgálati ügyekben az eljárás átlagos időtartama
24,1 hónap (figyelembe véve a Közszolgálati Törvényszék előtti és a Törvényszék előtti időszakot).      
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X. Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1 

(Ítéletek)

1| Az időtartam hónapokban és a hónapok tizedrészében van megadva. Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó számításnál 
nincsenek figyelembe véve: azok az ügyek, amelyek során a Törvényszék közbenső ítéletet hozott; a különleges eljárások; az 
ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezések; a Törvényszékhez 2016. szeptember 
1-jén áttett közszolgálati ügyek. 
A Törvényszékhez 2016. szeptember 1-jén áttett, és a Törvényszék által ítélettel elbírált közszolgálati ügyekben az eljárás átlagos 
időtartama 24,1 hónap (figyelembe véve a Közszolgálati Törvényszék előtti és a Törvényszék előtti időszakot).                                                      

Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység370



2016 2017 2018 2019 2020
Állami támogatások 241 256 219 278 292
Verseny 64 84 68 64 78
Közszolgálat 158 178 161 141 180
Szellemi tulajdon 448 370 322 274 319
Egyéb közvetlen keresetek 461 570 527 601 587
Fellebbezések 49 9 2
Különleges eljárások 65 41 36 40 39

Összesen 1486 1508 1333 1398 1497

11. December 31-én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
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XI.  December 31‑én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)

 D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái 371



2016 2017 2018 2019 2020
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség

7 2 1 2

Adózás 2 2
Állami támogatások 241 256 219 278 292
Az Európai Unió külső fellépése 4 2 2 5 6
Dokumentumokhoz való hozzáférés 65 76 30 30 24
Energia 4 9 4 9 12
Fogyasztóvédelem 2 1 1 1 2
Gazdaság- és monetáris politika 24 116 127 138 156
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 15 6 2 3 2
Intézményi jog 85 96 103 180 118
Jogszabályok közelítése 1 4 6 4 1
Kereskedelempolitika 36 35 40 41 63
Korlátozó intézkedések (külső fellépés) 61 62 60 72 65
Környezetvédelem 7 12 8 12 14
Közbeszerzések 24 27 22 15 21
Közegészség 7 9 13 11 13
Közös halászati politika 1 1 2 2
Közös kül- és biztonságpolitika 1 1 1
Kultúra 1
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 19 9 3 3 7
Letelepedés szabadsága 1
Mezőgazdaság 42 43 43 22 21
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 3 3 1 2 1
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi keret, saját 
források, csalás elleni küzdelem)

10 10 9 10 5

Szállítás 1 7
Szellemi és ipari tulajdon 448 370 322 274 319
Személyek szabad mozgása 1 1
Szociálpolitika 1 1 1 1
Szolgáltatásnyújtás szabadsága 1
Tőke szabad mozgása 1
Transzeurópai hálózatok 2 2 1 2
Uniós polgárság 1
Választottbírósági kikötés 23 27 27 22 31
Vállalkozások joga 1 1 1 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 5 1 2
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH-rendelet) 

8 14 14 10 13

Verseny 64 84 68 64 78
Összesen EK-Szerződés/EUM-Szerződés 1213 1280 1135 1217 1276

A tisztviselők személyzeti szabályzata 208 187 162 141 182
Különleges eljárások 65 41 36 40 39

ÖSSZESEN 1486 1508 1333 1398 1497

12. December 31-én folyamatban maradt ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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XII. December 31‑én folyamatban maradt ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Nagytanács 1
Fellebbezési tanács 51 11 1
A Törvényszék elnöke 12 1 1 9 4
Öt bíróból álló tanácsok 23 100 77 88 112
Három bíróból álló tanácsok 1253 1323 1187 1218 1271
Egyesbíró 2
Ki nem osztott ügyek 147 73 64 83 110

Összesen 1486 1508 1333 1398 1497

13. December 31-én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)

2020
0,27%

7,48%

84,90%

7,35%

A Törvényszék elnöke

Öt bíróból álló tanácsok

Három bíróból álló tanácsok

Ki nem osztott ügyek
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XIII.  December 31‑én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)
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Helytadás

Törlés/ 
A kérelem 

okafogyottá 
válásának 

megállapítása

Megtagadás

A tisztviselők személyzeti szabályzata 2 1 1
Állami támogatások 1 3 3
Dokumentumokhoz való hozzáférés 1 1 1
Gazdaság- és monetáris politika 2 2 2
Intézményi jog 6 7 2 5

