
Az Elsőfokú Bíróságnak a T-258/04. sz., Lengyelország 
kontra Bizottság ügyben 2009. június 10-én hozott 
végzése ellen a Lengyel Köztársaság által 2009. augusztus 

24-én benyújtott fellebbezés 

(C-336/09 P. sz. ügy) 

(2009/C 282/40) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Fellebbező: Lengyel Köztársaság (képviselő: M. Dowgielewicz 
meghatalmazott) 

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága, 
Ciprusi Köztársaság 

A fellebbező kérelmei 

— A Bíróság teljes egészében helyezze hatályon kívül az Első
fokú Bíróságnak a T-258/04. sz., Lengyelország kontra 
Bizottság ügyben 2009. június 10-én hozott végzését; 

— a Bíróság semmisítse meg a Cseh Köztársaság, Észtország, 
Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyel
ország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében 
a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megálla
pításáról szóló, 2004. január 14-i 60/2004/EK bizottsági 
rendelet ( 1 ) 5. cikkét, 6. cikkének (1), (2) és (3) bekezdését, 
7. cikkének (1) bekezdését és a 8. cikke (2) bekezdésének a) 
pontját; 

— a Bíróság a Bizottságot kötelezze az Elsőfokú Bíróság és a 
Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére; 

— a Bíróság nagytanácsa döntsön a jelen fellebbezésről. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Annak megállapításával, hogy a 60/2004 rendelettel szembeni 
megsemmisítés iránti kereset benyújtási határideje e rendeletnek 
a Tizenötök Közössége hivatalos nyelvein való kihirdetése 
napján — azaz a kibővített Közösség valamennyi hivatalos 
nyelvén való kihirdetést megelőzően — kezdődött meg, tévesen 
értelmezték az Európai Gazdasági Közösség által használt 
nyelvek meghatározásáról szóló 1. tanácsi rendeletet ( 2 ) és a 
csatlakozási szerződést. 

Annak megállapításával, hogy a Lengyel Köztársaság az Európai 
Unióhoz csatlakozás előtt az EK 230. cikk (4) bekezdése alapján 

— jogi személyként — ténylegesen előterjeszthette volna a 
60/2004 rendelet megsemmisítése iránti kérelmét, tévesen értel
mezték ezt a rendelkezést. 

Azzal, hogy a Lengyel Köztársaságot megfosztották attól a 
jogtól, hogy a 60/2004 rendelet jogszerűségének bírósági felül
vizsgálatát kérje, noha e rendeletet tagállami minőségében 
címezték hozzá, megsértették a jogközösség elvét és a hatékony 
jogvédelem elvét. 

Azzal, hogy a Lengyel Köztársaságot megfosztották attól a 
jogtól, hogy az olyan jogi aktus jogszerűségének bírósági felül
vizsgálatát kérje, amely módosítja a Lengyel Köztársaság Európai 
Unióhoz való csatlakozása feltételeit, és megzavarja a Közös
séghez tartozásból eredő jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
megsértették a szolidaritás elvét és a jóhiszeműség elvét. 

Azzal, hogy a Lengyel Köztársaságnak a szolidaritás elve és a 
jóhiszeműség elve megsértésére vonatkozó érveit nem vitatták 
meg, és a megtámadott végzést nem elegendő mértékben indo
kolták, megsértették az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályait. 

( 1 ) HL L 9., 2004.1.15., 8. o. 
( 2 ) HL 17., 1958.10.6., 385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. 

kötet, 3. o. 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-498/04. sz., 
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd kontra 
az Európai Unió Tanácsa ügyben 2009. június 17-én hozott 
ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2009.augusztus 

20-án benyújtott fellebbezés 

(C-337/07. P. sz. ügy) 

(2009/C 282/41) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J-P. Hix megha
talmazott, G. Berrisch, Rechtsanwalt és G. Wolf Rechtsanwalt) 

A többi fél az eljárásban: Zhejiang Xinan Chemical Industrial 
Group Co. Ltd, az Európai Közösségek Bizottsága, Association 
des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne 
(Audace)
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A fellebbező kérelmei 

— A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bíróságának 2009. június 17-i ítéletét; 

— a kereset teljes egészében történő elutasításával hozzon 
végleges ítéletet az ügyben; 

