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I. fejezet: Bevezetés
A kutatás célja, tárgya, a dolgozat szerkezete
A doktori dolgozat tárgya az Európai Közösség jogának tárgyköréből két jogterület, a
négy gazdasági szabadság joga, valamint a versenyjog közötti kölcsönhatások egyes
területeinek feltárása. A vizsgálat kizárólag az Európai Közösségek Bíróságának
(továbbiakban Bíróság) jogértelmezésére irányul, azaz annak elemzésére, hogy az
áruk és szolgáltatások szabad áramlására, valamint a közösségi versenyjogra
vonatkozó egyes elsődleges jogi rendelkezések bírósági értelmezésben milyen
összefüggéseket találunk. A munkának nem célja a két jogterület közötti összes
kapcsolódási pont feltárása, legyen az akár konvergenciára akár divergenciára utaló
összefüggés. Bemutatjuk viszont a hasonló értelmezés megjelenését néhány szűk
területre szorítkozva. Ez a téma örökzöld, hiszen a közösségi jogban végbemenő lassú
folyamatok miatt közösségi jogászok generációi számára adhat kutatási területet. Az
Európai Bíróság ritkán hoz a Keck ítélethez hasonló nagy kijelentéseket, inkább kis
lépésekben, lassan halad előre a jogértelmezés fejlődése.
Jelen munkának nem célja, hogy a másodlagos közösségi jogalkotás vagy egyes
speciális tárgykörök, így például a szellemi alkotások jogának szintjén is elemezze a
fenti kölcsönhatásokat. Emellett a közösségi jog belső, tagállamok felé irányuló
összefüggésrendszerére koncentrálunk, kihagyva a közös piac külső, harmadik
államok vagy nemzetközi szervezetek felé irányuló dimenzióit.
Nem volt célom, hogy az összes elsődleges versenyjogi rendelkezés értelmezésével
párhuzamot vonjak. A vizsgálat fókusza a 81. cikk tárgyi hatálya és a Bíróság által
kidolgozott hasznos hatás doktrínája volt.1 Nem tekintettem feladatomnak a
tagállamoknak címzett összes versenyjogi szabály bemutatását, így a dolgozatból
kihagytam a közvállalkozásokra vonatkozó 86. cikk és az állami támogatásokat tiltó
87. cikk vizsgálatát.
A versenyjogi szabályok és a négy gazdasági szabadság kapcsolatában a
legkézenfekvőbb párhuzamok az áruk és szolgáltatások szabad áramlását szabályozó
elsődleges közösségi rendelkezések és a versenykorlátozó megállapodások tilalma
között mutathatók ki. A személyek és a tőke szabad áramlásának témája így csak
érintőlegesen szerepelhet a dolgozatban, azt a legtöbbször mellőzöm. A két jogterület
közötti hasonlóságokat kimutatni szándékozók számára a leggazdagabb kutatási forrás
az áruk szabad áramlásának körében a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású
intézkedések tilalma. A mennyiségi korlátozások tilalmának értelmezése és az
antitröszt szabályok értelmezése között több esetben világos egymásrahatás mutatható
ki. Ennek egyik példája lehet maga a Dassonville formula, amely szerint mennyiségi
korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül a tagállamok minden olyan
kereskedelemre vonatkozó szabálya, amely közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen
vagy potenciálisan akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet.2 Ez a
1

Amelyben a Bíróság a közösségi jog hatályát kiterjesztette egyes, a tagállamok által hozott
versenykorlátozásokra is.
2
C-8/74 Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville [1974] EBHT 837., 5. pont
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meghatározás nagyban hasonlít a korábbi Grundig ítélethez, amelyben a Bíróság a
versenykorlátozó megállapodások kapcsán értelmezte úgy a tagállamok közötti
kereskedelem érintettségét, hogy minden olyan megállapodás alkalmas arra, hogy a
tagállamok közötti kereskedelem szabadságára akár közvetlen vagy közvetett, akár
tényleges vagy potenciális veszélyt jelentsen, amely az államok közötti egységes piac
célkitűzéseinek megvalósítását akadályozhatja.3
A két jogterület értelmezése közelít egymáshoz. A Bíróság egyre többször emeli át az
egyik jogterületen kialakult értelmezését a másik jogterületre. Például a gazdasági
tevékenység meghatározása során a gazdasági szabadságok jogában kialakult
gyakorlatot átemeli a vállalkozásfogalom meghatározásához. Ugyanígy az antitröszt
szabályok értelmezésében megjelenik az a Bosman ügyben kialakult tétel, hogy a
sportversenyek integritásának megőrzése olyan jogos cél, amely a gazdasági
szabadságok lehetséges korlátozásainak kimentésére szolgál.4 A Bíróság később
megállapítja, hogy ilyen alapon a versenykorlátozások is kimenthetők. A 81. cikk
értelmezését is befolyásolják azok a közérdekek, amelyek a gazdasági szabadságok
alóli kimentésként használhatók. Így a környezetvédelem, fogyasztóvédelem, a
közegészség vagy a kultúra védelme érdekében meghozott megállapodások a 81. cikk
kimentési rendszerében rögzített feltételek fennállása esetén mentesülhetnek a tilalom
alól.
Nem titkolom, hogy a témaválasztást a Bíróság egy-két furcsább ítélete nagyban
befolyásolta. Ezek közül a legkiemelkedőbb a Wouters ítélet volt,5amelyben a Bíróság
ugyanazon közérdek alapján mentette ki az antitröszt szabályok és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának megsértését. Ekkor merült bennem a tisztázás
kényszere, az, hogy milyen esetekben lehet ugyanarra a tényállásra alkalmazni a
vállalkozásoknak címzett versenykorlátozó megállapodások tilalmát és a tagállamok
felé címzett, gazdasági szabadságokra vonatkozó tilalmat. Az is érdekelt, hogy
hogyan minősíthet a Bíróság egy vállalati társulás által meghozott döntést közérdekű
célt szolgálónak. Egy másik érdekes ügy a Pavlov ítélet volt,6amelyben a Bíróság a
versenykorlátozás csekély jelentőségét olyan indoklással állapította meg, amely a
gazdasági szabadságok jogában alakult ki. Itt merült fel bennem az a kérdés, hogy
teljes mértékben helytálló-e az a tétel, hogy a gazdasági szabadságok jogában nem
érvényesül az antitröszt jogban kialakult de minimis szabály. A két jogterület közötti
konvergenciát tagadók egyik legjelentősebb érve, hogy a Bíróság az állami
intézkedések esetében nem vizsgálja a tagállamok közötti kereskedelemkorlátozás
érzékelhető voltát. A versenykorlátozó megállapodások jogában a vállalkozások által
támasztott versenykorlátozások viszont kizárólag akkor tiltottak, ha érzékelhető
hatással vannak a közös piaci versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre.
A dolgozat kiindulópontja az volt, hogy a két jogi szabályrendszer céljai kölcsönösen
hatnak egymásra. A gazdasági szabadságok felfoghatók olyan szabályrendszerként is,
3

C-56 és 58/64 egyesített ügyek Établissements Consten S.á.R.L és Grundig-Verkaufs-GmbH kontra
Bizottság. English special edition 299.
4
C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal
club liégeois SA kontra Jean- Marc Bosman és mások és Union des associations européennes de
football (UEFA) v Jean-Marc Bosman [1995] EBHT I-4921.
5
C-309/99 J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene
Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577.
6
C-180-184/98. egyesített ügyek Pavel Pavlov és mások kontra Stichting Pensioenfonds Mediche
Specialisten [2000] EBHT I-6451.
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amely az antiröszt rendelkezések érvényesülését készítik elő, azt biztosítják. A
különböző tagállamban honos vállalkozások közötti egyenlő versenyfeltételeket az
állami szabályozások (például vámok, kvóták fenntartásával, hatósági
termékengedélyezési eljárásokkal) nagyban torzíthatják. Ezek leépítésével a
vállalkozások közös piaci működésének fontos akadályai tűnnek el. Az integráció
célja tehát egy hatékonyabb gazdasági környezet megteremtése, mivel ebben a
közegben működnek a legjobban a versenyerők. Az állami kereskedelmi akadályoktól
mentes közös piacra a vállalkozások kiterjesztik tevékenységüket, ezáltal maguk
generálják a kereskedelem volumenének növekedését. Az antitröszt szabályok
kiegészítő szerepét abban látjuk, hogy a vállalkozások sem tanúsíthatnak olyan
magatartást, amely a gazdasági szabadságok érvényesítésével járó előnyök elérését
veszélyeztethetik. A vállalkozások így nem köthetnek például piacfelosztó
megállapodásokat, nem korlátozhatják a párhuzamos importőrök munkáját, vagy nem
folytathatnak diszkriminatív árpolitikát. A két jogi szabályrendszer céljaival, azok
egymáshoz való viszonyával a második fejezetben foglalkozunk.
A tételes jog feldolgozásának kiindulópontja az volt, hogy a két jogterület közötti
alapvető különbség az alanyi és a tárgyi hatályból adódik. Az alanyi hatály kapcsán
azt kutatjuk, hogy ki a kötelezett a szabályok által. Míg a gazdasági szabadságok joga
az állami intézkedésekre vonatkozik, addig az antitröszt szabályok a vállalkozásokat
kötelezik, a közösségi versenyjog másik ága pedig az állam által állított
versenykorlátozások meghatározott fajtáit tiltja meg.7
Ez az felosztás első ránézésre egyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban elég nehéz ilyen
alapon különbséget tenni. Az államtól egyre több esetben átveszik a szabályozás
szerepét az állam alatti aktorok, közhatósági jogkörrel felruházott szervezetek, az
állam által létrehozott olyan testületek, amelyek magángazdasági szereplőket is
tagságukba foglalnak, azaz hibrid testületek. Az alanyi hatály meghatározásával
kapcsolatos problémákat a tárgyi hatály elemzése segíti, amely arra vonatkozik, hogy
mi annak az intézkedésnek, tevékenységnek a tárgya, amelyet az adott alany
meghozott. Amennyiben ennek jellege közhatalmi jogkörbe tartozik, akkor az
antitröszt szabályok nem alkalmazhatók. Az imperium világába tartozó feladatok,
tevékenységek körülhatárolása sem egyszerű, az tagállamról tagállamra változhat. A
privatizáció, a magánszféra és a közszféra együttműködése ezt a problémát tovább
növelheti. Ez a harmadik és negyedik fejezetek tárgyköre, amely kiegészült annak
elemzésével, hogy a közösségi jogot csak nemzetközi elemet tartalmazó tényállásban
alkalmazhatjuk. A harmadik fejezetben ezért foglalkoztunk azzal, hogy a
vállalkozások magatartása mely esetekben alkalmas a tagállamok közötti
kereskedelem befolyásolására, a negyedik fejezetben pedig azzal, hogy az
árukereskedelmet korlátozó állami intézkedések milyen tényállásokban tiltottak. Ezzel
tudatosan egy fejezet alá rendeztünk két összefüggő, de egymástól különböző
tárgykört: a tilalmak személyi és tárgyi hatályát, valamint a tilalmak adott
tényállásokban való alkalmazhatóságának kérdését.
Ezen utóbbi témának a megközelítésekor abból indultunk ki, hogy a gazdasági
szabadságok alkalmazásának előfeltétele, hogy az adott tényállás elemei ne csak
egyetlen tagállamhoz kapcsolódjanak, azaz legyen a tényállásban valamilyen
nemzetközi elem. A versenyjogi szabályok alkalmazásánál pedig előfeltétel, hogy a
7

A Szerződés 86. cikke a közvállalkozásokra és kizárólagos vagy különleges vállalkozásokra
vonatkozó állami intézkedésekkel foglalkozik, a 87. cikk pedig az állami támogatások jogát takarja.
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vállalkozás magatartása alkalmas legyen a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására. A két szabálycsoport esetében tehát van egy közös nevező, a
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, a tagállamok közötti kereskedelemre
kifejtett hatás. Míg a gazdasági szabadságok esetében a jogellenességet az alapozza
meg, hogy a vitatott intézkedés az áruk vagy szolgáltatások kereskedelmére gyakorole negatív hatást, addig a versenyjogi szabályok vonatkozásában ez a tényállási elem
egy joghatóságot meghatározó norma,8amely mindig kiegészül annak vizsgálatával,
hogy a vállalkozás vagy vállalkozások magatartása a közös piaci versenyt korlátozzae. 9
Az ezt követő ötödik fejezetben a két jogterület közötti konvergencia egyes, általam
kiválasztott kérdésével foglalkoztam. A feltett első kérdésem az volt, hogy a közös
piac megvalósítása érdekében a Bíróság a Szerződés szövegén túli esetekre is
kitágította-e a tiltott állami versenykorlátozások körét. A választ először a gazdasági
szabadságok jogának egy szűk metszetében, majd a versenyjogban kerestem. A
mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalmában csak azon
versenykorlátozások tiltottak, amelyek jogi vagy tényleges hatása korlátozóbb az
importtermékekre. A főként ármeghatározásra vonatkozó ügyek esetében a Bíróság
nem tekinti a 28. cikkbe ütközőnek azokat az állami intézkedéseket, amelyek
ténylegesen sem terhesebbek az import termékekre. A kérdésre tovább kerestem a
választ
a
versenyjogban.
A
Bíróság
1977-ben
a
GB-INNO-BM
ügyben10megállapította, hogy a Szerződés kötelezettséget ró a tagállamokra, hogy ne
fogadjanak el és ne tartsanak hatályban olyan intézkedéseket, amelyek az antitröszt
rendelkezéseket megfoszthatnák hatékonyságuktól. Ehhez a jogértelmezéshez a
Bíróság a Szerződés tagállamok felé címzett lojalitási klauzuláját használta fel.11 A
hasznos hatás doktrínájára vonatkozó korai esetek azt sejtetik, hogy a Szerződés 10.
és 81. vagy 82. cikkeinek együttes értelme kizárja olyan állami intézkedések
meghozatalát is, amelyek a tagállamon belül működő vállalkozások irányában
korlátozzák a versenyt. Ennek a jogi konstrukciónak az értelmezése azonban igen
hamar megváltozott és a Bíróság később megszorító értelmet tulajdonított a
szabálynak. A Bíróság megszorító értelmezésének eredményeként a doktrína szerepe
ma már arra korlátozódik, hogy az állami intézkedések körét jobban behatárolhassuk.
A hatodik fejezetben azt vizsgáltam, hogy a két jogterület bírósági értelmezése
egybevág-e a tekintetben, hogy a korlátozások között, azok fokát figyelembe véve,
különbséget kell tenni. Az antitröszt jogban már 1969 óta úgy értelmezi a Bíróság a
81. cikket, hogy nem esnek a 81. cikk tilalma alá a piacra érzékelhető hatással nem
8