Környezetvédelem 3 3 1 2
Közbeszerzések 6 9 1 1 7
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 3 2 2
Mezőgazdaság 4 4 4
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi 
keret, saját források, csalás elleni küzdelem)

2 2 1 1

Szállítás 1 1 1
Személyek szabad mozgása 1 1
Transzeurópai hálózatok 1 1 1
Választottbírósági kikötés 2 1 1
Vámunió és Közös Vámtarifa 1 1
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása (REACH-rendelet) 

2 1 1

Verseny 2 3 2 1
Összesen 38 43 3 6 34

14. Egyéb – Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020)

2020

Ideiglenes 
intézkedés 

iránti 
beérkezett 
kérelmek

Ideiglenes 
intézkedés 

iránti 
befejezett 
eljárások 

A határozat tartalma
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XIV. Egyéb – Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020)
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A szabadságon, a 
biztonságon és a jog 
érvényesülésén 
alapuló térség

3 3 1 1

A tisztviselők 
személyzeti 
szabályzata

1 1 1 1 2 2 3 1 1

Állami támogatások 2 2 2 11 10 1

Áruk szabad mozgása 1 1
Dokumentumokhoz 
való hozzáférés

2 2 2 1 1 2 2

Fogyasztóvédelem 1 1

Gazdaság- és 
monetáris politika

1 1

Intézményi jog 2 2 5 4 1 2 1 1 5 1 3 1

Kereskedelempolitika 1 1 1 1

Korlátozó 
intézkedések (külső 
fellépés)

1 1 1 1

Közbeszerzések 1 1 1 1

Közegészség 1 1 2 2

Mezőgazdaság 1 1

Pénzügyi 
rendelkezések 
(költségvetés, 
pénzügyi keret, saját 
források, csalás elleni 
küzdelem)

1 1 2

Szellemi és ipari 
tulajdon

5 5

Verseny 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1

Összesen 14 3 12 1 10 8 1 9 1 7 1 16 8 2 22 13 14 1

1|

2|

Az ügyeknek a Törvényszék előtti gyorsított eljárásban való elbírálásáról a Törvényszék a felperes vagy az alperes kérelmére, illetve 2015. július 1-jétől hivatalból határozhat.

Az „eljárás lefolytatása nélkül” jelzésű csoportba a következő esetek tartoznak: a kérelem visszavonása, elállás, valamint az az eset, amikor a Törvényszék a keresetről már a gyorsított eljárás iránti kérelemről való döntést megelőzően 
végzésben határozott.
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15. Egyéb – Gyorsított eljárások (2016–2020)1
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XV. Egyéb – Gyorsított eljárások (2016–2020)1

 

1| Az ügyeknek a Törvényszék előtti gyorsított eljárásban való elbírálásáról a Törvényszék a felperes vagy az alperes kérelmére, illetve 2015. július 1-jétől 

hivatalból határozhat.

2| Az „eljárás lefolytatása nélkül” jelzésű csoportba a következő esetek tartoznak: a kérelem visszavonása, elállás, valamint az az eset, amikor a Törvényszék 

a keresetről már a gyorsított eljárás iránti kérelemről való döntést megelőzően végzésben határozott.
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0

0

A fellebbezéssel 
megtámadott határozatok 

száma

Fellebbezéssel 
megtámadható 

határozatok összesen1

A fellebbezéssel 
megtámadott határozatok 

százalékos aránya
1990 16 46 35%
1991 13 62 21%
1992 25 86 29%
1993 17 73 23%
1994 12 105 11%
1995 47 143 33%
1996 27 133 20%
1997 35 139 25%
1998 67 224 30%
1999 60 180 33%
2000 67 225 30%
2001 69 230 30%
2002 47 225 21%
2003 66 260 25%
2004 53 261 20%
2005 64 297 22%
2006 77 281 27%
2007 78 290 27%
2008 84 339 25%
2009 92 371 25%
2010 98 338 29%
2011 158 533 30%
2012 132 514 26%
2013 144 510 28%
2014 110 561 20%
2015 203 761 27%
2016 163 626 26%
2017 137 615 22%
2018 194 714 27%
2019 255 850 30%
2020 125 537 23%

1|

16. Egyéb – A Törvényszéknek a Bíróság előtt fellebbezéssel megtámadott
határozatai (1990–2020)

Összesen a fellebbezéssel megtámadható olyan határozatok – ítéletek, ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzések, beavatkozást
elutasító végzések, illetve az eljárást törléssel vagy visszautalással befejező végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések –, amelyekkel
szemben lejárt a fellebbezési határidő, vagy fellebbezést terjesztettek elő. 
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XVI.  Egyéb – A Törvényszéknek a Bíróság előtt fellebbezéssel 
megtámadott határozatai (1990–2020)

