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Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

– semmisítse meg a Bizottság C 30/2005 sz. ügyben 2006.
július 19-én hozott határozatát;

– kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a KG Holding NV számára Hollandia által bejelentett
támogatásról szóló, 2006. július 19-i, 2006/939/EK bizottsági
határozatot (1) támadja.

A támogatás egy szerkezetátalakítási támogatás, amelyet
Hollandia úgy kívánt nyújtani a KG Holding NV számára, hogy
egy már nyújtott megmentési célú kölcsönt annak kamataival
együtt saját tőkévé szándékozott átalakítani. A megtámadott ha-
tározatban a Bizottság a támogatást szerkezetátalakítási támo-
gatás formájában a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyil-
vánította.

A Bizottság azt is elrendelte, hogy Hollandia a támogatás azon
részét, amelyet a KG Holding NV megmentési célú kölcsönként
átadott leányvállalatának, a Kliq BV-nek, és amelyet saját tőké-
jévé alakítottak, köteles visszakövetelni a KG Holding NV-től és
a Kliq BV-től, valamint, hogy Hollandia köteles a KG Holding
NV-vel és/vagy a Kliq Reïntegratie-vel szemben fennálló követe-
lését a felszámolási eljárásban a felszámolónál nyilvántartásba
vétetni.

A felperes keresete indokolására először előadja, hogy a
Bizottság értékelési hibát követett el, és így a megtámadott hatá-
rozat nem kielégítően indokolt és sérti az EK 87. cikk (1) bekez-
dését. A Bizottság különösen akkor határozott hibásan, amikor
elrendelte, hogy Hollandia köteles a KG Holding NV-vel és a Kliq

Reïntegratie-vel szemben fennálló, 35,75 millió euró követelését
a felszámolási eljárásban a felszámolónál nyilvántartásba vétetni.

A felperes e tekintetben előadja, hogy a holland államnak nincs
követelése a Kliq Reïntegratie-vel szemben. A Kliq Reïntegratie
ugyanis nem állami támogatás kedvezményezettjének minősülő
vállalkozás, és a Bizottság sem nevezi annak a megtámadott ha-
tározatban. Nincs ezért alapja az állami visszakövetelésnek a Kliq
Reïntegratie-vel szemben, vagy a nehéz helyzetben lévő vállalko-
zások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (2) 23. preambu-
lumbekezdésének d) pontja alkalmazásának vele szemben.

Az sem világos, hogy a Bizottság a megtámadott határozatban a
KG Holding tekintetében azon az állásponton van-e, hogy
35,75 millió euró összegű jogellenes támogatás áll fenn, amelyet
Hollandia köteles visszakövetelni, vagy megmentési támogatásról
van szó, amelyet a Bizottság a nehéz helyzetben lévő vállalko-
zások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 23. preambulum-
bekezdésének d) pontja alapján jóváhagyott (3). A Bizottság
továbbá 2003. december 16-i határozatával (4) jóváhagyta, hogy
ezt az összeget a Kliq Reïntegratie munkavállalóinak elbocsátá-
sára és felesleges szerződéseinek megvásárlására fordítsák, és
hogy a Kliq Reïntegratie-t ezt követően felszámolják.

Másodszor a Bizottság jogellenesen mulasztotta el annak megál-
lapítását, hogy a tévesen értelmezett támogatás hatással lehet a
tagállamok közötti kereskedelemre, legalábbis a Bizottság
megfontolásai e tekintetben nem kielégítőek.

Harmadszor a Bizottság jogellenesen határozott úgy, hogy a
feltételezett 35,75 millió euró összegű támogatást a KG
Holdintól és vagy a Kliq Reïntegratie-tól e követelésnek a felszá-
molási eljárásban való nyilvántartásba vételével kell visszaköve-
telni.

Negyedszer a Bizottság jogellenesen foglalt állást egy olyan
17 millió eurós folyószámla-hitellehetőség tekintetében, amelyet
Hollandia a KG Holdingnak már az alapításánál az állami támo-
gatásokra vonatkozó rendelkezések betartásával nyújtott és nem
képezte részét a megtámadott határozatban vizsgált intézke-
désnek, és amelyet jogilag helytelenül ítélt meg.
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