
Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetét a következő kifogásokra alapítja:

– annak a körülménynek a közös piaccal összeegyeztethetetlen
támogatáskénti – a felperes szerint hibás – minősítésével,
hogy a Technologie Buczek S.A. társaságnak fizetési hátraléka
van az állammal szemben, a Bizottság megsértette az EK
88. cikk (2) bekezdését és az EK 87. cikk (1) bekezdését. A
Bizottság ezen állítása azon a téves feltételezésen alapul, hogy
az állami szervek eltekintettek a Technologie Buczek S.A.
társasággal szembeni végrehajtási eljárás lefolytatásától. Az EK
88. cikk (2) bekezdésének és az EK 87. cikk (1) bekezdésének
megsértését jelenti az is, hogy a lengyel államot a közös
piaccal összeegyeztethetetlennek tekintett támogatás visszaté-
ríttetésére kötelezték, noha Lengyelország sem a Technologie
Buczek S.A. társaság, sem a Technologie Buczek csoport
részére nem nyújtott a határozatban írt összegű támogatást,
valamint az is, hogy visszatéríttetendő támogatás összegét jogi
alap és gazdasági indokolás nélkül, önkényesen állapították
meg. Az EK 88. cikk (2) bekezdését és az EK 87. cikk
(1) bekezdését sérti továbbá, hogy a lengyel államot a támoga-
tásnak a Huta Buczek sp. z o. o. társaságtól történő visszaté-
ríttetésére kötelezték, noha alaptalan az a feltételezés, hogy e
társaság lehet a Technologie Buczek S.A. társaságnak nyújtott
támogatás tényleges kedvezményezettje, és e társaság nem
részesült támogatásban, valamint az EK 88. cikk (2) bekez-
dését és az EK 87. cikk (1) bekezdését sérti az a feltételezés,
hogy az állítólagos támogatás tényleges kedvezményezettje
kizárólag a Huta Buczek sp. z o. o. társaság és a Buczek Auto-
motive sp. z o. o. társaság, noha e társaságok csupán a Tech-
nologie Buczek S.A. társaság egyes vagyonelemeihez jutottak
hozzá;

– sérti az EK 253. cikkben és az alapjogi charta 41. cikkében írt
gondos ügyintézés elvét, hogy a határozatnak nincsen szabá-
lyos indokolása, amelyből a felperes megismerhetné a határo-
zat meghozatalának okait, így a határozat tartalma a felperes
számára érthetetlen, valamint hogy az ügyben irányadó
tényállást hibásan és hiányosan állapítja meg;

– sérti az EK 5. cikk (3) bekezdését és az abból következő
arányosság elvét, hogy a Huta Buczek sp. z o. o. társaságot a
támogatás visszatérítésére kötelezték, noha e kötelezés nem
alkalmas a Szerződés céljainak elérésére, és nem is szükséges
ahhoz, így különösen nem igazolja azt a közös piaccal össze-
egyeztethetetlen támogatás megszüntetésének szükségessége;

– sérti a jogbiztonság elvét, hogy az állammal szemben fizetési
hátralékban lévő személy szerződéses partnerét kötelezik
olyan támogatás visszatérítésére, amelyet soha nem kapott
meg, és amelyből haszna sosem származott, valamint hogy a
határozat önkényesen állapítja meg, milyen arányban szárma-
zott hasznuk a Technologie Buczek S.A. csoport tagvállala-
tainak az állítólagos támogatásból; sérti a tulajdonhoz való
jogot, hogy az állami támogatás egy részének olyan
személytől való visszatéríttetésére történt kötelezés, amely
soha semmiféle támogatást nem kapott és tényleges előnyben
nem részesült; joggal való visszaélésnek minősül, hogy a hatá-
rozat meghozatalának célja nem a közös piaccal összeegyez-
tethetetlen támogatás megszüntetése.
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