1| Összesen a fellebbezéssel megtámadható olyan határozatok – ítéletek, ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzések, beavatkozást 
elutasító végzések, illetve az eljárást törléssel vagy visszautalással befejező végzésektől eltérő, eljárást befejező végzések –, amelyekkel 
szemben lejárt a fellebbezési határidő, vagy fellebbezést terjesztettek elő. 
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Állami 
támogatások

23 56 41% 8 25 32% 20 55 36% 38 86 44% 9 25 36%

Verseny 17 41 41% 5 17 29% 21 35 60% 28 39 72% 4 18 22%
Közszolgálat 8 37 22% 15 79 19% 32 110 29% 19 71 27%
Szellemi 
tulajdon

48 276 17% 52 297 18% 68 295 23% 57 315 18% 40 213 19%

Egyéb 
közvetlen 
keresetek

75 253 30% 61 236 26% 69 249 28% 97 297 33% 52 209 25%

Különleges 
eljárások

3 3 100% 1 1 100% 3 3 100% 1 1 100%

Összesen 163 626 26% 137 615 22% 194 714 27% 255 850 30% 125 537 23%

17. Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezéseknek az eljárás jellege szerinti megoszlása (2016–2020)

20172016 2018 2019 2020
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XVII.  Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezéseknek az eljárás jellege  
szerinti megoszlása (2016–2020)
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A tisztviselők személyzeti szabályzata 16 3 3 2 24
Adózás 1 1
Állami támogatások 12 3 1 4 20
Az Európai Unió külső fellépése 1 1
Dokumentumokhoz való hozzáférés 7 1 8
Energia 1 1
Gazdaság- és monetáris politika 3 3
Intézményi jog 18 4 22
Jogszabályok közelítése 3 3

Kereskedelempolitika 1 1
Kiváltságok és mentességek 2 2
Környezetvédelem 3 3
Közbeszerzések 1 1
Közegészség 3 3
Közös kül- és biztonságpolitika 14 2 16
Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 1 1
Mezőgazdaság 4 4 1 9
Pénzügyi rendelkezések (költségvetés, pénzügyi 
keret, saját források, csalás elleni küzdelem)

1 1

Szellemi és ipari tulajdon 48 8 2 6 64
Személyek szabad mozgása 1 1
Uniós jogi elvek 1 2 3
Uniós polgárság 1 1
Választottbírósági kikötés 3 1 4
Verseny 8 2 1 11

Összesen 152 28 12 12 204

18. Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2020)
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XVIII.  Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2020)
(ítéletek és végzések)
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(ítéletek és végzések)

2016 2017 2018 2019 2020
Elutasított fellebbezés 156 163 123 173 152
Teljes vagy részleges hatályon kívül helyezés az 
ügy visszautalása nélkül

12 23 12 17 28

Teljes vagy részleges hatályon kívül helyezés az 
ügy visszautalásával

9 11 15 11 12

Törlés/A kérelem okafogyottá válásának 
megállapítása

12 1 15 9 12

Összesen 189 198 165 210 204

19. Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2016–2020)
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XIX. Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2016–2020)
(ítéletek és végzések)
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Érkezett ügyek1 Befejezett ügyek2

December 31-én 
folyamatban maradt 

ügyek
169 1 168
59 82  145
95 67  173

123 125  171
596 106  661
409 442  628
253 265  616
229 186  659
644 186 1117
238 348 1007
384 659 732
398 343 787
345 340 792
411 331 872
466 339 999
536 361 1174
469 610 1033
432 436 1029
522 397 1154
629 605 1178
568 555 1191
636 527 1300
722 714 1308
617 688 1237
790 702 1325
912 814 1423
831 987 1267
974 755 1486
 917  895 1508
 834 1009 1333

939 874 1398

847 748 1497
16 994 15 497

1|

2|

2003

2005

1994
1995

1990
1991
1992
1993

20. Egyéb – Általános áttekintés (1989–2020)

Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek

2006
2007

2000
2001

1996
1997

2002

2004

1989: A Bíróság 153 ügyet tett át az akkor létrehozott Törvényszékhez.
1993: A Bíróság 451 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének első kiterjesztése nyomán.
1994: A Bíróság 14 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének második kiterjesztése nyomán.      
2004–2005: A Bíróság 25 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének harmadik kiterjesztése nyomán.
2016: 2016. szeptember 1-jén 139 közszolgálati ügyet tettek át a Törvényszékhez.