C-56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) kontra Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.) [1966]
English special edition 235., 249. oldal, C-56 és 58/64 egyesített ügyek Établissements Consten
S.á.R.L és Grundig-Verkaufs-GmbH kontra Bizottság. English special edition 299. 341. oldal
9
Tóth Tihamér ezt doktori értekezésében ezt a következőképpen fogalmazta meg: „ A két jogterület
közötti hasonlóságot, átfedést azzal is lehet szemléltetni, hogy nem minden állami
kereskedelemkorlátozó intézkedés valósít meg versenykorlátozó tényállást, de minden közösségi
versenyjogi sérelemnek inherens eleme a tagállamok közötti kereskedelem korlátozása vagy legalábbis
annak potenciális, közvetett érintettsége.” Tóth Tihamér (1) i.m. 23. oldal
10
C-13/77. SA G.B.-INNO-B.M.kontra Association des détaillants en tabac (ATAB) [1977] EBHT
2115., 31. pont
11
10. cikk: A tagállamok az e szerződésből, illetve a Közösség intézményeinek intézkedéseiből eredő
kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy különös
intézkedéseket. A tagállamok elősegítik a Közösség feladatainak teljesítését.
A tagállamok tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e szerződés
célkitűzéseinek megvalósítását.
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járó versenykorlátozások. Az érzékelhető hatást ki nem fejtő, csekély jelentőségű
megállapodások jogszerűek. Ez a de minimis elv. A felmerülő kérdés az, hogy a
gazdasági szabadságok jogának értelmezésében is látunk-e hasonló funkciójú bírósági
értelmezést. Különbséget tesz-e a Bíróság például a kereskedelemkorlátozó nemzeti
intézkedések között az azok által kifejtett hatás foka alapján? Először röviden a
klasszikus, antitröszt jogban kialakult de minimis elvet mutatattam be, majd azt
kívántam bizonyítani, hogy a 28. cikk tilalma alá sem tartoznak olyan intézkedések,
amelyek a kereskedelmet csekély mértékben korlátozzák.
A hetedik fejezet a titokzatos immanens korlátozások elmélete címet kapta. A Bíróság
a 90-es évek második felétől egyre több esetben mondta ki, hogy a tagállami
szabályozásban benne rejlik, a szabály lényegéből ered a korlátozó hatás és ezért azt
nem lehet jogszerűtlennek tekinteni. Ebben fejezetben tehát a tilalmak alóli kivételek
egy sajátos változatával foglalkozom. Lényege, hogy a Szerződés egyes
szabálycsoportjainak egymásra hatásából alakul ki Bíróság értelmezésében a kimentés
lehetősége. A fejezet kapcsán nem volt célom, hogy a gazdasági szabadságok jogában
megismert közérdekű kimentéseket feldolgozzam, röviden bemutattam viszont a 81.
cikk értelmezésében megjelenő járulékos korlátozásokat és a hatékonysági alapú
kimentést. Erre is csak azért került sor, hogy az immans korlátozások önálló
koncepcióját érzékeltessem.
Ezek után az egyes fejezetekben található konklúziókat összegzem a nyolcadik,
tézisek című fejezetben.
A feldolgozás módszere
A kutatás módszere, eszköze a Bíróság esetjogának részletes feldolgozása. Mivel a
két jogterület bírósági értelmezésében keresünk párhuzamokat, ezért ez a módszer
magától is adódik. A vizsgálódás céljának megfelelően kívántam erről a tárgykörről
minél többet megtudni, nem voltak prekoncepcióim, csak az előzőekben feltüntetett
vizsgálati kiindulópontjaim.
Az esetjogi feldolgozás módszerének helyességét az is alátámasztja, hogy ezeken a
jogterületeken sok nyitott jogfogalommal találkozunk. A Szerződés nem határozza
meg a vámmal és mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések vagy a
vállalkozások fogalmát, ezért csak a bírói esetjog megismerésén keresztül érthetjük
meg ezek valódi tartalmát. A versenyjog területén is hasonló problémákkal
szembesülhet az érdeklődő, a tagállamok közötti kereskedelem vagy a verseny
jelentéstartalma szintén nem eleve adott, hanem az Európai Bizottság és az Európai
Bíróság több éves jogértelmező munkájának eredményeképpen született meg és
ráadásul időben változhat, módosulhat is. Emiatt a Bíróság esetjogát kronologikus
sorrendben, fejlődésében láthatjuk, néhol kitérve a főtanácsnok indítványára és az
Európai Bizottság álláspontjára is. Így sok helyen a jogértelmező aktorok párbeszéde
is láthatóvá vált.
A kronologikus feldolgozás lehetővé teszi egy átfogó kép kialakítását arról, hogy
vannak-e olyan időszakok, amikor a Bíróság mindkét jogterületet kiterjesztően vagy
esetleg megszorítóan értelmezte. Ez a módszer azt is megmutathatja, hogy mely
időszakokban hajlott inkább a Bíróság arra, hogy a rendelkezések nyelvtani
értelmezésétől elrugaszkodjon és a teleologikus értelmezési módszer alapján a
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tilalmakat kiterjesztően értelmezze. A kronologikus feldolgozás tehát a két jogterület
közötti konvergencia történeti szemléletére is lehetőséget ad.
A Bíróság joggyakorlatának ilyen hosszas ismertetése leíró jelleget ad egyes
részeknek. Mentségemre szolgálhat, hogy a címhez hűen próbáltam a Bíróság
joggyakorlatát minél mélyebben feldolgozni és ezeket a leíró részeket igyekeztem
megtörni a jogirodalomból vett jogesetelemzésekkel, vagy tanulmányokkal.. A saját
észrevételeim kiindulópontja is sokszor volt a jogirodalom. Így az elemző, analitikus
módszer alkalmazására is törekedtem.
A témában egy átfogó munka született Julio Baquero Cruz tollából, aki alkotmányos
nézőpontot választva viszonyult a szabadságok és a versenyjog közötti
határterületekhez. Nem foglalkozott egyéb anyagi jogi kérdésekkel, így a nemzetközi
tényállások, az érzékelhetőség problémájával, vagy az immanens korlátozásokkal.12
Az angolszász jogirodalomban lelhetünk több olyan íróra, aki a két jogterület közötti
kapcsolat létezését valamilyen szempontból felvetette vagy elemezte. Így Catherine
Barnard az érzékelhetőséget, Erika Szyszczak az immanens korlátozások problámáját
vetette fel.13 Ezért a munkában a legtöbb forrás az angolszász jogirodalomból
származik. Nem feledkezhetünk meg azonban az egyre bővülő magyar irodalomról
sem. Két doktori munkából is merítettem, egyrészt Király Miklósnak a gazdasági
szabadságokat a diszkrimináció szempontjából feldolgozó munkájából, másrészt Tóth
Tihamérnek a versenykorlátozó állami szabályozásokat részletesen tárgyaló művéből.
Ezen kívül a dolgozat témájának néhány tárgyköre felbukkant Blutman László belső
piaci jog című egyetemi tankönyvében.14
Az ítéleteket kommentáló jogirodalmi forrásokat a legtöbbször szöveghűen idéztem,
vagy tartalmát összefoglalóan adtam vissza. Ez a módszer azok számára nem túl
lebilincselő, akik ismerik a jogeseteket és a tényállás ismertetése nélkül is megértik a
konklúziókat. Mivel azonban a munkám során újabb és újabb fontos ítéletek
bukkantak elő, ezért feltételeztem, hogy mások számára is hasznos lehet az esetek
tényállásának összefoglalása és az ítélet indoklásának szöveghű közlése. Ennek a
módszernek egy nagy hátránya, hogy a dolgozat terjedelmét növeli és az olvasónak az
az érzése lehet, hogy soha nem jut el a szerzőnek a fejezet végén található
következtetéseihez. Ezért néhány terjedelmesebb fejezetnél vagy alfejezetnél már
egyes konklúziókat is előrevetítettem, hogy a gondolatmenet követhetőbb legyen.
Ezen kívül egy jogeset több témánál, több fejezetben is szerepelhet, tehát az olvasó
többször kényszerül arra, hogy visszalapozzon az előző fejezetekhez. A türelmes és
körültekintő olvasónak köszönet jár erőfeszítéséért.
Az egyes fejezetek végén a kutatási cél szemszögéből összegeztem, szintetizáltam
mondanivalómat.
12

Baquero Cruz, Julio: Between Competition and Free Movement. August 2002, Hart Publishing
Szyszczak, Erika: State Intervention and the Internal Market. In European Law for the Twenty-First
Century. Rethinking the New Legal Order Volume 2 Internal Market and Free Movement (eds: Takis
Tridimas and Paolise Nebbia) Oxford and Portland Oregon, 2004., 217-238. oldal, Barnard, Catherine:
The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms. Oxford University Press, 2004.
14
Király Miklós: A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1998, Tóth Tihamér: Az EU tagállamok gazdasági szerepvállalásának versenyjogi korlátai és
lehetőségei. PhD dolgozat SZTE/ÁJK, Szeged, 2000, Blutman László: A belső piac joga az Európai
Unióban. Szeged, 2005., Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi és
Európa-jogi Tanszék
13
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Néhány technikai kérdés. A forráskutatást 2005. decemberében fejeztem be, de nem
zárkóztam el frissebb anyagok feldolgozásától sem, ha azok később jutottak a
tudomásomra. A jogeseteket az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról töltöttem le, és
az általuk fordított szövegeket használtam.15 Saját fordítást használtam, ha az ítélet
nem volt megtalálható honlapjukon vagy főtanácsnoki indítványt kívántam idézni.
Erről a lábjegyzetek adnak eligazítást. A hivatkozások magyarul találhatók meg
mindazon ítéleteknél, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium fordított és angolul
azoknál az ítéleteknél, amelyeket az Eur-Lex felhasználásával én készítettem.16
A dolgozat egésze során a hatályos alapszerződési számozást használom. Ez azt
jelenti, hogy minden hatálytalan számozást, még a régi ítéletekben találhatókat is
hatályosítottam és ezzel tulajdonképpen átírtam a bíróság ítéleteit.

15
16

http://www.termin.webzona.hu/TransLarge.php
http://eur-lex.europa.eu

- 10 -

II. fejezet: A gazdasági szabadságok és a versenypolitika céljai
1. A négy gazdasági szabadság céljai
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés17hatályos 2. cikke szerint:
„A Közösség feladata, hogy a közös piac, valamint a gazdasági és monetáris unió
létrehozásával és a 3. és a 4. cikkben meghatározott közös politikák, illetve
intézkedések végrehajtásával a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági
tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését, a
foglalkoztatottság és szociális védelem magas szintjét, a férfiak és nők egyenlőségét,
a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedést, a gazdasági teljesítmények
nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a környezet minőségének magas
szintű védelmét és javítását, az életszínvonal és életminőség emelését, a tagállamok
közötti gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást”.
Az Európai Gazdasági Közösség létrehozását előkészítő Spaak jelentés szerint a
közös piac célja egy olyan széles térség megteremtése, amelyben közös a
gazdaságpolitika és így egy olyan erős termelési egység formálható meg, amelynek
folyamatos kiterjesztése mellett növekszik a stabilitás, az életszínvonal fokozottan
emelkedik és a tagállamok közötti harmonikus kapcsolatok fejlődnek.18
A közös piac fogalmát a Szerződés nem tartalmazza, annak rendszeréből azonban arra
következtethetünk, hogy a közös piac a négy gazdasági szabadságot és az ahhoz
kapcsolódó, azt kísérő gazdaságpolitikákat foglalja magában.19 A közös piac ezek
szerint a vámunión és az áruk szabad áramlásán túlmutató gazdasági integrációs
forma, amelyben a többi termelési tényező (személyek, szolgáltatások és tőke) szabad
áramlása is biztosított. A közös piachoz nemcsak a termelési tényezők áramlásának
útjában lévő akadályok leépítése tartozik, hanem az így létrejövő piac gazdasági
szabályai is, amelyeket közös politikáknak nevezünk, így a közös
17
Szerződés az Európai Közösség létrehozásáról. A konszolidált hatályos szöveg megtalálható: OJ C
325, 2002. december 24. A hiteles magyar nyelvű szöveg megtalálható a Csatlakozási Szerződést
kihirdető magyar törvényben. 2004. évi XXX. törvény a Belga Királyság, a Dán Királyság, a
Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia
Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az
Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a
Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a
Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről. A Csatlakozási Szerződés II. melléklete: Az Európai
Unió alapját képező szerződések és a korábbi csatlakozásokkal összefüggő dokumentumok. Római
Szerződések
18
Kapteyn i.m. 14. oldal
19
A hatályos alapítószerződésben a III. rész - Közösségi politikák között vannak elhelyezve a négy
gazdasági szabadságról és a versenyről szóló rendelkezések is. A harmadik rész I. címe az áruk szabad
mozgása, III. címe a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, VI. címe pedig a versenyre,
adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok.
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kereskedelempolitika, a közös mezőgazdasági és halászati politika, a közlekedési
politika vagy a versenypolitika.
Kapteyn szerint a közös piac megvalósítása különösen három aspektust foglal
magába: „Először is a belső piac megalkotását, amelyben a tagállamok között eltörlik
a szabad áru-, személy-, szolgáltatás- és tőkemozgást korlátozó intézkedéseket,
másodsorban egy olyan rendszert, amely biztosítja, hogy a belső piacon a verseny
nem torzul és harmadsorban a közös kereskedelempolitikát. Ez a hármasság már 1965
óta kifejeződik a Bizottság felfogásában és korábbra tehető mint a Delors Bizottság
politikai víziója vagy a későbbi alapszerződés-módosítás, az Egységes Európai
Okmány.”20
Az eddig leírtakat azonban rögtön pontosítanunk is kell. Az integrációtörténet
kezdetén ugyanis még nem beszélhettünk négy gazdasági szabadságról. A tőke szabad
áramlása az elsődleges közösségi jogforrás szintjén csak az Európai Unióról szóló
Szerződéssel (továbbiakban: Maastrichti Szerződés) jelent meg.21
A közös piac koncepciója a három szabadságra vonatkozó rendelkezéseken kívül a
pozitív integráció csíráit is tartalmazta,22azaz olyan másodlagos közösségi szabályok
megalkotását, amelyek az összes tagállam területén érvényesülnek. A Szerződés
eredeti 100. cikke tartalmazza az általános közös piaci jogharmonizációs
felhatalmazást: A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel,
valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően
egyhangúlag irányelveket fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a közös piac
megteremtését vagy működését.
A Szerződés időkorlátot is szabott a közös piac megteremtéséhez, azt fokozatosan, 12
év alatt 1969 végéig kellett volna kiépíteni. A közösségi jogszabályalkotást azonban
politikai és gazdasági válság lassította. Az 1970-es évek elején olajárrobbanás alakult
ki, amelynek hatására gazdasági recesszió, magas munkanélküliség lépett fel. Az
1970-es és 1980-as években az integrációs célok elérését aláásták többek között a
növekvő számú állami támogatások, a diszkriminatív tagállami közbeszerzési
előírások és az eltérő adóelőírások. Ez a helyzet nemzeti protekcionizmushoz vezetett,
így ebben az időszakban a tagállamokban nem volt meg a kellő politikai akarat a
közös piac megvalósítására. A 60-as évek végén politikai válság is nehezítette a
döntéshozatalt, amely az üres székek politikájaként híresült el.
A válságból való kilábalás után az Európai Bizottság keretei között kezdődött meg az
első átfogó alapítószerződés-módosítás előkészítése. A Bizottság brit tagja, Lord
Cockfield volt a vezetője annak a testületnek, amely 1985-ben az ún. Fehér

20

i.m. 122. oldal
A Szerződés eredeti szövege a tőkeáramlással kapcsolatban a következőket írta elő:
67. cikk: Az átmeneti időszak alatt és a közös piac zavartalan működésének biztosításához szükséges
mértékben, a tagállamok fokozatosan eltörölnek egymás között minden, a tagállamokban lakóhellyel
rendelkező személyekhez kötődő tőkemozgásra vonatkozó korlátozást és megszüntetnek a felek
állampolgárságán vagy lakóhelyén vagy a tőkebefektetés helyén alapuló bármilyen megkülönböztetést.
71. cikk: A tagállamok törekednek arra, hogy a tőkemozgásra és az azzal összefüggő folyó fizetésekre
a Közösségen belül újabb devizajogi korlátozások bevezetését elkerüljék és a meglévő szabályok ne
szigorodjanak.
22
például a szabványosítás terén, vagy lásd a vámtarifa külső oldalának szabályozását
21
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Könyvben23egy megújult gazdasági integráció, a belső piac megteremtését javasolta a
tagállamok számára. A Fehér Könyvet 1985-ben Jacques Delors bizottsági elnök
terjesztette a Parlament elé. A Fehér Könyvben három témakör köré csoportosították a
még fennálló akadályokat:
 fiskális akadályok: közvetett adók (ÁFA, fogyasztási adó, jövedéki adó
harmonizációja)
 fizikai akadályok: áruk szabad mozgásának útjában álló akadályok,
vámellenőrzések leépítése, szabad személymozgás felé tett lépések,
útlevélkezelés megszüntetése, és
 technikai akadályok: szabványokra, technikai előírásokra a kölcsönös
elismerési elv alkalmazása, az áruk vonatkozásában az új típusú
jogharmonizáció bevezetése, közbeszerzési előírások harmonizálása, szabad
munkaerő áramlás biztosítása, szakképzettséggel rendelkező személyek
szabad áramlása, szabad szolgáltatásnyújtás útjában álló akadályok eltörlése,
pénzügyi szolgáltatások liberalizációja, hitel-és tőkepiaci szabályok
megalkotása, tőkeáramlás elősegítése, közlekedési szektor liberalizációja,
társasági jog és a szellemi alkotási jog harmonizációja, állami támogatások
szigorúbb versenyjogi megítélése.
Eredetileg 300, majd 282 intézkedés elfogadását irányozták elő a belső piac kiépítése
érdekében, amelyeknek központi tárgya a még meglévő kereskedelmi akadályok
lebontása, egy hatékonyabb gazdasági integráció megteremtése volt. Ennek
következtében a közös politikák alakítása, fejlesztése háttérbe szorult. A Fehér Könyv
alapján elfogadott szabályok között találjuk például a diplomák és szakképesítések
kölcsönös elismerésére, az élelmiszerekre vonatkozó közösségi szabályokat vagy a
társasági jog harmonizációját jelentő irányelveket.
Az első átfogó alapítószerződés-módosítás, az Egységes Európai Okmány24teremtette
meg többek között a jogi alapot a Fehér Könyvben felvázolt változtatásokhoz. A belső
piacot a hatályos 14. cikk (2) bekezdésében így definiálta:„A Közösség meghozza a
szükséges intézkedéseket azzal a céllal, hogy e cikk ….. rendelkezéseinek
megfelelően és e szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül 1992. december
31-éig fokozatosan létrehozza a belső piacot.