— másodlagosan, utalja vissza az ügyet az Elsőfokú Bíróság elé; 
és 

— minden esetben, az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze a 
fellebbezési eljárás, valamint az Elsőfokú Bíróság előtti 
eljárás során felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság: 

1. jogi hibát követett el azáltal, hogy az Európai Közösségben 
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt 
behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK tanácsi 
rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: alaprendelet) 2. cikke (7) bekez
désének c) pontjában szereplő két feltételt, melyek szerint a 
piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás 
(a továbbiakban: MES) iránti kérelemnek elegendő bizonyí
tékot kell tartalmaznia arra nézve, hogy az e rendelkezésben 
felsorolt határozatokat „a keresletet és a kínálatot tükröző 
piaci jelzések alapján hozták meg”, és „jelentős állami 
beavatkozás nélkül”, egyetlen feltételként kezelte, így feles
legessé téve a második feltételt; 

2. jogi hibát követett el azáltal, hogy az alaprendelet 2. cikke 
(7) bekezdésének c) pontja szerinti „jelentős állami beavat
kozás” kifejezésben szereplő „jelentős” szót úgy értelmezte, 
mintha az az állami beavatkozás alapját képező megfonto
lásokra vagy indokokra vonatkozna, vagyis arra a kérdésre, 
hogy az tisztán üzleti megfontolásokon alapul-e, vagy saját
ságos állami megfontolásokon, noha ezt az értelmezést e 
rendelkezés szövegében semmi sem támasztja alá; 

3. jogi hibát követett el, amikor valójában megfordította a 
bizonyítási terhet azáltal, hogy a Tanácstól a MES iránti 
kérelemnek az állami befolyás alatt álló vállalkozásokkal 
szembeni megtagadása esetén megkövetelte annak bizonyí
tását, hogy a vállalkozásnak a 2. cikk (7) bekezdésének c) 
pontja szerinti döntéseit állami, nem pedig üzleti megfonto
lások befolyásolták; 

4. jogi hibát követett el annak kimondásával, hogy a Tanács 
nyilvánvaló hibát követett el, amikor megállapította, hogy az 
érintett termék exportárainak meghatározása során az állam 
jelentős befolyást gyakorolt a felperesre azáltal, hogy i) a 
Kínai Fém-, Ásvány- és Vegyianyag-Importőrök és -Expor
tőrök Kereskedelmi Kamaráját (a továbbiakban: CCCMC) 
megbízta a legalacsonyabb ár meghatározásával, az export- 
ügyletek ellenőrzésével, és ezen árak be nem tartása esetén 
az exportálások ellenzésével, és ii) a CCCMC által nem ellen 

őrzött exportügyletek megakadályozásával tarttatta be a 
legalacsonyabb árakat. Az Elsőfokú Bíróság különösen 
annak megállapításával követett el jogi hibát, hogy megálla
pította, a Tanács köteles volt kétségbe vonni a felperes által 
a tekintetben benyújtott információk bizonyító jellegű és 
megfelelő voltát, hogy a CCCMC által bevezetett és a kínai 
exporthatóságok által támogatott rendszer nem korlátozta 
ténylegesen az exportőröknek az exportárak függetlenül 
történő meghatározására irányuló lehetőségét; 

5. jogi hibát követett el annak kimondásával, hogy az összes 
többi megállapítás alapján a MES felperessel szembeni 
megtagadásával a Tanács nyilvánvaló hibát követett el. 

( 1 ) HL L 56., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 
45. o.). 

Az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Ausztria) által 
2009. augusztus 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH 

(C-338/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/42) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH. 

Az alperes hatóság: Magistrat der Stadt Wien 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

kérdéseket terjeszti az Európai Közösségek Bírósága elé előzetes 
döntéshozatalra: 

1. Összeegyeztethető-e az EK-Szerződés 49. és azt követő 
cikkeinek értelmében vett letelepedés és szolgáltatásnyújtás 
szabadságával és az EK-Szerződés 81. és azt követő cikke
inek értelmében vett uniós versenyjogi rendelkezésekkel, 
hogy valamely — menetrend szerint rendszeresen meghatá
rozott megállóhelyeket érintő — járat, vagyis valamely 
tömegközlekedési eszköz üzemeltetésének engedélyezésére 
vonatkozó nemzeti jogszabály az engedély feltételeként 
előírja:

HU C 282/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