2015

2008
2009

2014

2016

2018
2017

2020

1989

2005–2006: A Törvényszék 118 ügyet tett át az akkor létrehozott Közszolgálati Törvényszékhez.

2011
2012

1998
1999

2010

2013

Összesen

2019
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XX.  Egyéb – Általános áttekintés (1989–2020)
Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek

1| 1989: A Bíróság 153 ügyet tett át az akkor létrehozott Törvényszékhez. 
1993: A Bíróság 451 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének első kiterjesztése nyomán. 
1994: A Bíróság 14 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének második kiterjesztése nyomán.                                                                                                                                          
2004–2005: A Bíróság 25 ügyet tett át a Törvényszékhez ez utóbbi hatáskörének harmadik kiterjesztése nyomán.                                                                                        
2016: 2016. szeptember 1-jén 139 közszolgálati ügyet tettek át a Törvényszékhez.

2| 2005–2006: A Törvényszék 118 ügyet tett át az akkor létrehozott Közszolgálati Törvényszékhez.
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21. A Törvényszék Hivatalának tevékenysége (2016–2020)

Cselekmény 2016 2017 2018 2019 2020
A Hivatal nyilvántartásába bejegyzett eljárási iratok1 49 772 55 069 55 389 54 723 51 413

Keresetlevelek2 835 917 834 939 847
A Törvényszékhez áttett közszolgálati ügyek3 139 – – – –
A keresetlevelek hiánypótlásainak aránya4 38,20% 41,20% 35,85% 35,04% 34,59%
Beadványok (a keresetleveleken kívül) 3879 4449 4562 4446 4122

Beavatkozási kérelmek 160 565 318 288 318
A(z eljárási iratokban szereplő adatokra vonatkozó) 
bizalmas kezelés iránti kérelmek5

163 212 197 251 224

A Hivatal által készített végzéstervezetek6      
(kézbesítés előtti nyilvánvaló elfogadhatatlanság, 
felfüggesztés/folytatás, ügyek egyesítése, az 
elfogadhatatlansági kifogásról az eljárást befejező 
határozatban való döntés elrendelése, nem vitatott 
beavatkozás, törlés, okafogyottság a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos ügyekben, a szóbeli szakasz újbóli megnyitása 
és kijavítás)

241 317 285 299 259

Tanácsülések 321 405 381 334 325
Tárgyalási jegyzőkönyvek és ítélethirdetésekről készült 
jegyzőkönyvek

637 812 924 787 589

1|

2|

3|

4|

5|

6| 2015. július 1-je, a Törvényszék új eljárási szabályzata hatálybalépésének időpontja óta bizonyos határozatokat, amelyeket korábban végzés 
formájában hoztak meg (felfüggesztés/folytatás, ügyek egyesítése, valamely tagállam vagy intézmény bizalmas kezelés nélküli beavatkozása) az 
ügy iratanyagához csatolt egyszerű határozat formájában hoznak meg.

2016. szeptember 1.

Ez a szám a szervezeti egység munkaterhének mértékét jelzi, hiszen minden egyes bejövő vagy kimenő iratot be kell jegyezni a nyilvántartásba.
A nyilvántartásba bejegyzett eljárási iratok számát az igazságszolgáltatási fórum hatáskörébe tartozó eljárások jellegét figyelembe véve kell
értékelni. Mivel a közvetlen keresetek keretében az eljárás résztvevőinek száma korlátozott (felperes, alperes, és adott esetben beavatkozó(k)),
a kézbesítések csak e felek számára történnek.   

Minden benyújtott beadványt (a keresetlevelet is ideértve) be kell jegyezni a nyilvántartásba, csatolni kell az ügy iratanyagához, adott esetben 
pótolni kell a hiányait, meg kell küldeni a bírói kabineteknek – esetenként részletes – továbbítási űrlappal, majd esetleg le kell fordítani és végül 
kézbesíteni kell a feleknek.

Ha a keresetlevél nem felel meg bizonyos rendelkezéseknek (ez igaz bármely más beadványra is), a Hivatal hiánypótláshoz folyamodik, amint
azt az eljárási szabályzat előírja.

A bizalmas kezelés iránti kérelmek száma független az azon egy vagy több beadványban szereplő adatok számától, amely(ek)nek a bizalmas
kezelését kérték.
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1| Ez a szám a szervezeti egység munkaterhének mértékét jelzi, hiszen minden egyes bejövő vagy kimenő iratot be kell jegyezni a 
nyilvántartásba. A nyilvántartásba bejegyzett eljárási iratok számát az igazságszolgáltatási fórum hatáskörébe tartozó eljárások 
jellegét figyelembe véve kell értékelni. Mivel a közvetlen keresetek keretében az eljárás résztvevőinek száma korlátozott (felperes, 
alperes, és adott esetben beavatkozó(k)), a kézbesítések csak e felek számára történnek.   