23

Commission of the European Communities COM (85) 310 final, Brussels, 14 June 1985. Completing
the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June
1985)
24
OJ L 169, 29 June 1987. page 1, magyar nyelvű hiteles szövege megtalálható a magyar csatlakozási
törvényben. 2004. évi XXX. törvény a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál
Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak,
az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a
Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén
Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről. A Csatlakozási Szerződés II.melléklete: Az Európai Unió alapját képező
szerződések és a korábbi csatlakozásokkal összefüggő dokumentumok. Az alapszerződéseket
kiegészítő vagy módosító szerződések. Egységes Európai Okmány.
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A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben e szerződés
rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, személyek, a szolgáltatások és a
tőke szabad mozgása.”25
A belső piac alapvetően a pozitív integrációra épül26, azaz a korábbi 100/A, ma 95.
cikkben rögzített jogharmonizációra: (1)„Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a
14. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására –a 94. cikktől eltérve- a
következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tanács a 251. cikkben27megállapított
eljárásnak megfelelően és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott
konzultációt követően elfogadja azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására,
valamint a munkavállalók jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.”
A 95. cikkben rögzített minősített többségnek köszönhetően a közösségi jogalkotó a
Fehér Könyvben előirányzott intézkedések 95%-át a Szerződésben rögzített határidőre
elfogadta.28
A közös piac és a belső piac közötti különbséget sokan sokféleképpen érzékelik. Az
általam legmeghatározóbbnak tartott álláspontot Gormley a következőképpen írja le:
„A belső piac fogalma nem foglalja magába sem a megvalósított közös
külkereskedelem politikát, sem azt a rendszert, amely a közös piacon a verseny
torzításmentességét garantálja, sem a jogszabályok harmonizációját vagy
koordinációját a nemzeti piacok közötti akadályok felszámolásán kívüli egyéb
célból.”29 Tesauro főtanácsnoknak is hasonló volt a véleménye a Titándioxid ügyben,
azaz a két piaci formáció között csak terjedelmüket tekintve látott elérést, viszont az
integráció foka alapján azokat ugyanolyannak minősítette. Nézete szerint a 95. cikk
alapján harmonizálni lehet a versenyfeltételeket, az ezzel ellentétes álláspont azt
jelentené, hogy a belső piac a közös piachoz képest az integráció kevésbé fejlett
változata.30
Király Miklós véleménye szerint a belső piac egyrészt „szűkebb fogalom a közös
piacnál, mert nem öleli fel a gazdaságpolitikákat. Ugyanakkor továbbfejleszti a négy
gazdasági szabadság célkitűzéseit, amikor már egy belső határok nélküli térséget tart
kívánatosnak. Azaz a korábbiakhoz képest mélyrehatóbb eszközökkel, kivételeket
nem engedve törekszik biztosítani a termelési tényezők szabad áramlását.”31
A közös piac és a belső piac fogalma mellett a joggyakorlatban és az irodalomban is
használatos az egységes piac (single market) kategóriája, a Bíróság például a Metro
25

A Csatlakozási Szerződés II.melléklete: Az Európai Unió alapját képező szerződések és a korábbi
csatlakozásokkal összefüggő dokumentumok. Az alapszerződéseket kiegészítő vagy módosító
szerződések. Egységes Európai Okmány 13. cikke
26
Kapteyn szerint “a Közösség céljainak eléréséhez két eszközt határozott meg az EGK- Szerződés. A
közös piac kiépítését és a tagállami gazdaságpolitikák fokozatos közelítését. Tinbergen jól ismert
fogalomrendszerében (Tinbergen: International Economic Integration 2nd ed. Amsterdam, 1965) ezek
megfelelnek a negatív és pozitív integrációnak. Tinbergen a negatív integrációt az integrált területek
megfelelő működéséhez szükséges korlátozások leépítéseként határozza meg, míg a pozitív integráció
új intézmények és eszközök megteremtését jelenti vagy a régiek módosítását.” I.m. 114. oldal
27
Együttdöntési eljárás
28
COM 93 256 final
29
Gormley i.m. 518. oldal. Kapteyn is hasonlóan vélekedik művének 575-576. oldalán.
30
C-300/89 Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Közösségek Tanácsa [1991] EBHT I2867., 2901.
31
Berke Barna, Boytha György, Dienes-Oehm Egon, Király Miklós, Martonyi János: Az Európai
Közösségi kereskedelmi joga. KJK-Kerszöv. Budapest, 2003., 32. oldal
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kontra Bizottság ügyben úgy említi az egységes piacot, mint amely a belső piac
feltételeihez hasonló jellemzőkkel rendelkezik.32
Számos közösségi dokumentum is használja az egységes piac fogalmát, de Király
Miklós szerint nem különíthető el a jelentése a belső piac tartalmától.33 A Bíróság a
belső piac-közös piac között sem tesz fogalmi különbséget, azokat szinonímaként
felváltva használja ítélkezésében. Ezt alátámasztja a Gaston Schul ítélet is:34
„A közös piac fogalma … a Közösségen belüli minden kereskedelmi akadály
megszüntetését jelenti abból a célból, hogy a nemzeti piacokat egy olyan egységes
piacba olvasszuk össze, amelyben a feltételek a lehető legjobban hasonlítanak egy
valódi belső piachoz.”
Az elsődleges közösségi jog fejlődésének áttekintése során nem hagyhatjuk figyelmen
kívül az Európai alkotmány létrehozásáról szóló Szerződést (továbbiakban
Alkotmány), amely ugyan még nem lépett hatályba, de alátámaszthatja a közös
piacnak a Szerződés rendszeréből levont fogalmát. A hatályba nem lépett
Alkotmányának I. rész 3. cikk (2) bekezdése szerint az Unió egy határok nélküli, a
szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térséget kínál polgárai
számára, valamint egy belső piacot, ahol a verseny szabad és torzulásoktól mentes.35
Az I. rész 4. cikk (1) bekezdése szerint „az Alkotmánnyal összhangban az Unió a
területén biztosítja a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását,
valamint a letelepedés szabadságát”. Az Alkotmány III. részének (Az Unió politikái
és működése) III. cím (Belső politikák és tevékenységek) I. fejezetében (Belső piac)
találhatók mind a négy gazdasági szabadságra, mind a versenyre vonatkozó szabályok
(1. szakasz: A belső piac létrehozása és működése). A III-130. cikk (2) bekezdése
szerint a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány
rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a
tőke szabad mozgása.
A Konvent és a tagállamok kormányai az Alkotmányban tehát tovább hangsúlyozzák
azt, hogy a belső piac része a négy gazdasági szabadság és a versenyjog is. A közös
piac kifejezés már nem található meg a szövegben, annak helyét mindenhol a belső
piac váltja fel.36 Az Alkotmány más részeiben találjuk meg ugyanakkor a
közlekedéspolitikára, mezőgazdasági politikára vonatkozó rendelkezéseket (III. rész
III. fejezet: Egyéb területekre vonatkozó politikák), valamint a közös
kereskedelempolitikai rendelkezéseket (III. rész V. cím: Az Unió külső tevékenysége,
III. fejezet: Közös kereskedelempolitika).
Az Alkotmány szerint az Unió kizárólagos hatáskörrel bír a vámunió, a belső piac
működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása, a monetáris politika terén
azon tagállamok vonatkozásában, amelyek pénzneme az euró, valamint a közös
kereskedelempolitika vonatkozásában. Ezeken a területeken kizárólag az Unió
alkothat és fogadhat el kötelező jogi aktust, a tagállamok pedig csak annyiban,
amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az Unió által
elfogadott jogi aktusok végrehajtása. A belső piac megosztott hatáskörbe esik, azaz
32

C-26/76 Metro SB- Großmärkte GmbH & Co. KG kontra Európai Közösségek Bizottsága [1977]
ECR 1875., 20. pont
33
Berke Barna, Boytha György, Dienes-Oehm Egon, Király Miklós, Martonyi János: Az Európai
Közösségi kereskedelmi joga. KJK-Kerszöv. Budapest, 2003., 32. oldal
34
C-15/81 Gaston Schul Douane Expediteur BV kontra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
Roosendaal [1982] ECR 1409. at 1431-1432. Lásd még a C-270/80 Polydor Ltd és RSO Records Inc. v
Harlequin Record Shop Ltd és Simon Records Limited [1982] ECR 329., para. 16.
35
Szerződés európai alkotmány létrehozásáról HL C 310, 2004. december 16.
36
Így például a 81, 82, 86. és 87. cikkeknek megfelelő III.-161., III-162., III-166., III-167. cikkek
esetében.
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mind az Unió mind a tagállamok alkothatnak és elfogadhatnak kötelező erejű jogi
aktusokat. A tagállamok hatáskörükkel csak olyan mértékben élhetnek, amilyen
mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta, vagy úgy határozott, hogy lemond
hatáskörének gyakorlásáról.
A fogalmak tisztázása után arról is szólnunk kell, hogy a belső piaci program
megvalósítása milyen gazdasági előnyökkel jár.
Az erőforrások szabad áramlásából eredő előnyöket 1988-ban Paolo Cecchini olasz
közgazdász saját számításai alapján készített jelentésében a következőképpen
prognosztizálta: Öt éven keresztül 1%-os GDP növekedéssel számolva középtávon, 5
éven belül 4,5%-os GDP növekedés jelezhető előre, ami a közös piac 140 milliárd
fontos élénkülése. Elemző munkája szerint 5 millió új munkahely fog létrejönni, a
fogyasztási termékek ára a belső piac eredményeképpen akár 6%-kal is eshet.37
Belső piac előnyeit mind a vállalkozások, mind a fogyasztók érzékelhetik. A termelő
és szolgáltatásnyújtó cégek méretgazdaságossági előnyöket élvezhetnek, az ipari
struktúrák ésszerűsítése következik be, amely a belső piaci versenyt tovább élénkíti,
és a termékek ára a költségekhez közelebb alakul. A belső piacon a specializáció
lehetősége megnő, a befektetések, új technológiák és termékek szabadon
áramolhatnak. A fogyasztóknak a belső piacból az az előnye származik, hogy
alacsonyabb árú, jobb minőségű termékek szélesebb skálájából alakíthatják ki
fogyasztói döntésüket.
Craig és de Búrca a következőképpen foglalja össze a belső piac előnyeit: „A piacra
jutást szemlélhetjük mind a gyártó mind a fogyasztó oldaláról. A gyártó perspektívája
szerint a gazdasági szabadságok elősegítik a termékek eladását a különböző nemzeti
piacokon, elsődleges céljuk tehát az, hogy az import országban működő termelőkkel
felvegyék a versenyt, másodlagos céljuk a méretgazdaságossági előnyök realizálása.
A piacra jutás annak az eszköze, hogy az egyéni gyártó elérje az eladások és a profit
maximalizációját és hogy az egész Közösségen belül az erőforrások hatékony
elosztását elősegítse. A fogyasztó nézőpontjából a szabadságok a választékot
növelik.38”
Az Európai Bizottság számításai szerint 1986 és 1992 között a növekedéshez a belső
piac csak 0,4%-kal járult hozzá.39 Egy 2003-es bizottsági dokumentum szerint a belső
piac következtében a GDP 1992 és 2002 között 1,8%-kal nőtt, a foglalkoztatottság
pedig 1,46%-kal magasabb, azaz a belső piac körülbelül 2,5 millió munkahely
létrehozásához járult hozzá. Az EU harmadik államokba irányuló exportja a GDP
arányához képest 1992-ben 6,9%-os volt, amely 2001-re és 11,2%-ra emelkedett. 15
millió uniós polgár költözött munkavállalás miatt vagy nyugdíjazása után másik
tagállamba.40 Egy független közgazdász által készített tanulmány szerint az érzékeny
ipari ágazatokban 1992 és 1993 alatt a termelékenység 2%-kal nőtt a belső piacnak
köszönhetően.41 Bizonyított, hogy az 1990-es években több termék árszínvonala
közelített egymáshoz a tagállamokban. Az árak közeledése gyakran az alacsonyabb
árszínvonalhoz képest valósult meg, amely a fogyasztók előnyére vált. Ez a
37

Cecchini Report on “The Cost of Non-Europe”, 1988.
Craig-de Búrca i.m. 656. oldal
39
COM (94) 55 final
40
“ A belső piac-10 év határok nélkül”, a DG MARKT által 2003-ban készített bizottsági személyzeti
munkadokumentum. Letölthető:http://europa.eu.int/comm/internal_market/10years/docs/workingdoc/
workingdoc_en.pdf. (2006.06.06.) 2. oldal
41
Giovanni Notaro: European Integration and Productivity: Exploring the Gains of the Single Market.
London: London Economics, May, 2002, p. 23.
38

- 16 -

megállapítás igaz a friss élelmiszerekre, az italokra és a fogyasztói célú elektronikus
termékekre, amelyeknek az inflációs rátája az átlagos inflációhoz képest alacsonyabb
volt és így más termékekhez és szolgáltatásokhoz képest olcsóbbá váltak. Ezen
termékek köre a magánszemélyek fogyasztásának 25%-t teszik ki.42
A belső piaci stratégia második végrehajtási jelentése szerint azonban „a lassú
gazdasági növekedés mellett más fő indikátorok szintén továbbra is azt mutatják,
hogy a belső piaci integráció stagnál: „Nincs ár-konvergencia az EU-n belül…. Ha a
kereskedelem akadálymentes, akkor ennek eredményeképpen a verseny a hasonló
árukra vonatkozó árakat közel azonos szinten tartja az EU-n belül. Az árak
konvergenciája azoknál az árucsoportoknál a legnagyobb, - például ruházati cikkek,
lábbelik és alkohol- amelyeknél a belső piac nagyban megkönnyítette a
kereskedelmet. Összességében az akadályok fennmaradása- még az euro-zónában isazt jelenti, hogy a hasonló áruk árai a tagállamokban makacsul különbözőek
maradnak. 43
A fenti adatok tehát azt mutatják, hogy a belső piac gazdasági előnyei ugyan
jelentősek, de a Cecchini jelentésben prognosztizáltakhoz képest viszonylag
szerények.44
Természetesen a belső piac kialakítása egy soha le nem záruló folyamat, amely
folyamatosan kifejti pozitív hatásait. A belső piac csak jogilag jött létre 1992 végére,
de facto a mai napig sem létezik teljes állapotában. A Bizottság szerint a piacok még
mindig túl szétaprózottak egyes területeken, többek között például a szolgáltatások,
kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások, közbeszerzés, közlekedés, energia,
távközlés terén. Ezenkívül további cselekvésre van szükség ahhoz, hogy a kis-és
középvállalkozások, valamint a fogyasztók a határon keresztül ugyanolyan könnyen
kereskedhessenek és vásárolhassanak, mintha azt saját tagállamukon belül tennék.
Továbbá, bár a szabályozási keretek megvalósultak, azok a gyakorlatban nem mindig
működnek jól.45
„Nem tekinthető befejezett feladatnak a ténylegesen integrált piac megteremtése, ez
inkább egy ma is zajló folyamat része, amely állandó erőfeszítést, figyelmet és
felülvizsgálatot igényel. Állandóan új kihívások merülnek fel, bármennyi eredményt
is értünk eddig el. Akárhány akadályt szüntettünk is meg, más akadályok létére derül
fény és ez a jövőben is így lesz.”46
2. Az Európai Közösség versenyjoga
Az EK versenyfelfogása – az alapelvek szintjén – a Szerződés 4. cikk (1)
bekezdésében jól érzékelhető:

42

2002-2003 Report on the Functioning of Product and Capital Markets (Cardiff Report)
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának- A 2003-2006-ig terjedő időszakra vonatkozó Belső Piaci
Stratégia Második Végrehajtási Jelentése COM (2005) 0011 végleges, Brüsszel, 2005. 1. 27., 2. oldal
44
Ezt megerősíti az OECD 1994-es jelentése is. Hoeller, P and Loupe, M: The EC’s Internal Market:
Implementation and Economic Effects’ (1994) OECD Economic Studies No.23, Winter 1994.
45
lásd a Bizottság legutóbbi dokumentumát: Nyilvános konzultáció a belső piac jövőjéről. Letölthető:
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/consultation_hu.pdf. (2006. 06. 06.) 2. oldal
46
lásd a Bizottság legutóbbi dokumentumát: Nyilvános konzultáció a belső piac jövőjéről. Letölthető:
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/consultation_hu.pdf. (2006. 06. 06.) 4. oldal. Tóth
Tihamér is arról szól, hogy a belső piac létrehozása egy soha véget nem érő folyamat, amely idővel
egyre jobban közelíti a tökéletesség szintjét, de azt tartósan nem fogja megvalósítani. Tóth Tihamr (1)
i.m. 14. oldal
43
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„…a tagállamok és a Közösség tevékenysége- az e szerződésben előírtak és az abban
meghatározott ütemezés szerint-magában foglalja egy olyan gazdaságpolitika
bevezetését […], amelyet a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével
összhangban valósítanak meg.47”
A 3. cikk (1) g) pontja szerint:„…a Közösség tevékenysége […] magába foglalja: egy
olyan rendszer kialakítását, amely megakadályozza a belső piaci verseny torzulását.”
A következőkben röviden felvázoljuk azt, hogy hogyan nyilvánulnak meg ezek az
általános elvi rendelkezések konkrét anyagi jogi tilalmakban.
1.

A versenykorlátozó megállapodások tilalma

Az EK Szerződés 81. (85.) cikke kimondja:
„(1) A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások
közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt
magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek
célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy
torzítása…”
Tipikus versenykorlátozó megállapodás az árrögzítés, a piacfelosztás, közös
vállalatok alapítása, azonos ügyletek esetén eltérő feltételek biztosítása, vagy az
árukapcsolás.
Az EK Szerződés 81. cikk (2) bekezdése szerint az ilyen megállapodások vagy
döntések semmisek. A (3) bekezdés a kivétel szabályát adja meg. Ez alapján az (1)
bekezdés alkalmazásától el lehet tekinteni olyan esetekben, amikor a vállalkozások
közötti megállapodás, társulási döntés vagy összehangolt magatartás vagy ezek
csoportja hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a
műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a
fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből anélkül, hogy:
(a) az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek a célok eléréséhez
nem nélkülözhetetlenek;
(b) lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős része
tekintetében megszüntessék a versenyt.
2.

