A KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Határozatok Tára

A Törvényszék (első tanács) 2016. december 15-i ítélete – DEI kontra Bizottság

(T-421/09. RENV. sz. ügy)
„Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi
villamosenergia-piac – Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének egy
korábbi határozatban megállapított megsértése versenyellenes hatásainak orvoslására irányuló egyedi
intézkedéseket megállapító határozat – Az EK 86. cikk (3) bekezdése – Indokolási kötelezettség –
Arányosság – Szerződéses szabadság”

1.

Intézmények jogi aktusai – Indokolás – Kötelezettség – Terjedelem – A versenyszabályokat
alkalmazó határozat
EK 253. cikk
(lásd: 109., 110. pont)

2.

Megsemmisítés iránti kereset – Jogalapok – Az indokolás hiánya vagy elégtelensége – Az érdemi
jogszerűségre vonatkozó jogalaptól elkülönülő jogalap
(EK 230. és EK 253. cikk)
(lásd: 111. pont)

3.

Európai uniós jog – Elvek – Alapvető jogok – Szerződéses szabadság – Korlátozások
Megengedhetőség – Feltételek – A versenyszabályok alapján alkalmazott korlátozások

–

(EUSZ 6. cikk, (3) bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 16. cikk; EK 86. cikk, (3) bekezdés)
(lásd: 130–144. pont)

4.

Verseny – Állami vállalkozások és olyan vállalkozások, amelyek a tagállamok által biztosított
különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkeznek – A Bizottságot a felügyeleti kötelezettsége
alapján megillető hatáskörök
– A versenyszabályok megsértése versenyellenes hatásainak
orvoslására irányuló egyedi intézkedéseket megállapító határozat – Az arányosság elvének
megsértése – Hiány
(EK 86. cikk, (3) bekezdés)
(lásd: 147–162. pont)
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Tárgy

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Görög Köztársaság által a DEI részére a lignit bányászatával
kapcsolatban biztosított jogok megadására vagy fenntartására vonatkozó 2008. március 5-i bizottsági
határozatban a jogsértéssel kapcsolatban megállapított versenyellenes hatások orvoslására irányuló
egyedi intézkedések megállapításáról szóló, 2009. augusztus 4-i C(2009) 6244 végleges bizottsági
határozat megsemmisítésére irányuló kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) a saját költségein kívül köteles viselni az Európai
Bizottság részéről felmerült költségeket is.

3)

A Görög Köztársaság maga viseli a saját költségeit.
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