2| Minden benyújtott beadványt (a keresetlevelet is ideértve) be kell jegyezni a nyilvántartásba, csatolni kell az ügy iratanyagához, 
adott esetben pótolni kell a hiányait, meg kell küldeni a bírói kabineteknek – esetenként részletes – továbbítási űrlappal, majd 
esetleg le kell fordítani és végül kézbesíteni kell a feleknek.

3| 2016. szeptember 1.

4| Ha a keresetlevél nem felel meg bizonyos rendelkezéseknek (ez igaz bármely más beadványra is), a Hivatal hiánypótláshoz 
folyamodik, amint azt az eljárási szabályzat előírja.

5| A bizalmas kezelés iránti kérelmek száma független az azon egy vagy több beadványban szereplő adatok számától, amely(ek)nek 
a bizalmas kezelését kérték.

6| 2015. július 1-je, a Törvényszék új eljárási szabályzata hatálybalépésének időpontja óta bizonyos határozatokat, amelyeket 
korábban végzés formájában hoztak meg (felfüggesztés/folytatás, ügyek egyesítése, valamely tagállam vagy intézmény bizalmas 
kezelés nélküli beavatkozása) az ügy iratanyagához csatolt egyszerű határozat formájában hoznak meg.
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22. A Törvényszékhez benyújtott eljárási iratok benyújtásának módjai 1

1|

8 118
1 637

2018. december 1-je óta az e-Curia a kötelező iratváltási mód a felek képviselőivel a Törvényszék előtti valamennyi eljárásban (az eljárási 
szabályzat szerinti kivételek sérelme nélkül).

95%

5%

9572

9755

83%

17%

2020

9052

520

2016

6325
1977

2017

8118

1637

2018

8318

1428

9746

85%

15%

2019

9048

686

8302

76%

24%

9734

93%

7%

10/05/2021 Stat_22 Tribunal_Page 22

Az e-Curián 
keresztül történő 
benyújtás

Egyéb benyújtási módok Összesen

XXII. A Törvényszékhez benyújtott eljárási iratok benyújtásának módjai1

1| 2018. december 1-je óta az e-Curia a kötelező iratváltási mód a felek képviselőivel a Törvényszék előtti valamennyi eljárásban  
(az eljárási szabályzat szerinti kivételek sérelme nélkül).
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23. Az e-Curián keresztül benyújtott oldalak (2016–2020) 1

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen

Az e-Curián keresztül benyújtott 
oldalak

396 072 805 768 823 076 749 895 1 146 664 3 921 475

1| A 2016–os év tekintetében az adatok nem tartalmazzák a keresetlevelek oldalainak számát.
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XXIII. Az e‑Curián keresztül benyújtott oldalak (2016–2020)1

1| A 2016–os év tekintetében az adatok nem tartalmazzák a keresetlevelek oldalainak számát.
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1| Az eljárási szabályzat (79. és 122. cikk) alapján az új keresetlevelekre és az eljárást befejező határozatokra vonatkozó közleményt kell közzétenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

24. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közlemények (2016–2020) 1
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XXIV.    Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közlemények (2016–2020)1

1| Az eljárási szabályzat (79. és 122. cikk) alapján az új keresetlevelekre és az eljárást befejező határozatokra vonatkozó 
közleményt kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Éves jelentés 2020 | Igazságszolgáltatási tevékenység384



25. Tárgyalásra bocsátott ügyek (2016–2020)

2016 2017 2018 2019 2020
Összesen 244 390 387 315 335
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XXV. Tárgyalásra bocsátott ügyek (2016–2020)
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E   A Törvényszék összetétele

M. Jaeger
bíró

H. Kanninen
tanácselnök 

S. Papasavvas
a Törvényszék 
elnökhelyettese

J. Laitenberger
bíró

S. Frimodt Nielsen
bíró

M. van der Woude
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elnöke

D. Gratsias
bíró
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L. Truchot
bíró

O. Porchia
bíró

R. Barents
bíró

R. da Silva Passos
tanácselnök 

P. Nihoul
bíró

B. Berke
bíró

G. Steinfatt
bíró

J. Svenningsen
tanácselnök 

I. Nõmm
bíró

O. Spineanu-Matei
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T. Perišin
bíró

C. Mac Eochaidh
bíró

M. J. Costeira
tanácselnök

G. Hesse
bíró

K. Kowalik-Bańczyk
bíró

M. Stancu
bíró

A. Kornezov
tanácselnök 

T. Pynnä
bíró

G. De Baere
bíró

R. Frendo
bíró

E. Coulon
hivatalvezető
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1. A Törvényszék összetételének változásai 2020‑ban

2020. január 31.