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

Az EK Szerződés 82. (86.) cikke szerint:
„A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos egy vagy több vállalkozásnak a közös
piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése,
amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.”
Tipikus gazdasági erőfölénnyel való visszaélés a szállítás megtagadása, felfaló árazás,
diszkriminatív árak alkalmazása, vásárlók lekötése, árukapcsolás.
47

A 98. cikk tovább részletezi ezt a szabályt: „A tagállamok azzal a szándékkal folytatják
gazdaságpolitikájukat, hogy a 99. cikk (2) bekezdésében említett átfogó [gazdaságpolitikai]
iránymutatások szerint hozzájáruljanak a Közösség 2. cikkben meghatározott célkitűzéseinek
megvalósításához. A tagállamok és a Közösség a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság
elvével összhangban tevékenykednek, ezáltal elősegítve az erőforrások hatékony elosztását és
tiszteletben tartva a 4. cikkben meghatározott elveket.” A Bíróság a C-9/99 Echirolles Distribution SA
du Dauphiné and others [2000] ECR I-8207 ügyben megállapította, hogy a 4. és 98. cikkek olyan
általános elvek, amelyeknek alkalmazása komplex gazdasági értékelést kíván. Ezt az értékelést a
nemzeti jogalkotók vagy a közigazgatási szervek végzik el. A fenti cikkeknek tehát nincs közvetlen
hatálya. (para 25.)
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3.

A vállalatok közötti összefonódások ellenőrzése

Konkrét szabályozást a Szerződés szövegében ugyan nem találunk, a Tanács mégis a
81. és 82. cikkek értelméből vezette le az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó
jogkörét. Jogforrási alapja a 4064/89-es Tanácsi Rendelet volt, amelyet később a
139/2004-es tanácsi rendelet váltott fel.
A Tanácsi Rendelet legfontosabb rendelkezése megadja a vállalatok közötti
összefonódások kontrolljának lényegét: A közös piaccal összeegyeztethetetlennek kell
nyilvánítani azokat az összefonódásokat, amelyeknek eredményeként a közös piacon
vagy annak jelentős részén a hatékony verseny jelentősen korlátozottá válik,
különösen erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként.
4.
A közvállalkozásokra, különleges és kizárólagos jogokkal felruházott
vállalatokra vonatkozó szabályozás
Az EK Szerződés. 86. (90.) cikkének rendelkezése szerint:
„(1) A közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a
tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a tagállamok nem
hozhatnak és nem tarthatnak fenn az e szerződéssel, különösen az annak 12. és 81-89.
cikkében foglalt szabályokkal ellentétes intézkedéseket.”
A bekezdés megfogalmazza azt a kiindulópontot, hogy a közösségi versenyjogi
szabályok tulajdon-semlegesek, azaz nemcsak a magánvállalatokra, hanem a
közvállalkozásokra is vonatkoznak. A (2) bekezdés kivételt állapít meg a főszabály
alól:
„(2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a
jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak e
szerződés szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek
alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos
feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan
mértékben, amely ellentétes a Közösség érdekeivel.”
5.

Állami támogatásokra vonatkozó szabályozás

Az EK Szerződés 5. cím 1. fejezet 3. szakaszában található 87. (92.) cikk (1)
bekezdése alapján:
„Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás,
amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a
tagállamok közötti kereskedelmet.”
Az általános tilalom alól maga a Szerződés több kivételt rögzít.
3. Az Európai Közösség versenypolitikája
Ehlermann és Laudati a versenypolitikai célokat a közösségi versenypolitikától
elvonatkoztatott általános szinten a következőképpen csoportosítja és határozza meg:
A versenypolitika általános céljait feloszthatjuk végső (távlati) célokra és közvetlen
vagy működési célokra. A versenypolitika általános távlati gazdasági célja egy ország
vagy országcsoport gazdaságának hatékony fejlesztése, a versenypolitika általános
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távlati politikai célja pedig a demokratikus folyamat és annak lényegi elemeinek, mint
a pluralizmusnak, a vállalkozás szabadságának, az egyéni szabadságnak az
alátámasztása. A versenypolitika közvetlen céljai a gazdasági hatékonyság biztosítása
és a fogyasztói jólét. Más célokat (például iparpolitikai célokat, kis-és
középvállalkozások védelmét, foglalkoztatottság növelésének célját, infláció elleni
küzdelmet, környezet védelmét, stb.) a versenypolitikának nem kellene követnie,
ezeket a célokat más, hatékonyabb eszközökkel kell megvalósítani.48
Az EK versenypolitikája is többnyire ezen célok elérését tűzi ki maga elé, azonban az
integráció sajátosságai, a belső piac miatt azoktól eltérő, sajátos jellemzőkkel is
rendelkezik.
Mint minden versenypolitika, a közösségé sem csak a közgazdasági célszerűségen
nyugszik, más össztársadalmi jellegű vonatkozások is meghatározhatják annak
aktuális tartalmát. Az EK versenypolitika másik sajátossága is ebből adódik,
nevezetesen, hogy az időben változik, mindig az a gazdasági és társadalompolitikai
közeg határozza meg, amelyben alkalmazni kell. A versenypolitikai célok
fontoságának időrendi változását ezen cím második részében próbáljuk megragadni.
Először azonban statikusan vázoljuk az EK versenypolitika célkitűzéseit.
Az EK versenypolitika első és egyben legfontosabb célja a fogyasztói jólét növelése.
Ennek a célnak az elsődlegességében egyetértés alakult ki a versenypolitika alakítói
között. Ezen kívül azonban számos más elérendő cél létezhet, amelyeknek
összehangolása, összekovácsolása egy versenyjogi szabályozási rezsimen belül nem
működik mindig zökkenőmentesen.
3.1. A fogyasztói jólét növelése
A verseny megteremti a termelési tényezők optimális, leghatékonyabb felhasználását,
azaz az eladók kínálata a vevői kereslet függvényében fog kialakulni. Az eladók tehát
azt és olyan mennyiségben termelik, amelyre a vevőknek szükségük van és így a
fogyasztó arra költi el pénzét, amit beszerezni kívánt. A verseny biztosítja azt is, hogy
az eladó a leghatékonyabban előállított terméket vigye a piacra, amely a lehető
legalacsonyabb áron adható el. A vállalkozásokat ezért a hatékony verseny arra
kényszeríti, hogy termékeiket, termelési technikájukat folyamatosan továbbfejlesszék,
új termékekkel jelenjenek meg a piacon.
A fogyasztóknak nemcsak az alacsony árszínvonal kialakítása és fenntartása áll
érdekében, hanem az is, hogy fogyasztói döntésüket szabadon határozhassák meg.
Cél, hogy a gyártó vagy a forgalmazó ne befolyásolhassa a fogyasztói döntés autonóm
kialakításának folyamatát. Az autonóm döntés meghozatalához azonban többek között
az szükséges, hogy legyen megfelelő termékkínálat, amelyből a fogyasztó válogathat,
legyenek egymással helyettesíthető termékek, amely előfeltételezi, hogy a
helyettesíthető termékeknek nagyszámú gyártója és forgalmazója van. A fogyasztói
jólét növelésének célját a Szerződés szövegéből alátámaszthatjuk azzal is, hogy az
egyébként versenykorlátozó megállapodások csak akkor mentesülnek a tilalom alól,
ha a fogyasztók méltányos részhez jutnak a vállalkozások versenykorlátozó
megállapodása eredményeként elért hatékonysági előnyökből.
Ennek az ideális állapotnak az eléréséhez, megvalósításához tehát szükségszerűen
kapcsolódik a következő versenypolitikai cél, az egészséges piaci struktúra
kialakítása.

48

i.m. ix oldal
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3.2. Egészséges piaci struktúra kialakítása és fenntartása
Ez lényegében a monopolisztikus piacszerkezetek létrejöttének megakadályozását, a
meglevők lebontását foglalja magában. A piaci versenynek a tökéletes verseny minél
több jegyét kell magán viselnie. Igen nehéz feladat annak megállapítása, hogy egy
termék esetén mikor áll fenn egészséges piaci szerkezet. Az Európai Bizottság
szakértőinek figyelembe kell venniük rengeteg közgazdasági megfontolást; többek
között a termék jellemzőit, a piacra lépés lehetőségét, a piac megtámadhatóságát, a
meglévő fogyasztói szokásokat, a piac szereplőinek jellemzőit, a piacon fennálló
versenyt. Az egészséges piaci struktúra fenntartásának védelme alapvetően nem a
versenytársak védelmét célozza, hanem abból indulunk ki, hogy a hatékony verseny a
többszereplős piacon jöhet létre és maradhat fenn.
Bouterse szerint a Szerződés 3. cikke is alátámasztja ennek a célkitűzésnek a
fontosságát, hiszen egy olyan rendszerről szól, amely megakadályozza a belső piaci
verseny torzulását.49 A Continental Can ügyben pedig a Bíróság is megállapította,
hogy a 82. cikk tilalma nem csupán azokra a magatartásokra vonatkozik, amelyek
alkalmasak a fogyasztók közvetlen megkárosítására, hanem azokra is, amelyek azáltal
okoznak nekik károkat, hogy megsértik a hatékony versenyszerkezetet, amelyre a
Szerződés 3. cikkének f) pontja is utal.50 A közösségi versenypolitikának azonban
nem célja a tisztességtelen piaci versennyel szembeni fellépés. Ezt a célt a Közösség
alapvetően másodlagos jogalkotás útján kívánja elérni.51
3.3. A közös piaci integráció létrejöttének elősegítése és védelme
Mint korábban említettük, a közösségi versenypolitika és a nemzeti versenypolitika
célkitűzései hasonlók, ugyanakkor az EK versenypolitikája az alábbi sajátossággal
rendelkezik: a közösségi versenypolitikának – ha lehet egyáltalán a célok között
prioritásokat megfogalmazni –a fogyasztói jólét emelésével egyenértékű célkitűzése a
közös piaci integráció elősegítése.
Mint tudjuk, a közös piaci szabályok a kereskedelem útjában álló állami akadályok
felszámolását tűzik ki célul. A vállalkozások kinövik saját nemzeti piacuk dimenzióit
és egy sok szempontból egységes közösségi tevékenységi területen, a közösségi
szakkifejezést használva „játéktéren” működnek.52 A közösségi versenyjog szerepe a
gazdasági szabadságok relációjában kettős. Egyrészt negatív funkciót tölt be: a
nemzeti piacok izolálását jelentő vagy azt veszélyeztető magánvállalati
magatartásokat tiltja, például a nemzeti kartellek, export és import korlátozások,
piacfelosztó megállapodások tilalma révén. A tilalom mögött húzódó indok az, hogy
nemcsak az állam, hanem a gazdasági szereplők is teremthetnek piacra lépési
korlátokat. Ennek a funkciónak a fontosságát az Európai Bíróság több ítéletben
49 i.m. 23. oldal. Kiemelés tőlem
50 C-6/72 Europemballage Corporation és Continental Can Company Inc. kontra Európai Közösségek
Bizottsága [1973] ECR 244., 26. pont
51 A tisztességes verseny biztosítása nem vehető figyelembe hatékonysági érvként a Bizottság 81. cikk
(3) bekezdésének értelmezésére szolgáló közleménye szerint. A közösségi jogi kötelezettségekkel
összhangban a jogalkotó feladata a verseny tisztességes feltételeinek védelme, ezt a vállalkozások
maguk nem szabályozhatják. A Bizottság 2004. április 27-én iránymutatást adott ki a Szerződés 81.
cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról: Communication from the Commission. Notice. Guidelines on
the application of Article 81.(3) of the Treaty. 2004/C 101/08.,27.4.2004. para 47.
51 i.m.568. oldal
52 level playing field
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aláhúzta. Például az Olaszország kontra Tanács és Bizottság ügyben a
következőképpen:53
„A 81. cikk a Szerződés 3. cikkének végrehajtására született és a közös piac mint
alapvető cél megvalósításához szükséges. A 81. cikket a preambulummal
összefüggésben kell értelmezni és tekintettel kell lenni különösen a korlátok
lebontására és a tisztességes verseny kialakulására, mivel mindkettő szükséges az
egységes piac megvalósításához.”
A belső piaci jog harmonizációjával kapcsolatos Titánium-dioxid ügyben a Bíróság a
belső piac létrejöttéhez előfeltételnek tekintette a torzításmentes versenyfeltételeket,
amelyeket közösségi jogharmonizációval is el lehet érni.54
Másrészt a versenyjognak a belső piaccal kapcsolatban van egy pozitív funkciója is:
egységes játékteret biztosít a vállalkozások számára, méretgazdaságossági előnyöket
és nagyobb hatékonyságot biztosít, így a tagállamok közötti kereskedelmet tovább
ösztönzi, a határon átnyúló tranzakciók számát növeli, azaz az integrációt maga is
elősegíti. Ezt a kettős funkciót nevezhetjük egymást kiegészítő vagy körkörös
funkcióknak is.
Kapteyn a gazdasági szabadságok, valamint a verseny egymást kiegészítő szerepét
három összefüggő aspektusra bontja. „Először is a 81. és 82. cikkek célja is az, hogy a
szabadságok érvényesülését akadályozó meglévő korlátokat lebontsuk, és új korlátok
létrejöttét megelőzzük. A nemzeti piacokat védő intézkedések fenntartása vagy
elfogadása tiltott a tagállamok számára és nem engedhető meg a vállalkozások
számára sem. Másrészről a versenytorzítások felléptét meg kell előzni a kiépített
közös piacon. Ennek az eszköze a tagállami intézkedések vonatkozásában a Szerződés
87-97. cikkig terjedő rendelkezései,55 a vállalkozások tevékenysége vonatkozásában
pedig a 81-82. cikkek… Harmadrészt a 81. és 82. cikkek kiegészítő jellege azt jelenti,
hogy ezen rendelkezések, valamint a szabad árumozgásra és szolgáltatásnyújtásra
vonatkozó rendelkezések között kölcsönhatás áll fenn. Kezdetben az árumozgás
szabadságára vonatkozó szabályoknak világos hatásuk volt a versenypolitika
alakulására (a fent említett első kiegészítő funkció)….Különösen 1974 óta a 81. és 82.
cikkekre vonatkozó jogértelmezés egyértelműen visszahatott a 28-30. és 49. cikkek
értelmezésére. A közösségi vagy a nemzeti eljárások néha mindkét szabálycsoportot
lefedték, különösen azokban az esetekben, amelyekben a kereskedelemkorlátozás a
közjogi intézkedések és vállalkozások cselekményeinek aktív vagy passzív
közrehatásából adódtak. Ellenkező esetben a felperesnek nehézséget okozhat az, hogy
keresetét melyik szabálycsoportra alapozza vagy a nemzeti bíróság számára okozhat
nehézséget annak eldöntése, hogy a 234. cikk szerinti előzetes döntés kérését hogyan
fogalmazza meg. Ez a megállapítás különösen igaz a közvállalkozások magatartása
esetében. Mindenesetre ez a kölcsönhatás igazolja azt, hogy a közös piac

53 C-32/65 ECR English special edition page 389. para 404.
54
C-300/89 Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Közösségek Tanácsa [1991] EBHT I-2867.
15. pont: „A 14. cikkben említett alapvető szabadságok megvalósítása érdekében a tagállamok
jogrendjének eltérései harmonizációs intézkedéseket tesznek szükségessé azon területeken, ahol fennáll
a veszélye annak, hogy ezen eltérések a versenyben torz feltételeket alakítanak ki vagy tartanak fent.
Ezen okból kifolyólag a Szerződés 95. cikke felhatalmazza a Közösséget, hogy az ott megállapított
eljárásnak megfelelően elfogadjon a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek
közelítésére vonatkozó intézkedéseket.”
55
álllami támogatások tilalma és tagállamok jogának harmonizációja a belső piac megvalósítása
érdekében
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megalakításához és megfelelő működéséhez kapcsolódó szabályok egy egyre jobban
egymáshoz kapcsolódó egység jellegét öltik.56”
Kapteyn a gazdasági integrációt veszélyeztető magatartásokról így szól:
„… először is meg kell tiltani minden olyan vállalkozás által megvalósított
gyakorlatot, amely kereskedelmi korlátokat vagy csatornákat emel a különböző
nemzeti piacok között. Ilyen gyakorlatok különösen a piacfelosztó megállapodások, a
nemzeti gyártók és forgalmazóik közötti kollektív kizárólagossági megállapodások,
olyan megállapodások, amelynek következtében az import árakat a nemzeti árszintre
kell felemelni, kollektív árengedmények nyújtása az egy tagállamon belül elért
áruforgalom teljes egészére, bármilyen formájú import, exportkorlátozások és
tilalmak. Ebben az összefüggésben elég a 28. és 29. cikkel való párhuzamra utalni. De
a horizontális (tehát termelők közötti vagy forgalmazók közötti) kartellek tilalma nem
elégséges. A nemzeti piacok közötti csatornák és akadályok vertikális
megállapodásokból is származhatnak, úgymint egy gyártó és egy forgalmazó közötti
kizárólagos forgalmazási vagy vételi megállapodások, különösen amennyiben
abszolút területi védelemmel kombinálódnak (a szerződéses területen kívüli aktív
eladások tilalma, a szerződéses területhez nem tartozó fogyasztók felé a passzív
eladások tilalma) vagy relatív területi védelem (a szerződéses területen kívüli aktív
eladások tilalma). Piacfelosztó megállapodások ipari és kereskedelmi tulajdonra
vonatkozó megállapodásokból is keletkezhetnek….”57
Vörös Imre a gazdasági szabadságok és a verseny kapcsolatát így írja le:58
„Hiába van ugyanis formailag hatalmas egységes piac, ha ezen ténylegesen nem
mozognak az erőforrások: az eszközallokáció így ugyanis tartalmilag nem
realizálódik, a megnövekedett piac puszta lehetőség marad… A cél tehát a
megnövekedett termelői és fogyasztói - európai dimenziójú - piac, e cél elérésének
eszköze pedig a gazdasági erőforrások szabad mozgása a tagállamok piacai között.”
„Melyek a gazdasági erőforrások szabad mozgását veszélyeztető korlátok? Két
csoportba sorolhatók: egyrészt az állam által, másrészt a vállalkozások által létesített
korlátokra. … A vállalkozások kartellek létesítésével (ideértve adott esetben egy
egyedárusítási szerződésbe foglalt területfelosztást, azaz a kizárólagosság
biztosítását), fúziókkal- azaz a versenyzők számának koncentrációs folyamatokon
keresztüli csökkentésével- akadályozzák a szabad eszközmozgást …. Vállalati
összefonódással, koncentrációval gazdasági erőfölényre vagy ahhoz közel álló piaci
pozícióra lehet szert tenni, amelyben lévő vállalkozás számára a nagyobb piac
önmagában már nem okoz kihívást, nem ösztönöz- éppen a piaci hatások, impulzusok
korlátozása, vagy kikapcsolása révén- gazdaságosabb, olcsóbb termelésre és
forgalmazásra.”59
A belső piacnak, a kereskedelmi akadályok eltörlésének a következménye az, hogy a
vállalkozások közötti verseny erősödik. Ilyen környezetben a cégek nagyobb
késztetést
éreznek
arra,
hogy
versenykorlátozásokhoz
folyamodjanak
versenypozíciójuk megőrzése céljából. Egyébként a nem versenyképes cégeknek vagy
ki kellene lépniük a piacról vagy nagyobb gazdasági egységekké koncentrálódnak,
azaz megindulnak a vállalatfelvásárlások. A belső piaci program célja a
méretgazdaságossági előnyök kiaknázása, amely a verseny erősödésével jár és ez
56