2020. január 31-én megszűnt Ian Stewart Forrester megbízatása, aki 2015. október 7-től volt a Törvényszék 
bírája.

2020. február 25.

2020. február 25-én megszűnt Ingrida Labucka megbízatása, aki 2004. május 12-től volt a Törvényszék bírája.

2020. október 6.

A Bíróság bírájaként 2020. október 6-án történt hivatalba lépése okán megszűnt Jan Passer megbízatása, aki 
2016. szeptember 19-től volt a Törvényszék bírája.

 E   A Törvényszék összetétele 387



2. Protokolláris sorrend 2020. december 31‑én

M. van der Woude, a Törvényszék elnöke
S. Papasavvas, a Törvényszék elnökhelyettese
H. Kanninen tanácselnök
V. Tomljenović tanácselnök
A. M. Collins tanácselnök
S. Gervasoni tanácselnök
D. Spielmann tanácselnök
A. Marcoulli tanácselnök
R. da Silva Passos tanácselnök
J. Svenningsen tanácselnök
M. J. Costeira tanácselnök
A. Kornezov tanácselnök
M. Jaeger bíró
S. Frimodt Nielsen bíró
J. Schwarcz bíró
D. Gratsias bíró
M. Kancheva bíró
E. Buttigieg bíró
V. Kreuschitz bíró
L. Madise bíró
C. Iliopoulos bíró 
V. Valančius bíró
Csehi Z. bíró
N. Półtorak bíró 
F. Schalin bíró
I. Reine bíró
R. Barents bíró
P. Nihoul bíró
Berke B. bíró
U. Öberg bíró
O. Spineanu-Matei bíró
K. Kowalik-Bańczyk bíró
C. Mac Eochaidh bíró
G. De Baere bíró
R. Frendo bíró
T. Pynnä bíró
L. Truchot bíró
J. Laitenberger bíró
R. Mastroianni bíró
J. Martín y Pérez de Nanclares bíró
O. Porchia bíró
G. Hesse bíró
M. Sampol Pucurull bíró
M. Stancu bíró
P. Škvařilová-Pelzl bíró
I. Nõmm bíró
G. Steinfatt bíró
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R. Norkus bíró
T. Perišin bíró

E. Coulon hivatalvezető

 E   A Törvényszék összetétele 389



Kommunikációs Igazgatóság 
Kiadványok és Elektronikus Média Egység

Kö
rn

ye
ze

tb
ar

át
 p

ap
írr

a 
ny

om
ta

tv
a

HUPRINT QD-AP-21-001-HU-C ISBN 978-92-829-3629-0 ISSN 2467-0871 DOI 10.2862/974 

PDF QD-AP-21-001-HU-N ISBN 978-92-829-3621-4 ISSN 2467-110X DOI 10.2862/34661


	_RA_2020_HU
	K. Lenaerts, az Európai Unió Bírósága elnökének előszava
	I. fejezet · Bíróság
	A   A Bíróság fejlődése és tevékenysége 2020‑ben
	B   A Bíróság ítélkezési gyakorlata 2020-ben 
	I. Alapvető jogok
	1. Vallásszabadság
	2. �A hatékony jogorvoslathoz való jog és a pártatlan bírósághoz fordulás joga
	3. �A művészet és a tudomány szabadsága, az oktatáshoz való jog és a vállalkozás szabadsága
	4. A személyes adatok védelme

	II. Uniós polgárság
	III. Intézményi rendelkezések
	1. �Az Unió kiváltságai és mentességei: az EKB irattárai sérthetetlenségének elve
	2. Dokumentumokhoz való hozzáférés

	IV. Uniós költségvetés és támogatások
	V. Az Unió peres eljárásai
	1. Az uniós igazságszolgáltatási fórumok előtti jogi képviselet
	2. Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset
	3. Megsemmisítés iránti kereset
	4. Előzetes döntéshozatal

	VI. Mezőgazdaság és halászat
	VII. Mozgásszabadság
	1. Az áruk szabad mozgása
	2. A munkavállalók szabad mozgása
	3. A letelepedés szabadsága
	4. A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalók kiküldetése
	4.1. Nemzeti adórendelkezések
	4.2. A munkavállalók kiküldetése