i.m.838. oldal
i.m. 840-841. oldal
58
i.m.105. oldal
59
i.m.106.oldal
57

- 23 -

biztosítja, hogy termelési költségcsökkenéséből adódó előnyökből a fogyasztók is
részesülnek.
Az 1985-ös belső piaci Fehér Könyv így szól a versenypolitika fontosságáról:
„A belső piac fenntartásában és erősítésében a hatékony versenypolitika alapvető
jelentőségű. Hozzá fog járulni az erőforrások jobb elosztásához és növeli az európai
vállalatok hatékonyságát és versenyképességét. Ahogyan a Közösség a belső piac
megvalósítása felé halad, szükséges annak biztosítása, hogy a versenykorlátozó
gyakorlatok nem hozzák létre a helyi protekcionizmus olyan új formáit, amelyek a
piac újrafelosztásához vezethetnek.”60
A gazdasági és monetáris unió létrejötte ezeknek a folyamatoknak az intenzitását, a
belső piac hatásait még jobban felerősíti, segít a még meglévő gazdasági korlátok
felszámolásában. A gazdasági és monetáris unió mögött álló felismerés ugyanis a
versenypolitika szempontjából kétirányú: az egységes pénz bevezetése rávilágít a
tagállami piacokon még mindig meglévő árkülönbségekre. Ha az árak euróban
vannak feltüntetve és azok átláthatók a fogyasztók számára, akkor a racionális
fogyasztó az olcsóbb terméket fogja a belső piacon beszerezni. A kereskedők számára
az euró bevezetése azt jelenti, hogy a valutaátváltások feleslegessé válnak, ezáltal a
Közösségen belüli kereskedelem költségei csökkennek, így erősödik a verseny.
Massimo Motta szerint azonban a piaci integráció olyan politikai célkitűzés, amely
nem feltétlenül áll összhangban a gazdasági jólét célkitűzésével. Ő a piacok közötti
árdiszkrimináció példáján keresztül igazolja állítását. Példájában elképzeljük, hogy
ugyanazt a terméket két tagállamban, Portugáliában és Németországban is értékesíti a
gyártó. Mivel a német fogyasztóknak az átlagos jövedelme nagyobb, mint a portugál
fogyasztóké, ezért többet hajlandók költeni a termék beszerzésére. Ha az
árdiszkrimináció jogszerű, akkor egy monopolcég Németországban magasabb áron
fogja árulni a terméket, mint Portugáliában. A cég a profitját az árdiszkrimináció
következtében növeli. Ha a monopolista cégnek a két piacon egyenlő árat kell
alkalmaznia, akkor egy közbenső árat fog megszabni, aminek következtében a német
fogyasztók jól járnak, míg a portugálok rosszabban. A piaci integráció teljes jóléti
hatásának megítéléséhez három szempontot kell figyelembe venni: a két fogyasztói
csoport jólétét és a monopolista profitját. A jóléti hatás tehát megkérdőjelezhető. A
monopolista számára a közbenső ár meghatározásához képest egy másik megoldás is
mutatkozik. A német és a portugál piacon is az eredeti, magas árat alkalmazza. Ennek
következtében teljesen ki fog szorulni a portugál piacról, de magas német profitját
megtartja. Ez a stratégia jövedelmezőbb lehet mint a közbenső áron történő
értékesítés. Ha ezen utóbbi stratégiát választja, akkor az árdiszkrimináció tilalmával
pontosan ellentétes hatást érhetünk el: a német és portugál piaci feltételek közötti
különbségek tovább mélyülnek.61
Wesseling is kritizálja a Bizottságot az egységes piaci cél versenypolitikai
dominációja miatt: „A piaci integrációt mindig gátolni fogják a különböző nemzeti
szabályozási rezsimek és különböző fogyasztói preferenciák. Amíg ezek léteznek,
addig jogos üzleti gyakorlat lehet a tagállamok közötti árdiszkrimináció vagy más
üzleti gyakorlat, amellyel megkülönböztetik a nemzeti piacokat. Ennek az
integrációra és a versenyre is lehetnek kedvező hatásai, mivel a tilalom azzal a
60

Commission of the European Communities COM (85) 310 final, Brussels, 14 June 1985. Completing
the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June
1985) 157. pont
61
Motta i.m. 23. oldal
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következménnyel járhat, hogy egyes termékeket nem értékesítenek az egész Közösség
területén, vagy értékesítenek ugyan, de magasabb, egységes árakon. Az egységes piac
egyébként sem jelent feltétlenül egységes árakat, ezt az Egyesült Államok példája is
mutatja”.62
Giorgio Monti is osztja Motta véleményét, hogy a területi korlátozásokkal szembeni
szigorú fellépés paradox módon kevesebb versenyt és kevesebb integrációt
eredményezhet, mivel a cégek inkább vertikálisan integrálódnak és nem tőlük
független kereskedőket bíznak meg termékeik, szolgáltatásaik eladásával. A független
kereskedők hiánya pedig az új piacralépő versenytársakat hozhatja nehezebb
helyzetbe, akiknek maguknak is értékesítési hálózatot kell kiépíteniük. Egy másik
eszköz lehet az, hogy a gyártó a területi védelem hiányában nem exportálja a terméket
másik tagállamba, vagy egyéb alternatívákat keres arra, hogy a potyautasoktól
megszabaduljon. 63
3.4. Versenyen kívüli szempontok hatása a versenypolitikára
Ismét csak a Szerződés szövegéhez nyúlunk vissza annak alátámasztására, hogy a
versenypolitikára ráhatnak más közösségi politikák is. A 3. cikk szerint a Közösség
tevékenységeire (köztük a versenypolitikára) a Szerződés 2.cikkében felsorolt célok
elérése érdekében van szükség. A Szerződés kifejezetten is rendelkezik arról, hogy
egyes közösségi politikák céljait más politikák megvalósításánál is figyelembe kell
venni. Ezek a versenyen kívüli szempontok a szélesebb közérdek elérését szolgálják.
Ezek a közérdekű szempontok azonban soha nem válthatják fel a verseny domináns
célkitűzéseit, hanem csak kiegészítik azokat. Ráhatásuk érzékelhető az egyedi ügyek
mérlegelésénél, több másodlagos jogforrás kidolgozásánál és egyes politikai
dokumentumok meghozatalánál.
Ilyen politikák a kultúra,64környezetvédelem,65iparpolitika,66fogyasztóvédelem,67
foglalkoztatás-politika,68népegészségügy69, valamint a gazdasági és társadalmi
kohézió.70
62

i.m.99. oldal
Monti i.m. 1065. oldal. Ez utóbbi alternatívára jó példa a Bayer ügy: T-41/96 Bayer AG v
Commission [2000] ECR II-3383.
64
EK-Szerződés 151. cikk (4) bekezdése: A Közösség az e szerződés egyéb rendelkezései alá tartozó
tevékenysége során, különösen kultúrái sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében,
figyelembe veszi a kultúrális szempontokat. Lásd a kultúra és a versenypolitika kapcsolatáról többek
között: Evangelia Psychogiopoulou: EC competition law and cultural diversity: the case of the cinema,
music and book publishing industries. (2005) 30 European Law Review 838., Schmid, Christoph U.:
Diagonal Competence Conflicts between European Competition Law and National Regulation- A
Conflict of Laws Reconstruction of the Dispute on Book Price Fixing. European Review of Private
Law 1: 153-170, 2000.
65
EK-Szerződés 6. cikk: A környezetvédelmi követelményeket- különösen a fenntartható fejlődés
előmozdítására tekintettel- be kell illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek
meghatározásába és végrehajtásába
66
EK-Szerződés 157. cikk (3) bekezdése: A Közösség az e szerződés egyéb rendelkezései alapján
folytatott politikái és tevékenysége útján hozzájárul a közösségi ipar versenyképességéhez. E célbólösszhangban a nyitott és versengő piacok rendszerével- fellépésük arra irányul, hogy:
-felgyorsítsák az ipar alkalmazkodását a strukturális változtatásokhoz;
-ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely a Közösség egész területén kedvez a
kezdeményezéseknek és a vállalkozások- különösen kis-és középvállalkozások- fejlődésének;
-ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti
együttműködésnek;
-elősegítsék az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb
kihasználását.

63
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Az Elsőfokú Bíróság még 1996-ben is megerősítette azt, hogy a Bizottság egy
megállapodás teljes körű vizsgálata során jogosult arra, hogy a 81. cikk (3) bekezdése
szerinti mentesítés során a közérdekkel kapcsolatos szempontokra alapítsa döntését.71
Mivel a közösségi versenyjog csak egy a közösségi politikák között, a koherens
közösségi fellépés feltétele az, hogy a különböző politikák ne oltsák ki egymás
hatásait, hanem azt erősítsék. Például a vállalkozások közötti környezetvédelmi
megállapodások is járhatnak termeléskorlátozással, így a versenyjogba ütközőek
lehetnek. A közösségi környezetvédelmi politika szempontjából azonban üdvözlendő
az, ha maguk a piaci szereplők is törekednek a környezetvédelmi célok elérésére.
A más közösségi politikák kapcsán megfogalmazott célok azonban nem válhatnak a
versenypolitika elsődleges céljaivá. A 81. cikk (3) bekezdésének tilalma alóli kivétel
értelmezése esetében a Bizottság ezt úgy határozza meg, hogy a Szerződés más
rendelkezéseiből következő célok csak annyiban vehetők figyelembe, amennyiben a
81. cikk (3) bekezdése magába foglalja azokat. Az összefonódás-ellenőrzést
szabályozó tanácsi rendelet preambuluma is utal arra, hogy a vállalati átszervezéseket
üdvözölni kell, amennyiben megfelelnek a dinamikus verseny követelményeinek, és
képesek fokozni az európai ipar versenyképességét, javítani a növekedés feltételeit, és
növelni a Közösségben az életszínvonalat.72 Az állami támogatások tilalma alóli
kivételekben és azok alkalmazásában is tükröződik az, hogy a versenypolitikai célokat
össze kell egyeztetni más közösségi politikák céljaival. (Ez különösen erősen érezhető
a regionális politika-versenypolitika, foglalkoztatáspolitika- versenypolitika
viszonyában valamint a kis-és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások bizottsági
értékelésében.) Massimo Motta álláspontja szerint az európai versenypolitikában
kifejezetten figyelembe vesznek szociális célokat is. Ez különösen érzékelhető az
úgynevezett kríziskartellek bizottsági mentesítésében, ahol az állandó többletkapacitás
problémáját a felek közötti kölcsönös kapacitás- és termeléscsökkentési
megállapodások hivatottak kezelni. Ezen kríziskartellek engedélyezése során a
Bizottság mérlegeli, hogy a felek minimalizálják-e a megállapodásukkal járó
munkanélküliség társadalmi hatásait.73