	5. A tőke szabad mozgása

	VIII. �Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás
	1. Határellenőrzések
	2. Menekültügyi politika
	2.1. A menedékkérők áthelyezése
	2.2. Tranzitzónák
	2.3. Menedékjog iránti kérelmek benyújtása és elbírálása

	3. Bevándorlási politika: vízumkérelmek

	IX. �Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
	1. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 és 1215/2012 rendelet
	2. A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009 rendelet

	X. �Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
	1. Európai elfogatóparancs
	1.1. Az európai elfogatóparancsok végrehajtása és az átadás feltételei
	1.2. A végrehajtó igazságügyi hatóság fogalma

	2. Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat
	3. �A bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzása
	4. A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

	XI. Közlekedés
	XII. Verseny
	1. A vállalkozásokra vonatkozó szabályok
	1.1. Kartellek
	1.2. Erőfölénnyel való visszaélés (EUMSZ 102. cikk)
	1.3. A versenyszabályok végrehajtására vonatkozó eljárások

	2. Állami támogatások
	2.1. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazhatósága
	2.2 Ellenőrzési eljárások


	XIII. Adórendelkezések
	1. �Az adóköteles ügyletek teljesítési helye – Fuvarozással történő termékértékesítés
	2. Héaalap
	3. Export adómentességek
	4. A héa levonásához való jog gyakorlásának szabályai

	XIV. A jogszabályok közelítése
	1. Szerzői jog
	2. Szellemi és ipari tulajdon
	3. Közbeszerzés
	4. Élelmiszerek
	5. �A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés

	XV. Internet és elektronikus kereskedelem
	XVI. Gazdaság- és monetáris politika
	XVII. Szociálpolitika
	1. �A foglalkoztatás és a szociális biztonság terén alkalmazott egyenlő bánásmód
	2. A határozott időre alkalmazott munkavállaló védelme
	3. Munkaidő-szervezés
	4. A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén
	5. A munkavállalók kiküldetése
	6. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása

	XVIII. Fogyasztóvédelem
	XIX. Környezetvédelem
	1. �Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata
	2. A PM10 szálló por koncentrációira vonatkozó határértékek
	3. Az élőhelyvédelmi irányelv
	4. Környezetvédelmi felelősség

	XX. Nemzetközi megállapodások
	1. �A Bíróság nemzetközi megállapodás értelmezésére vonatkozó hatásköre
	2. A WTO égisze alatt kötött egyezmény megsértése
	3. �Az Európai Gazdasági Térség tagállama állampolgárának a kiadatása iránti kérelem

	XXI. Közös kül- és biztonságpolitika
	XXII. Európai közszolgálat
	1. �A Közszolgálati Törvényszék bíráinak a kinevezési eljárása
	2. A fizetett éves szabadsághoz való jog
	3. Bírósági eljárás alóli mentesség felfüggesztése


	C   �A Bíróság  Hivatalának tevékenysége 2020‑ban 
	I. �Az egészségügyi válsághelyzet leküzdése érdekében tett intézkedések
	II. Az elmúlt év főbb statisztikai tendenciái

	D   A Bíróság igazságügyi statisztikái
	E   A Bíróság összetétele
	I. A Bíróság összetételének változásai 2020‑ban
	II. Protokolláris sorrend 2020. december 31‑én


	II. fejezet · Törvényszék
	A   A Törvényszék tevékenysége 2020‑ban
	B   A Törvényszék ítélkezési gyakorlata 2020‑ban
	I. Bírósági eljárás
	1. Kereshetőségi jog
	2. Lényeges eljárási szabályok megsértése
	3. Mulasztási eljárás

	II. Intézményi jog
	III. �A vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok
	1. Az EUMSZ 101. cikk területét érintő fejlemények
	2. Az EUMSZ 102. cikk területét érintő fejlemények
	3. Az összefonódások területét érintő fejlemények

	IV. Állami támogatások
	1. A Bizottság ellenőrzési jogkörének terjedelme
	2. A légi közlekedési ágazatban nyújtott támogatás
	3. A multinacionális csoporthoz tartozó társaságok adóztatása

	V. Szellemi tulajdon
	1. Európai uniós védjegy
	a. Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések
	b. Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések
	c. A fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegyek
	d. Eljárási kérdések