E cím nem szolgáltat alapot ahhoz, hogy a Közösség bármilyen olyan intézkedést vezessen be, amely a
verseny torzulásához vezethet, vagy amely adórendelkezéseket vagy a munkavállalók jogait és érdekeit
érintő rendelkezéseket tartalmaz.
67
EK-Szerződés 153. cikk (2) bekezdése: A fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni
az egyéb közösségi politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor.
68
EK-Szerződés 127. cikk (2) bekezdése: A közösségi politikák és intézkedések meghatározásánál és
végrehajtásánál figyelembe kell venni a foglalkoztatás magas szintjének célkitűzését.
69
EK-Szerződés 152. cikk (1) bekezdése: Valamennyi közösségi politika és tevékenység
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.
70
EK-Szerződés 159. cikke: A közösségi politikák és fellépések kialakításánál és végrehajtásánál,
valamint a belső piac megvalósításánál figyelembe kell venni a 158. cikkben meghatározott célokat, és
azoknak hozzá kell járulniuk ezek eléréséhez. EK-Szerződés 158. cikke: Átfogó harmonikus
fejlődésének előmozdítása érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a
gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze. A Közösség különösen a különböző régiók
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek- a
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A Bizottság 1996-os versenypolitikai jelentésében így foglalja össze a versenypolitika
és az egyéb közösségi politikák viszonyát:
„1. A versenypolitika célja az, hogy az európai gazdaság alapvető struktúráira
gyakorolt hatásán keresztül biztosítsa azt, hogy a piacokon kialakuljon és
fennmaradjon az a rugalmasság, amely utat enged a kezdeményezésnek, innovációnak
és amely lehetővé teszi a társadalmi források hatékony és dinamikus elosztását. Ez a
strukturális tevékenység azt jelenti, hogy a versenypolitika kölcsönhatásban áll a
legtöbb, szélesen meghatározott politikával, úgymint a belső piac fejlesztésével, a
növekedési és versenyképességi politikával, a kohéziós politikával, a kutatási és
fejlesztési politikával, a környezeti politikával és a fogyasztóvédelmi politikával.
2. Ezért egyrészt a versenypolitika egy önálló bizottsági politika, másrészt integráns
része nagyszámú európai uniós politikának és ezekkel együtt törekszik a Szerződés
cikkében felsorolt célok elérésére…”74
A Bizottság 2004-ben egy kommunikációban hangsúlyozta azt, hogy a közösségi
versenypolitika céljai összhangban állnak a lisszaboni stratégiában meghatározott
célokkal is, amely alapján az Unió 2010-re a világ legdinamikusabban fejlődő és
legversenyképesebb, tudásalapú gazdasági területévé szeretne válni. A stratégia
biztosítaná, hogy az erősebb gazdaság a fenntartható fejlődéssel és társadalmi
befogadással párosuljon. A hatékony verseny javítja a termelékenységet, valamint az
innovációt és meghatározó módon járul hozzá az európai ipar versenyképességének
növeléséhez.75
Ezen idézet után vizsgáljuk meg először az iparpolitika és a versenypolitika viszonyát.
Az iparpolitika és a versenypolitika kapcsolata76
Sauter a versenypolitika és az iparpolitika kapcsolatát kettősnek nevezte: Egyrészt a
versenypolitika a tagállamok iparpolitikai céljainak elérését korlátozhatja. A
tagállamok hatásköre a nemzeti iparpolitika kialakítására és megvalósítására nemcsak
a versenypolitika miatt szűkül, hanem a belső piaci jog, valamint a gazdasági és
monetáris unió miatt is, bár alapelvi szinten a Szerződés nem határozza meg a
tagállamok gazdaságpolitikájának tartalmát részletesen. Másrészről a versenypolitika
az iparpolitika egyik eszköze. Mivel a Bizottságnak a versenyjogi döntések
meghozatalakor elég széles diszkrecionális jogköre van, ezért döntésének hátterében
iparpolitikai célok is felmerülhetnek.77
„A versenypolitika azonban az erőforrások hatékony előosztásával törődik és mint
ilyen a verseny folyamata alapján orientált, addig az iparpolitika az ipari struktúrák és
esetleges strukturális igazodások témáját fogja át, és mint ilyen alapvetően
eredményorientált. Így azon állítás, hogy a kettő kiegészíti egymást, azt a megjegyzést
követeli meg, hogy a kettő között ellentétek is felmerülhetnek.”78
A Bizottság 1990-es évektől kezdve követett álláspontja azonban az, hogy a két
politika összeegyeztethető egymással. Az 1990-es Iparpolitikai Irányvonalakban ez a
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következőképpen fejeződik ki: „Az iparpolitika számára központi jelentőségű az a
három speciális közösségi politika, amelyek a versenyt ösztönzik a Közösségben: a
nyitott kereskedelempolitika, a belső piac kiépítésének befejezése és egy aktív
versenypolitika.”79
Az Iparpolitikai Irányvonalak hangsúlyozták azt, hogy a belső piac kiépítése az
európai ipar versenyképessége szempontjából központi jelentőségű, a versenypolitika
pedig központi témája a belső piacnak.80 Az egy évvel későbbi, 1991-es
versenypolitikai jelentésben is tükröződik a két politika egymást erősítő jellege.
Eszerint az Iparpolitikai Irányvonalak a versenypolitika növekvő jelentőségét erősítik
meg, mivel a Közösség halad a gazdasági és monetáris unió felé, valamint a belső
piac befejezése közeledik.81
A versenypolitika és az iparpolitika kiegészítő funkcióját Sauter így magyarázza:
„Ezt a kiegészítő funkciót meg lehet magyarázni azzal, hogy a két politika a Közösség
általános gazdaságpolitikájának részét képezi. A versenypolitika közrefogja a pozitív
és a negatív integrációt, mivel kiegészíti a négy szabadságot, valamint a társadalmi és
a gazdasági politika célkitűzéseire van figyelemmel. Ezt megerősíti az a tény is, hogy
a versenyről szóló rendelkezek eredetileg az adózás, és jogközelítés témájával együtt,
a III. részben Közös szabályok címszó alatt volt elhelyezve.”82
„Ezt a kiegészítő szerepet a két politika között meg lehet magyarázni azzal is, hogy az
iparpolitika alapvetően horizontális jellegű és passzív, azaz a szabad kereskedelem és
ipari rekonstrukció útjában álló akadályok leépítését célozza (és mint ilyen magába
foglalja a belső piacot, amely a strukturális igazodás katalizátora). A versenypolitika
is horizontális jellegű.”83
Az iparpolitikai szempontok uralták a Bizottság több egyedi mentesítő határozatát az
az úgynevezett kríziskartellek megítélésében, amelyekben a túltermelési válsággal
küzdő iparágakban működő vállalkozások túlélését, a szektor jövedelmezőségének
visszaállítását célozta a Bizottság, valamint több döntését meghatározta az európai
cégek nemzetközi versenyképességének biztosítása.84
A közösségi politikák sorában a kis- és középvállalkozások támogatása is a közösségi
iparpolitika részét képezi. Az egészséges piacszerkezet kialakításához hozzátartozik a
sokszereplős piac, azaz hogy mind a keresleti oldalon, mind a kínálati oldalon sok
piaci résztvevő tevékenykedjen. A tőkeerősebb nagyvállalkozások piaci
monopóliumhoz közeli helyzethez is juthatnak a releváns termék vonatkozásában,
ezért a kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javításához a versenypolitika is
hozzájárul a maga eszközeivel. A kis-és középvállalkozások így kiegyenlíthetik a
nagyvállalkozások piaci hatalmát. A versenypolitikában a kis- és középvállalatok
versenypozíciójának támogatása tipikusan akkor merül fel, amikor a gazdasági
79
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erőfölényben lévő vállalkozás visszaél előnyével a kisebb hátrányára, így célozva
annak kiszorítását a piacról. A fogyasztói jólét maximalizálásának céljával nem
ellentétes az, ha a kis-és középvállalkozásokat védjük az erőfölényben lévők
visszaéléseitől vagy ha az állam szűkösebb pénzügyi erőforrásaikat egészíti ki kis
mértékben. A nem hatékonyan működő kis-és középvállalkozások támogatása a
hatékonyan működő nagyobb vállalkozásokkal szemben viszont már a fogyasztói
jólétet csökkenti.85
Környezetvédelmi politika
A környezetvédelmi szempontokat a Bizottság szintén a tilalom alóli kivételek
feltételei között értékeli. Az Exxon/Shell határozatban például egy speciális, új
polietilén gyártására létrehozott közös vállalkozás versenykorlátozó hatását állapította
meg a Bizottság, a mentesítési feltételek között viszont azt is értékelte, hogy a közös
vállalat a gazdasági és műszaki haladáshoz hozzájárul, hiszen ez a gyár lesz az első az
Európai Közösségben, amely ezt a technológiát használja. Az új technológia lehetővé
teszi, hogy a termékgyártás kevesebb nyersanyagból, kisebb költség mellett
valósuljon meg, amelynek következtében a műanyag hulladék mennyisége is
csökkenhet. A fogyasztókhoz jutó előnyök körében ismét figyelembe vette a
Bizottság azt, hogy az etilén szállítási útvonalának lerövidülésével a környezeti
kárveszélyt is el lehet kerülni.86 A 2000-es CECED határozatában a Bizottság
környezetvédelmi alapon mentesített egy termeléskorlátozó megállapodást.87 Az
európai eladások 95%-t bonyolítotó mosógépgyártó és importáló cégek
megállapodtak abban, hogy meghatározott időponttól nem gyártanak és nem
importálnak nem energiatakarékos mosógépeket. A termeléskorlátozó megállapodás
az árak emelkedéséhez is vezethet, azonban a Bizottság a 81. cikk (3) bekezdésének
feltételeit megvalósulónak látta. A határozat indoklása szerint a megállapodás
hozzájárul a gazdasági és műszaki fejlesztés javításához, mivel a gyártók az elavult
gépek helyett környezetbarát mosógépeket fognak gyártani. A Bizottság fogyasztói
előnyként az egyéni előnyt és az össztársadalmi környezetvédelmi előnyt azonosította.
Míg az egyéni előny az energiaszámla csökkenéséből adódik, amely kompenzálja a
magasabb termékárat, addig az össztársadalmi előny a kisebb energiafelhasználásból
és energiatermelési szükségletből adódó környezetvédelmi előny. Az össztársadalmi
előny meghatározásánál a bizottsági határozat kifejezetten hivatkozik a Szerződés
174. cikkében foglalt környezeti politikára, és azon belül arra az elvre, hogy a
környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani. A kisebb
energiafelhasználási szükségletből adódó költségmegtakarítások számítások szerint
hétszeren meghaladják a drágább gépek beszerzéséből adódó költségeket.88 A
versenykorlátozásokat nélkülözhetetlennek minősítette, mivel az egyéni fogyasztók
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beszerzéseik során az externáliákat nem veszik figyelembe, a gyártók pedig a
megállapodás hiányában nem adnák fel a piacnak ezt a részét.89
Egyéb politikák
A kulturális szempontokat a Bizottság a 81. cikk (3) bekezdésének értelmezésbe
integrálja, azaz azok nem változtatják meg a 81. cikk (1) bekezdésének értelmét. A
Bizottság tehát más politikákhoz hasonlóan a kulturális politika más politikákba való
integrálásának elvét nem tekinti a 81. cikket felülíró rendelkezésnek.90 A kulturális
célok védelme kiemelkedő a könyvkiadással és terjesztéssel, valamint a filmgyártással
kapcsolatos ügyekben.91
A Bíróság már az 1977-es Metro ítéletében jelezte a foglalkoztatási szempontok 81.
cikk (3) bekezdésének értelmezése során való figyelembevehetőségét:92
„…. Továbbá az ésszerű időszakra szóló szállítási előrejelzések kialakítása a
munkaerő megőrzése szempontjából stabilizáló tényezőt jelent, ami-különösen a
kedvezőtlen gazdasági konjunktúra körülményei között- a gyártás általános feltételeit
javítja, így beletartozik a 81. cikk (3) bekezdésében szereplő célkitűzések keretébe.”
A Bizottság is utal az 1992-es Ford-Volkswagen egyedi mentesítést megadó
határozatában arra, hogy foglalkoztatási és regionális politikai szempontokat is
mérlegelt.93
A versenyjog funkciója nem a fogyasztó egyedi, közvetlen védelme, hanem a verseny
folyamatának védelmével az általános fogyasztói jólét növelése. A bizottsági
határozatokban azonban néha az egyedi fogyasztó védelmére, egészségvédelemre,
biztonságos termékek gyártására vonatkozó érvek is felmerülnek.
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A kutatási és fejlesztési politika ugyan nem olyan politika, amelynek megvalósítását a
többi politika alakítása során figyelembe kell venni, de egyre nagyobb jelentősége van
a közösségi versenyjogban. A Szerződés 163. cikke szerint a Közösség célkitűzése,
hogy erősítse a közösségi ipar tudományos és technológiai alapjait, ösztönözze
nemzetközi versenyképességének fejlődését, ugyanakkor támogassa az e szerződés
egyéb fejezetei alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket. A kutatási és
fejlesztési politika célja főként a horizontális kutatási-fejlesztési megállapodások
megítélésében és az állami támogatási jogban játszik szerepet.
A versenypolitikára esetről esetre ható közösségi politikák szerepe az integráció
fejlődésével csökken. Doern és Wilks erről így ír: „A nyugati országokban azt
tapasztaljuk, hogy az elmúlt évszázadban a nem gazdasági célok vagy közérdekű
célok egyre kevesebb szerepet töltenek be a versenypolitikában. Ez a változás
egyrészt a Chicagoi Iskola hatása,94másrészt az iparpolitika hanyatlásából
adódik.”95Erről a kérdésről a közösségi versenypolitika fejlődésének felvázolása
kapcsán még részletesebben szólunk. Mielőtt azonban rátérnénk erre az alfejezetre,
érdemes néhány, a versenyjogban használt fogalommal megismerkednünk.
A Közösségen belül sajnos nincsen egységes versenydefiníció, az olvasónak így nem
tudok eligazodást nyújtani az alábbi fogalmak jelentéstartalmáról. A Bizottság
felváltva használja a normális verseny, torzítatlan verseny, működőképes
verseny,96hatékony verseny, tisztességes verseny, egészséges verseny, reális verseny
kifejezéseket, anélkül, hogy megadná a fogalmak tartalmi különbségét.
A működőképes vagy másképpen fordítva megvalósítható verseny koncepciója a
azonban a Bíróság szóhasználatában is megjelenik. Az 1977-es Metro ítélet szerint:97
„Az EGK-Szerződés 3. és 81. cikkében szereplő azon követelmény, hogy a verseny
ne torzuljon, feltételezi a piacon a megvalósítható verseny (workable competition)
94
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csak lényeges horizontális negatív hatásuk esetén tekintik őket károsnak. A Chicagoi iskolának
elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a versenytársak védelmének célkitűzését leredukálták.
Szerintük a kis versenytársak nem szorulnak védelemre. A lényegi kérdésnek azt tekintették, hogy a
vizsgálandó magatartás elvezethet-e addig, hogy a fogyasztóknak magasabb árat kell fizetniük a
termékért és hogy vajon ezek az árak fenntarthatók-e a versenyerők működése mellett. A fogyasztói
jólétre károsnak tekintették az antitröszt beavatkozást a gyengébb versenytársak védelme érdekében,
hiszen ez a hatékonyabb versenytársak rovására megy. Az antitröszt beavatkozás még a nem
tökéletesen működő piacok esetében is csak akkor elfogadható, ha a beavatkozás költségét is
figyelembe véve jobb eredményre vezet mint a piac saját működési mechanizmusa. A Chicagoi Iskola
a fogyasztói jólét növelésével szemben az általános társadalmi jólét növelésére helyezte a hangsúlyt.
Az iskola az 50-es években alakult ki, de csak jóval később érződött hatása.
95
i.m. 20. oldal
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Néhány amerikai közgazdász reakciójaként alakult ki a működőképes verseny koncepciója arra a
kritikára, hogy a közgazdaságtan elméleti modelljei a gyakorlatban nem alkalmazhatók. A koncepció
szerint olyan szabályokat kell elfogadni, amelyekkel megkísérelhető a megfelelő mértékű verseny
biztosítása. Lásd Easterbrook, FH: Workable antitrust policy (1986) 84 Michigan Law Review 1696.
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C-26/76 Metro-Großmärkte GmbH & Co. KG kontra Európai Közösségek Bizottsága [1977] EBHT
1875., 20. pont
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létezését, vagyis a verseny azon fokát, amely szükséges a Szerződés alapvető
követelményeinek betartásához és célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a belső piac
feltételeihez hasonló egységes piac kialakítását.
E követelménnyel összhangban a verseny jellege és intenzitása a szóban forgó
termékek és szolgáltatások, valamint az érintett piaci szektorok gazdasági
szerkezetének függvényében változhat….”
Bouterse értelmezésében a működőképes verseny koncepciója azon az elven alapul,
hogy a verseny nem önmagában vett cél, hanem a közösségi célok elérésének
eszköze. A versenypolitika kialakításához így versenyen kívüli szempontok is
hozzájárulhatnak.98 A Bíróság a Metro ítéletét később egy 1994-es ítéletében is
megerősítette.99
A Bizottság és a Bíróság ezeken a kifejezéseken túl használja a verseny
szabadságának (freedom of competition) koncepcióját is. A szabadság fogalma
azonban már tágabb, mint egyes versenykorlátozó vállalati magatartások megtiltása.
Tartalmazza az egyének azon jogát, hogy új gazdasági-kereskedelmi tevékenységbe
kezdjenek, új földrajzi és termékpiacokra hatoljanak be és más vállalkozásokkal
versenybe kerüljenek, versenybe szálljanak. A Bíróság terminológiája szerint az
egyének számára biztosítani kell a verseny szabadságát, a verseny lehetőségét és az
ahhoz való jogot.100
A Bíróság a szabadságok jelentőségét és kapcsolatát így írja le egy jogesetben:101
„Az áruk szabad mozgásának és a verseny szabadságának elvei, együtt a
kereskedelem szabadságával, mint alapvető joggal, a közösségi jog általános elvei.”
4. A közösségi versenypolitikai célok változása, a gazdasági szabadságok és a
versenypolitika egymásra hatása
A versenypolitika változásának szakaszolását több elemző elvégezte. Most alapvetően
három jelentős munkából, Gerber, Bouterse és Wesseling könyvéből foglaljuk össze a
belső piaci politika és a versenypolitika céljainak és eszközeinek változási folyamatát.
Elemzéseikben máshol húzzák meg a különböző időszakok kezdő és záró dátumait, de
mivel mi nem a pontos időszakok meghatározására helyezzük a hangsúlyt, ezért ez az
olvasót ne zavarja meg. Csupán arra törekszünk, hogy a versenypolitika dinamikáját
érzékeltessük az olvasóval. Az első periódus nagyjából a 60-as évekre tehető, amelyet
a 70-es években és a 80-as évek elején egy újabb időszak követett. Az igazi változást
azonban a 80-as évek közepén a belső piaci program kidolgozása és megvalósítása
jelentette. Ezt követte a 90-es évek közepétől a modern versenypolitika alapjainak
lerakása.
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i.m. 25. oldal
T-17/93 Matra Hachette SA v Commission [1994] ECR II-595. para 139.
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Kapteyn a kívánatos európai gazdasági rendszert a szabadság, egyenlőség és szolidaritás jogelveivel
jellemzi. A gazdasági szabadságok, együtt a verseny szabadságával a szabadság elvének biztosítékai.
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kifejeződései. I.m. 131-132. oldal
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4.1.Az első időszak (a 60-as évek)
Ebben a periódusban a közösségi versenypolitikát a piaci integráció célja dominálta,
attól
elválasztható,
mélyebb
közgazdasági
hatékonysági
elemzést
a
versenypolitikában nem alkalmaztak. A meghatározó modell a német versenypolitika
volt, amelynek ordoliberális nézetei102rányomták bélyegüket a közösségi
versenypolitika első évtizedeire is. A Freiburgi Iskola nézetei szerint a versenyjog
legfontosabb funkciója a gazdasági hatalom koncentrálódásának megakadályozása, az
egyéni (politikai) szabadság és egyéni jogok, valamint a piaci versenyzők gazdasági
szabadságának védelme. A versenyt mint önmagért való értéket fogták fel.103 Az
irányzat elnevezése abból adódik, hogy a fenti értékek védelmét kiterjedt jogi
szabályozással kívánték elérni és fenntartani, így megvalósítva a rendet (Ordnung).
Ha visszautalunk az előző alfejezet végén található bírósági ítéletre, akkor
egyértelművé válik, hogy a Bíróság is magáénak vallotta azt az elvet, hogy a
versenyjog a piaci versenyzők egyik szabadságjogaként fogható fel.
A gazdasági tevékenység szabadságát hirdető irányzat szerint a vertikális árrögzítéssel
szemben is fel kell lépni, mivel az a kereskedők ár-meghatározási szabadságát
korlátozza. Az összefonódások ellenőrzésének indoka is az volt, hogy ne jöjjön létre
olyan gazdasági erőfölény, amely a versenytársak gazdasági szabadságát
korlátozhatja.104 A későbbi fejlődésből jól érzékelhető lesz, hogy a Bizottság és a
Bíróság később folyamatosan eltávolodott ettől a minimalista irányzattól, hiszen ma
már a piaci versenyt a fogyasztói jólét növelésének egyik legfontosabb eszközének
tekintik.
Az alapító szerződések versenyjogi rendelkezéseire tehát az ordoliberális iskola
hatott. Az Európai Szén-és Acélközösséget létrehozó párizsi szerződésben már
találunk versenyjogi rendelkezéseket.105 Massimo Motta szerint a párizsi szerződésbe
foglalt versenyszabályok elfogadása mögött az állt, hogy ne lehessen nemzeti alapú
diszkriminációt alkalmazni. Ezért olyan fontos célkitűzése az európai
versenypolitikának az, hogy nemzeti alapon a gazdaságok között ne legyen
102

Barry J. Rodger így foglalta össze az ordoliberálisok nézeteit: A freiburgi iskola irányzatának
alapítói Walter Eucken és Franz Boehm voltak. Szerintük a személyes és politikai szabadságot csak a
szabadpiaci gazdaságban lehet megvalósítani. Ennek lényege, hogy olyan intézmények jöjjenek létre,
amelyek a gazdasági folyamatokban rendet teremtenek. Az ordoliberalizmus azért nevezhető új
liberalista irányzatnak, mert a laissez-faire egy bizonyos mértékének megőrzését támogatta. Abban
különbözik a klasszikus liberalizmustól és így Smith-től és Hayektól, hogy az új liberálisok nem hitték
azt, hogy a rend magától bekövetkezik, azt az államnak aktív szerepvállalással kell elősegítenie, ami
magában foglalja a kényszerítést és jogi intézkedések alkalmazását. A klasszikus közgazdaságtan
szerint a piac láthatatlan keze alakítja ki az intézményeket. Az ordoliberális programnak viszont
kulcsfontosságú eleme volt a versenypolitika, amely a monopóliumok ellenőrzésén és kiigazításán
dolgozott. A chicagoi iskola ezzel szemben azt hirdette, hogy a verseny majd megteremti magát, és
ezért csak nagyon visszafogott versenypolitikára van szükség. Az ordoliberálisok azt vallották, hogy a
verseny önmagát is megsemmisítheti, ezért képviselői a nagyobb cégek politikai hatalmára is
érzékenyek voltak. Az ordoliberalizmus legnagyobb hiányossága az, hogy nem tudta áttenni elméleti
elképzeléseit a jogi gyakorlatba. Rodger (2) i.m.293. oldal.
Doris Hildebrand szerint ugyan a freiburgi iskola befolyásolta az EK versenypolitika formálódását, a
régimódi elemzés megváltoztatását azonban szükségessé tette a gyors technológiai fejlődés. A
Bizottság ezért gyakorlatában váltott és a közgazdaság növekvő jelentőséget kapott a versenyjog
területén. i.m. 4-5. oldal
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Sauter i.m. 117-118. oldal
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megkülönböztetés. Ez magyarázza azt is, hogy az Európai Bizottság miért lép fel
olyan keményen a tagállamok közötti árdiszkriminációval kapcsolatban. Ő az EK
versenypolitika jelenlegi fő célkitűzésének a gazdasági hatékonyságot és az európai
piacok integrációt tekinti.106
Gerber az 1973-ig tartó időszakot nevezi kezdeti periódusnak. Ez a korszak az
eljárásjogi szabályok kidolgozásának, valamint a tömeges notifikációk utáni
ügyhátralék kezelésének ideje. A notifikációk csökkentésére csak részmegoldást
jelentett az, hogy a Bizottság a Tanácstól felhatalmazást kapott csoportmentesítő
rendeletek kiadására. A Bíróság elé az első ügyek a 60-as évek közepén kerültek,
amikor de Gaulle elnöki időszaka alatt politikai válság alakult ki a Közösségben, így a
Bíróság volt az egyedüli intézmény, amely fenn tudta tartani az integráció
folyamatának lendületét ítéletei révén. A Bíróság a piaci integráció fontosságának
hangsúlyozásával aktivista hozzáállást tanúsított (például a Grundig ügy is ebben az
időszakban született meg).107 A Bíróság olyan intézményként tekintett a Bizottságra,
amely nélkülözhetetlen a piaci integráció megvalósításához és ezért a Szerződés
kiterjesztő értelmezésével növelte a Bizottság hatáskörét. A versenyjogi szabályokat
végrehajtó Bizottság a horizontális megállapodásoknak–mivel azok az integrációt
kevésbé sértik – kevesebb figyelmet szentelt, inkább az amerikai vállalatokkal
szembeni versenyképesség erősítésére koncentrált, és ezért az együttműködési
megállapodások ellen nem lépett fel keményen.108
4.2. A második időszak (70-es évektől a belső piaci program kidolgozásáig)
Wesseling ezt az időszakot négy jellemzővel írja le: Először is a versenypolitikára
hatottak a Szerződés más rendelkezései. Ez összefügg a második jellemzővel, amely
szerint a versenypolitikának nemcsak gazdasági, hanem politikai aspektusai is
vannak. Harmadikként említhető, hogy a különböző és egymással potenciálisan
szembenálló célok közötti választást egy szupranacionális, központi szervezetre, a
Bizottságra bízták. Végül a Bizottság széles mérlegelési jogát jogi korlátok közé
szorították az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében.109
A kezdeti időszakban a Bizottság a 81. cikk alkalmazása során először megvizsgálta,
hogy a megállapodás a felek határon túli kereskedelemhez való szabadságát
korlátozza-e. Amennyiben a válasz pozitív volt, akkor a Bizottság a megállapodást
automatikusan versenykorlátozónak tekintette és a harmadik bekezdés alapján
vizsgálta annak mentesítését. A belső piaci integrációt veszélyeztető kikötések
azonban mentesítésben általában nem részesültek.
A Bíróság ezzel szemben a megállapodások hatásait az adott gazdasági környezetben
elemzte és döntésének alapja az volt, hogy azok az érintett piacon a versenyt milyen
módon és milyen fokban korlátozzák. A Bíróság sem végzett azonban részletes
vizsgálatot azokban az esetekben, amelyekben területi korlátozást vélt felfedezni.
„Ezekben az ügyekben a Bizottsághoz hasonlóan a Bíróság általában egyenlőségjelet
tett a korlátozások nélküli verseny és a korlátozások nélküli tagállamok közötti
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Motta i.m. 14-15. oldal
C-56 és 58/64. számú egyesített ügyek Établissment Consten S.A.R.L. és Grundig-Verkaufs- GmbH
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kereskedelem között.”110Ennek egy legkorábbi példája a Grundig ügy.111 Wesseling
szerint az antitröszt szabályok erős integrációs célja azért is alakulhatott ki és
maradhatott fenn, mert azokat a 28. cikk magánszemélyekre vonatkozó ágának
tekintették. A freiburgi iskola hatására a kezdeti időszakban az is jellemző volt, hogy
a felek cselekvési szabadságát korlátozó megállapodásokat versenykorlátozónak
tekintették.112
Gerber az 1973-tól a 80-as évek közepéig tartó időszak jellemzőit így foglalja
össze:113
Az olajválság alatt a nemzeti kormányok gazdasági beavatkozásával szemben a
Bizottság nem lépett fel. Az 1970-es évek közepétől a Bíróság egyre több bizonyíték
szolgáltatását követeli a Bizottságtól a versenykorlátozás alátámasztására, valamint
előírja a Bizottság számára, hogy a versenyjogsértés formális értelmezésétől eltérően
a jogsértés konkrét gazdasági hatásait is vizsgálja meg. Verstrynge, a
versenypolitikáért felelős biztos kabinetjének tagja ezt az időszakot már második
generációs versenypolitikának nevezi. Ebben a periódusban fenn kellett tartani ugyan
az integráció fontosságának látszatát, azonban a gazdasági válság miatt nagy volt az
ellenállás olyan intézkedésekkel szemben, amelyek a vállalatok versenyképességét
tovább rontották. A Bíróság erre úgy válaszolt, hogy elvi szinten fenntartotta korábbi
jogértelmezését (az integráció fontosságát), azonban a bizonyítékok és eljárásjogi
garanciák szintjén magasabb követelmények meghúzásával ítéletei gazdasági
következményeit minimalizálta.
Bouterse szerint az 1970-1979-ig tartó időszakban egyértelmű volt, hogy más
politikák is szerepet kapnak a versenyjogi értékelésben. 1971-es első versenypolitikai
jelentésben a Bizottság le is írta, hogy a versenyszabályokat nem lehet más
politikáktól függetlenül alkalmazni. Az 1979-es kilencedik versenypolitikai
jelentésben pedig a Bizottság jelezte, hogy a gazdasági és társadalmi igazságosság
vezérli a versenyszabályok alkalmazása során.
A Wesseling szerint a 80-as évek elején a hangsúly eltolódott a közös piac
megalkotásától a közös piac szabályozására. A tagállamok közötti kereskedelem
szabadsága mellett megjelentek egyéb gazdasági és politikai érvek. A változást a
Bíróság készítette elő a Walt Wilhelm ítéletével, amely szerint
„Noha a Szerződés elsődleges célja az, hogy a közös piacon megszűnjenek az áruk
szabad mozgása előtti akadályok, és hogy megerősítse, illetve biztosítsa e piac
egységét, ugyanakkor bizonyos pozitív - noha közvetett - fellépési lehetőséget is
biztosít a közösségi hatóságok számára annak érdekében, hogy a Szerződés 2.
cikkének megfelelően elősegítsék a Közösség egészében a gazdasági tevékenységek
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harmonikus fejlődését.”114 A Bíróság tehát már a 60-as évek végén jelezte azt, hogy a
versenypolitika nemcsak a piacok integrációját korlátozó tényezők eltörlését célozza,
hanem pozitív intézkedésekkel megvalósított piacépítést is. Az előző alfejezetben
ismertetett Metro I. ítéletben pedig a Bíróság megalkotja a működőképes verseny
koncepcióját, amely szerint olyan mértékű versenyt kell biztosítani az egyes piacokon,
amely a Szerződés céljainak elérését lehetővé teszik. A verseny kívánatos mértéke
pedig az adott termékpiactól függően változhat. Wesseling szerint a Bizottság a
Bíróság döntése alapján módosította versenypolitikája célrendszerét és a tágabb
gazdaságpolitikai célokra helyezte át a hangsúlyt. A gazdasági világválság hatására a
szektorális politikai szempontok is megjelentek a versenypolitikában. A Bizottság a
versenypolitikai szempontokat részben feláldozta az iparpolitikai célok oltárán. Az
ipari szerkezetátalakítás, az európai ipar versenyképességének megőrzése, a kutatás és
fejlesztés ösztönzése jegyében a Bizottság pozitív gazdaságpolitikát is folytatott.115
„A Szerződés antitröszt szabályai alapján fokozatosan fejlődött ki a közösségi
iparpolitika.”116
Wesseling párhuzamot von a közösségi célok és az antitröszt célok változása között.
Álláspontja szerint ebben az időszakban a közösségi, főként közös piaci célok
megvalósításának üteme akadozik, mivel a pozitív integráció feladata a politikai
intézményként működő Tanács kezében volt, amely a politikai válság miatt nem tudta
aktívan betölteni ezt a szerepét. Ezzel ellentétben a versenypolitika fejlődött, mert
annak fontosabb szereplői a szupranacionális Bizottság és Bíróság voltak. Az
antitröszt jogalkotás is előrehaladt, hiszen a Tanács megszavazta a Bizottság
javaslatait. Ennek a kettősségnek az indoka Wesseling szerint az, hogy a nemzeti
versenyjogok ekkor még vagy nem léteztek vagy kevés kivételtől eltekintve nem
voltak elég fejlettek. A versenyjogi jogalkotást tehát nem hátráltatta az a tagállami
félelem, hogy nemzeti hatáskör gyakorlásáról kell lemondani.117
4.3. A piacegyesítés időszaka (80-as évek közepétől a 90-es évek közepéig)118
Az 1990-as évek közepére a kereskedelem legtöbb jogi akadályát leépítették. Az
Egységes Európai Okmány és a Maastrichti Szerződés a versenyjog kontextusát új
politikák bevezetésével megváltoztatta. Ezek közül a legfontosabb az iparpolitika, a
környezeti politika és szociális intézkedések.
Bouterse szerint már 1980 és 1989 között tisztán versenyszempontok kezdték
dominálni a versenypolitikát a piaci integráció helyett. Az 1982-es tizenkettedik
versenypolitikai jelentésben már első számú célkitűzésként szerepelt a verseny,
másodikként pedig az egységes és nyitott piac megteremtése és fenntartása.119 Ő tehát
korábbi időpontra helyezi az integrációs célkitűzés fontosságának csökkenését.
Vele ért egyet Verstrynge is, aki már 1988-as munkájában a második generációs
versenypolitikáról szólt, hiszen lejátszódik egy hangsúly-áthelyeződés a
versenypolitika két fő célkitűzése között. Az első célkitűzésként ő a piacok
integrációját definiálta, amelyet alapvetően negatív integrációként jellemzett, a
második célkitűzés a pozitív integráció, amelyet ő policy-making-nek
114
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nevezett.120Verstrynge lassú, de állandó hangsúlyeltolódást érzékelt a második
célkitűzés irányába. Ez azzal is jár, hogy a Bizottság a versenypolitikában és a
jogszabályalkotásban egyre jobban figyelembe veszi a gazdasági realitásokat, ez
rendszer érettségét bizonyítja. Verstrynge jelzi, hogy a rendszer alapvető elemeinek
megformálása után lehetséges csak egy szektor-specifikus, részletesebb közgazdasági
elemzésen alapuló politika irányába fordulni.121
Wesseling szerint az Egységes Európai Okmány megerősítette a versenypolitika
szerepét is. A versenypolitikával volt biztosítható az, hogy a piacok deregulációja a
várt makrogazdasági hatásokat eredményezi. A dereguláció a szabadverseny terét és
ezzel a versenypolitika jelentőségét tovább növelte. A Bizottság figyelme azok felé a
tagállami intézkedések felé irányult, amelyek alkalmasak voltak a verseny
korlátozására, torzítására. Ez a fokozott figyelem három körben jelenik meg:122
Először is a Bizottság és a Bíróság az 1980-as évek közepétől kezdve kezdte el
alkalmazni a versenykorlátozó állami intézkedések tilalmát az effet utile elv alapján.
Bár a Bíróság már az 1977-es GB-Inno-BM ítéletében megteremtette a tétel alapjait,
az ügyek áradata azonban csak az 1980-as évek közepétől indult meg. Ezen doktrína
alapján a tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak hatályban olyan
intézkedéseket, amelyek a vállalkozások felé címzett antitröszt intézkedéseket
megfoszthatnák hatékonyságuktól. 123 Másodsorban a Bizottság a Szerződés
közvállalkozásokra vonatkozó 86. cikkét az Egységes Európai Okmány előtt ritkán
alkalmazta. A kivételi szabály szűkebb bírósági értelmezésével megnyílt az út egyes
szektorok liberalizációja felé. Harmadrészt az 1980-as évekig az állami támogatások
tilalmát a közösségi jogalkalmazók túlságosan enyhén értelmezték, amely most
szigorodott. Az állami intézkedések felé fordulás jegyében a Bizottság kiterjesztően
kezdte el értelmezni a vállalkozás fogalmát is, abba beleértette azokat a szervezeteket
is, amelyek közjogi vagy kvázi közjogi jellegűek.124
A Maastrichti Szerződés után azonban a Bíróság aktivizmusa jelentősen csökkent és
eltűnik a Bíróság késztetése arra, hogy ő lendítse előre az integrációt a politikai
integrációs folyamatok lassulása ellenére. A belső piac formális megalkotása után a
Bíróság a közösségi hatáskörök határvonalait újraértelmezte, még azon közösségi
hatáskörök esetén is, amelyek szorosan kapcsolódnak a Közösség legalapvetőbb
politikáihoz. Wesseling szerint ennek példája a Keck ítélet is, amelyben a Bíróság a
tagállamok és a Közösség hatásköreinek szétválasztásával akarja visszaszerezni
intézményi legitimitását.125
1999-es könyvében Wesseling még mindig arról ír, hogy a piaci integráció ösztönzése
helyett a Bizottság közösségi politikák tartalmával tölti meg a versenypolitikát és az
érvényre juttatott politikák céljai között esetről esetre választ. Mivel az integráció
kezdetén az egész Közösségben széles egyetértés alakult ki arról, hogy a piaci
integráció a versenypolitika magja, ezért a tagállamok példa nélküli hatásköröket
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delegáltak a Bizottság számára. A piaci integrációs cél hanyatlása mellett tehát a
Bizottság kiterjedt hatáskörének alapjai megkérdőjelezhetők.126
Sauter is egyetért Wesselinggel abban, hogy a hatékonyság célkitűzése a piaci
integrációhoz képest másodlagos jelentőségű és néha a hatékonyságot is túlszárnyalja
a tisztesség (fairness) és a kis-és középvállalatok érdekének védelme.127 Valentine
Korah is ugyanezt a nézetet osztja, 1986-os tanulmányában a következőképpen
rangsorolta az EK versenypolitika prioritásait. Az első számú cél az integrációs cél, a
második a piaci tisztesség biztosítása, azaz a kis-és középvállalkozások védelme és a
harmadik cél a munkavállalók, felhasználók, fogyasztók védelme.128
Gerber szerint ebben az időszakban a Bíróság intellektuális vezető szerepe kevésbé
volt fontos, nagy elvek kimondása helyett inkább arra szorítkozott, hogy a konkrét
jogvitával kapcsolatban nyilatkozzon meg. Más intézmények veszik át aktivista
szerepét, a Bíróság az antitröszt eljárás elveinek kidolgozásával kapcsolatos munkára
összpontosított. A Bíróság megváltoztatta módszertanát is, ugyanis a magatartás
formális kritériumok alapján történő értékelése helyett egyre inkább azok konkrét
hatásának vizsgálatára tért át. A versenyjog jogként való felfogásához ugyanis
hozzátartozik, hogy az értékelés alapját formális-jogi kritériumok képezik. Ha a
Bíróság a hatásvizsgálatra helyezi át a hangsúlyt, akkor a jogalkalmazás központjává
a szakértő Bizottság válik, a Bíróság szerepe pedig nagyrészt az eljárás
felülvizsgálatára szűkül.129
Gerber 1998-as művében a következőt írja: „ A belső piaci cél közelgő eltűnése, mint
amely a versenyjogi rendszer alapköve volt, kétségkívül megváltoztatta a Bíróság
szerepét is. … Ahogyan ez a cél elveszti a jelenőségét, úgy egy nagy intellektuális űrt
hagy maga után versenyjogi gondolkodásmódban.”130„Az integrációs követelmény
elhagyása, valamint a versenypolitika egymással konfliktusban álló céljainak
kiegyenlítése együttesen a versenyjog mögött álló morális erő gyengüléséhez
vezethet.”131
Gerber konklúziója 1998-ban a következő volt: „Ahogyan a meglévő célrendszer
alapköve, az integrációs imperatíva elmozdult, úgy a versenyjogi szerkezetre
vízszintes nyomás nehezedik más értékek és célok formájában, amely a versenyjog
szerepre vonatkozóan újabb bizonytalanságot hoz.
Az egyik lehetőség az, hogy a versenyjog el fog mozdulni a versenyből eredő
általános előnyök elérése felé. A másik válasz inkább a kikényszerítés irányának
változására fókuszál inkább, amely horizontálissá fog válni. Az integrációs imperatíva
mint a versenyjogi célrendszer domináns elemének eltűnése azonban nem jelenti azt,
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hogy integrációval kapcsolatos ügyek a jövőben nem merülnek fel. A belső piac de
iure megteremtése ugyanis nem egyenlő annak de facto megteremtésével.”132
4.4. A negyedik szakasz- modernizáció a 90-es évek második felétől
Ehlermann és Laudati így foglalták össze 1997-ben a közösségi versenypolitika
sajátosságait:133
„A közösségi versenypolitikának négy jellegzetessége van. Az első a piaci integráció.
Mostanáig (1997-ig) a piaci integráció volt az EK domináns közvetlen célja. Ennek a
célnak a relatív fontossága a jövőben csökkenni fog, ahogyan az egységes piac
hatékony megvalósításhoz vezető úton előrehaladunk. Valószínűtlen azonban, hogy
ezt a célt a Közösség ejteni fogja és helyettesíti a gazdasági hatékonyság és fogyasztói
jólét általános céljával. A piaci integráció hosszútávon tisztán gazdasági célkitűzés.
Rövid-és középtávon azonban politikai célkitűzés is, amennyiben a piaci integráció és
a gazdasági hatékonyság céljai között összeütközés alakul ki.
A második jellegzetesség a versenyen kívüli szempontok ráhatása a versenypolitikára.
A versenypolitika azonban nem a megfelelő eszköz arra, hogy közvetlenül elérjük a
távlati célokat, például a munkahelyteremtést és a fejlődést. Ellenkezőleg, rövid távon
a társadalmi célok konfliktusban állhatnak a hatékony verseny fenntartásának céljával.
A harmadik jellegzetesség az, hogy a közgazdasági módszerek alkalmazása későn
került bevezetésre a közösségi versenypolitikában, különösen a 81. cikk kapcsán. Ez
szoros kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy történelmileg a meghatározó cél a piaci
integráció volt és egy ehhez kapcsolódó cél, a piaci szereplők tevékenységi
szabadságának védelme. Ez utóbbi valószínűleg a freiburgi iskola hatása. A
közgazdasági elemzés először az összefonódások ellenőrzésében jelent meg, majd
onnan terjedt el más területekre. Az EK versenypolitika negyedik jellegzetessége
sajátos döntéshozatali mechanizmusa.”134
A változások egyik forrása az, hogy az 1990-es években a chicagoi iskola hatást
gyakorolt az európai versenypolitikára is. A chicagoi iskolának elévülhetetlen érdemei
voltak abban, hogy a versenytársak védelmének célkitűzését leredukálták. Szerintük a
kis versenytársak nem szorulnak védelemre, az előző iskolák azonban kritika nélküli
szentimentalitással kezelték a kis-és középvállalkozásokat. A lényegi kérdés a
chicagoi iskola szerint az, hogy a vizsgálandó magatartás elvezethet-e ahhoz, hogy a
fogyasztóknak magasabb árat kell fizetniük a termékért vagy szolgáltatásért és hogy
vajon ezek az árak fenntarthatók-e a versenyerők működése mellett. A fogyasztói
jólétre károsnak tekintették, ha az állam beavatkozik a versenytársak védelme
érdekében a verseny folyamatába, hiszen ez a hatékonyabb versenytársak rovására
valósulhat meg. A kis-és középvállalkozások közvetlen versenyjogi eszközökkel való
védelme az Európai Unióban is háttérbe szorul.
Ezzel függ össze az is, hogy a Bíróság az 1990-es évek második felétől több ítéletben
fejti ki ismét azt a Bizottság számára, hogy a felek cselekvési szabadságának
korlátozása nem egyenlő a versenykorlátozással és hogy a Bizottságot terheli a
bizonyítás kötelezettsége.135 A versenypolitika fejlődésének negyedik szakaszában az
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Európai Bíróságtól sem látnak napvilágot olyan ítéletek, amelyekben egyértelműen
megerősítette volna a működőképes verseny koncepciójának fennmaradását, túlélését.
Az 1990-es évek közepétől a közgazdasági elemzések eredményeit is hasznosító,
azokra építő versenypolitika kezd kibontakozni. Ennek legegyértelműbb
megnyilvánulásai az új típusú csoportmentesítő rendeletek és az azokat kísérő
iránymutatások kidolgozása. Az összes új típusú csoportmentesítő rendelet piaci
részesedési korláthoz köti a csoportmentesítési előnyt és a megengedett korlátozások
listáját, úgynevezett fehér listát, már nem tartalmaz. Ez tény a rendelet
kényszerzubbony jellegét csökkenti, azaz a megállapodások szövegébe a fehér listás
rendelkezéseket a felek már nem építik bele. A csoportmentesítésen kívül eső
korlátozások egyedi megítélése nem azok formájától függ, hanem a piacra gyakorolt
hatásuktól.
A versenyjog főként eljárásjogi jellegű modernizációja is a versenypolitika reformját
eredményezte. A 81. cikk anyagi jogi reformjának pozitív hatásait a 2000-es években
lezajlott eljárásjogi reform megtöbbszörözi. A Bizottság az 1999-ben kiadott Fehér
Könyvben elismeri az elméleti irodalom, a szakmai közönség által kritizált problémák
többségét és maga javasolja a rendszer mély reformját.136 A Fehér Könyv vezet el az
1/2003-as rendel megalkotásához, amely 2004. május 1-től alkalmazandó.137 A reform
eredményeként a 81. cikk (3) bekezdése közvetlenül alkalmazhatóvá vált és ezzel a
81. cikk egy jogi norma egységeként értelmezendő. A 81. cikk a maga teljességében
válik közvetlenül alkalmazhatóvá a nemzeti bíróságok és nemzeti versenyhatóságok
számára is. A decentralizációval a 81. cikk versenyjogon kívüli, közérdekű
szempontok figyelembe vételétével megvalósított értelmezése háttérbe szorul.138 A
bejelentési és engedélyezési rendszer eltörlésével ugyan a vállalkozásokra nagyobb
felelősség hárul magatartásuk jogszerűségének ellenőrzésében, de a Bizottság
megszabadul a bejelentések elintézésétől, amely idejének nagy részét lekötötte. A
bejelentések döntő többségét ugyanis az általában kevésbé versenykorlátozó,
vertikális megállapodások tették ki. Az eljárásjog reformjával tehát a horizontális
megállapodások kerülnek a vizsgálat fókuszába.
Az Európai Versenyjogi Hálózat létrejöttével a nemzeti versenyhatóságok és a
Bizottság között ügyallokáció és szoros együttműködés valósul meg az eljárás
folyamán. A Bizottság korábbi primus inter pares szerepe azért fennmarad, a rendelet
szerint ugyanis a tagállamok versenyhatóságainak jogköre megszűnik a 81. és 82.
cikkek alkalmazására, ha a Bizottság eljárást indít. A Bizottság és a tagállami
versenyhatóságok közleményben rögzítették az ügyallokációs szabályokat is, amely
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a versenypolitika alakítása, így akár a közös
piac védelme, akár közérdekű szempontok érvényre juttatása szempontjából fontos
ügyekben ő járjon el.139 A nemzeti versenyhatóságok és bíróságok jogértelmezésének
orientálása céljából a Bizottság a 81. cikk (1) és (3) bekezdésének értelmezésére
vonatkozó közleményt adott ki.140Ebben a dokumentumban a Bizottság tisztázza a
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versenypolitikai célokat, a 81. cikk céljaként a piaci verseny védelmét jelölte meg,
amely a fogyasztói jólét ösztönzésének és az erőforrások hatékony elosztásának
eszköze. Ezeket a célokat a verseny és a piaci integráció eszközével lehet elérni,
mivel egy nyitott, egységes piac megteremtése és megőrzése elősegíti az erőforrások
egész Közösségen belüli hatékony elosztását a fogyasztók javára. A 81. cikk (3)
bekezdésének alkalmazása során a Szerződés más rendelkezéseinek céljai csak
annyiban vehetők figyelembe, amennyiben a Szerződésben rögzített négy együttes
feltétel azokat magába foglalja.141 Lars Kjølbye ezt úgy magyarázza, hogy a 81. cikk
(3) bekezdése körében egy célt csak akkor lehet figyelembe venni, ha a cél elérésével
olyan gazdasági előnyök keletkeznek, amelyek megfelelnek a szabály négy
feltételének.142 Ő a Metro I143és Matra ítéletekből144is ezt olvassa ki. A Metro I
ítéletben ugyanis a Bíróság úgy fogalmazott, hogy a szállítások ésszerű időre történő
előre tervezhetősége a foglalkoztatottságot stabilizáló tényező, amely a termelés
általános feltételeit javítja és ezért a 81. cikk (3) bekezdése körében mérlegelhető.
Kjølbe a Bizottság munkatársaként hangsúlyozta, hogy a kivételi szabály
értelmezésénél a Bizottság azt is mérlegeli, hogy a piaci integrációra pozitívan hat-e a
megállapodás. Ezt a tényt a Bizottság a hatékonysági előnyök körében veszi
figyelembe, hiszen az integrációra kifejtett pozitív hatások különböző hatékonysági
előnyökben jelenhetnek meg, amelyek mentesítésre érdemesek.145
A témánk szempontjából azonban a közérdekű szempontok figyelembevételéhez
képest fontosabb kérdés az integrácós imperatíva és a hatékonysági cél egymás
mellett élésének kérdése. Láthattuk, hogy egyes tanulmányok szerint már a 80-as évek
elejétől, mások szerint a 90-es évek közepétől az integrációs cél fontossága csökken.
Azt a tényt, hogy a 90-es második felétől az integrációs cél fontossága relatíve
csökkent, jelzi a Bizottság 1999-es versenypolitikai jelentése is, amelyben már a
hatékonyság védelmét nevezte meg első számú célkitűzéseként. „A versenypolitika
első célkitűzése a versenyző piacok fenntartása. A versenypolitika az ipari
hatékonyság, az erőforrások hatékony elosztása, a technikai fejlődés és a változó
üzleti környezethez való rugalmas igazodás ösztönzésének eszköze. A versenypolitika
második célja a piacok egységesítése. A belső piac alapvető feltétele egy hatékony és
versenyképes ipar kialakulásának. Ahogyan a Közösség fokozatosan leépítette a
tagállamok között állami akadályokat, úgy a sajátjuknak nevezett nemzeti piacokon
működő vállalatok versenyezni kényszerültek az egységes tevékenységi téren működő
versenytársaikkal.”146
Az OECD 2005-ös jelentése szerint is sor került a közösségi versenypolitika
gazdasági elvek alapján történő átalakítására. „Az 1990-es évek közepe óta
141 141