	2. Formatervezési minták
	3. Növényfajták

	VI. �Közös kül- és biztonságpolitika – Korlátozó intézkedések
	1. Ukrajna
	2. Szíria

	VII. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
	VIII. Mezőgazdaság – A borok címkézése
	IX. Egészségvédelem
	X. Energia
	XI. Vegyi anyagok (REACH)
	XII. A pénzügyi ágazat felügyelete
	XIII. �Az uniós intézmények közbeszerzési szerződései
	XIV. �Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés
	XV. Közszolgálat
	1. Sztrájkhoz való jog
	2. A véleménynyilvánítás szabadsága
	3. Előléptetés
	4. Külföldi munkavégzési támogatás
	5. Szociális biztonság
	6. Keresetindítási határidők

	XVI. Kártérítési jogviták
	XVII. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek

	C    �A Törvényszék Hivatalának tevékenysége 2020‑ban
	I. �Külön kiemelve: a szóbeli előadások céljából tartott tárgyalások
	II. �Külön kiemelve: az ítélethirdetés céljából tartott tárgyalások
	III. Az egyéb tevékenységek áttekintése

	D   A Törvényszék igazságügyi statisztikái
	E   A Törvényszék összetétele


	_GoBack
	I. A Bíróság tevékenysége általában
	II. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
	III. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
	IV. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2020)
	V. Érkezett ügyek – Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tagállamonként  (2016–2020)
	VI. �Érkezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása 
iránti keresetek (2016–2020) 
	VII. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1
	VIII. Befejezett ügyek – Ítéletek, vélemények, végzések (2020)1
	IX. �Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek –  
télkező testület (2016–2020)1
	X. �Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek – 
A kereset tárgya (2016–2020)1
	XI. Ítélettel, véleménnyel vagy ügydöntő végzéssel befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020)1
	XII. �Befejezett ügyek – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása tárgyában 
hozott ítéletek: a határozat tartalma (2016–2020)1
	XIII. ��Befejezett ügyek – Fellebbezések: a határozat tartalma (2016–2020)1 2
	XIV. �Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1
	XV. ��December 31-én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)1
	XVI. ��December 31-én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)1
	XVII. Gyorsított eljárások (2016–2020)
	XVIII. Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárások (2016–2020)
	XIX. Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020) 
	XX. Az alapokmány 58a. cikke szerinti fellebbezések (2019–2020)
	XXI. ����Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020)  – 
Érkezett ügyek és ítéletek vagy vélemények
	XXII. ����Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) – 
Előzetes döntéshozatal iránti beérkezett kérelmek tagállamonként és évenként
	XXIII. ���Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) – 
Előzetes döntéshozatal iránti beérkezett kérelmek tagállamonként és bíróságonként
	XXIV. �Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása (1952–2020) – 
A tagállamokkal szemben kötelezettségszegés megállapítása iránt benyújtott keresetek 

	XXV. A Bíróság Hivatalának tevékenysége (2016–2020) 
	_GoBack
	I. �A Törvényszék tevékenysége általában –
�Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2016–2020)1 2
	II. Érkezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
	III. Érkezett ügyek – A kereset jellege (2016–2020)
	IV. Érkezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
	V. Befejezett ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
	VI. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2020)
	VII. Befejezett ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
	(ítéletek és végzések)
	VIII. Befejezett ügyek – Ítélkező testületek (2016–2020)
	IX. Befejezett ügyek – Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1
	(ítéletek és végzések)
	X. Az eljárások időtartama hónapokban (2016–2020)1 
	(Ítéletek)
	XI. �December 31-én folyamatban maradt ügyek – Az eljárások jellege (2016–2020)
	XII. December 31-én folyamatban maradt ügyek – A kereset tárgya (2016–2020)
	XIII. �December 31-én folyamatban maradt ügyek – Ítélkező testület (2016–2020)
	XIV. Egyéb – Ideiglenes intézkedés iránti eljárások (2016–2020)
	XV. Egyéb – Gyorsított eljárások (2016–2020)1
	XVI. �Egyéb – A Törvényszéknek a Bíróság előtt fellebbezéssel megtámadott határozatai (1990–2020)
	XVII. �Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezéseknek az eljárás jellege 
szerinti megoszlása (2016–2020)
	XVIII. �Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2020)
	(ítéletek és végzések)
	XIX. Egyéb – A Bíróság előtti fellebbezések eredménye (2016–2020)
	(ítéletek és végzések)
	XX. �Egyéb – Általános áttekintés (1989–2020)
	XXI. A Törvényszék Hivatalának tevékenysége (2016–2020)
	XXII. A Törvényszékhez benyújtott eljárási iratok benyújtásának módjai1
	XXIII. Az e-Curián keresztül benyújtott oldalak (2016–2020)1
	XXIV. ���Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közlemények (2016–2020)1
	XXV. Tárgyalásra bocsátott ügyek (2016–2020)

	RA_JUD_2020_Cover_HU