i.m.57. oldal
A Fehér Könyvben a Bizottság még teljes mértékben tagadta, hogy közérdekű szempontokat
figyelembe lehetne venni. “A 81. cikk (3) bekezdése a korlátozó gyakorlatok gazdasági elemzésének
jogi kerete és nem teszi lehetővé politikai szempontok miatt a versenyszabályok félretételét.” Fehér
Könyv az EK Szerződés 81. és 82. cikkei végrehajtási szabályainak korszerűsítéséről. 99/027 sz.
Bizottsági program, OJ 1999 C 132., 1999.05.12., p.1, para 57.
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i.m. 4-5. oldalig
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végbemenő folyamatban a Bizottság fokozottabban támaszkodik a közgazdasági
érvrendszerre és elemzésre… Az ipar és a kereskedelem terén a belső piaci
integrációs cél nagyfokú megvalósításával a figyelem a szolgáltatások
kereskedelmére, valamint a kartellekkel és monopóliumokkal szembeni szokásos
versenypolitikára irányult. A jogalkalmazás irányának megváltozásával az elemzés
elrugaszkodott a formális kategóriák használatától.”147
„A piaci integráció céljának elősegítése fontos feladatat volt a közös piac megalkotása
során. … A piaci integráció céljával magyarázható a vertikális kapcsolatokra és
szellemi tulajdonjogra helyezett hangsúly, hiszen ezeket a határon túlnyúló
kereskedelem akadályainak tekintették. Ezen cél miatt jött létre szoros együttműködés
a Bizottság és az Európai Bíróság között. A kifejlődött versenypolitika
középpontjában a gazdasági tartalom helyett a jogi forma állt. Ennek indoka részben a
Bírósággal való szoros együttműködés, részben pedig a német versenyjogi
koncepciók hatása. Egy jogi szakírónak a változásokból levont következtetése szerint
a közösségi versenyjog politikai célja nem a hatékonyság és az egyenlőség, hanem a
piaci integráció szolgálatában álló jogszerűség volt. A belső piac megvalósításában
elért eredményekkel a piaci integráció relatív fontossága csökkent. A politikai
nyilatkozatok ma a hatékonyság, a fogyasztói jólét és a versenyképesség célját emelik
ki…. A Bizottság 2004-es éves versenypolitikai jelentése amellett, hogy megemlíti a
hatékonyság növelésének általános fogalmát, aláhúzza az európai versenyképesség
növelésére vonatkozó lisszaboni stratégia fontosságát és megjegyzi, hogy a
versenypolitika nem önmagában vett végcél, hanem a hatékony piaci eredmények
elérésének egyik lényeges eszköze.”148
Az integrációs cél fontossága azonban álláspontom szerint csak relatíve, a többi cél
fontosságához képest csökken. Dieter Wolf a Bundeskartellamt elnöke ezt a
következőképpen fejezi ki. „A belső piac kiépítésével a versenypolitika
emancipálódott, azaz önálló, az integrációs céltól független céllá vált.”149 Az Európai
Bíróság ítéleteiből is érzékelhetjük azt, hogy a belső piaci integráció célja a belső piac
de iure megvalósítása után is fennmaradt. A belső piaci integrációs cél fontosságát
ugyanis a Bíróság erősítette meg 1994-ben, akkor mikor már két éve jogilag létezett a
belső piac. A Herlitz kontra Bizottság150és Parker Pen kontra Bizottság151ügyekben az
Elsőfokú Bíróság megismételte, hogy az exportot korlátozó kikötések természetüknél
fogva versenykorlátozók, mert céljuk a piac egy részének elszigetelése.152
Vörös Imre is a piaci integrációs cél állandóságát hangsúlyozza munkájában:„Az
egységesített közös piac nem egyszeri cél, hanem azt létrehozatala után fenn kell
tartani, meg kell őrizni, meg kell védeni az olyan törekvésekkel szemben, melyek
célja éppen a nemzeti piacok elkülönültségének visszaállítása: a nemzeti piacoknak
egymástól például kizárólagossági szerződés révén történő elszigetelése.”153
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Letölthető:

Burnley véleménye szerint sem fog eltűnni az integrációs cél a versenypolitikából és
nem is fog szerepe hanyatlani. A változás szerinte a közösségi versenyszabályok
közvetlen alkalmazásában keresendő. „Korábban ugyanis a közösségi
versenyszabályok közvetlen alkalmazásában az integráció elősegítését (és védelmét)
juttatták érvényre a torzítatlan verseny struktúrájának megőrzésével szemben és a
felett (amelyet az integráció vélhetően egyébként is megteremtett volna). A
tagállamok közötti kereskedelem szabadságának korlátozását egyenlőnek tekintették a
verseny 81. cikk (1) bekezdésének értelmében vett korlátozásával. A Maastrichti
Szerződés (és a belső piac de jure) megalkotásával a versenypolitika célja közvetlenül
a torzításmentes verseny szerkezetének védelme és létrejöttének elősegítése (az
integráció elősegítése és védelme érdekében). A verseny 81. cikk (1) bekezdése
értelmében vett korlátozása az integrációs cél korlátozása is egyben.154”
Ezt a változást Burnley két vonatkozásban pontosítja. A területi korlátozások
vonatkozásában még mindig a kvázi per se tilalom érvényesül. Másrészt a
torzításmentes versenyszerkezet közvetlen védelmének az oka a piacok
integrációja.155
5. Összefoglalás, amit ez a fejezet mondani kívánt
A leírtak jól mutatják, hogy a gazdasági szabadságok és a versenyjogi rendelkezések
összefüggései nem érthetők meg teljesen akkor, ha a feldolgozás módszereként
statikus szemléletet alkalmazunk. A közös piaci versenypolitika olyan jelentős
változásokon ment keresztül az elmúlt negyven esztendőben, ami a két jogterület
értelmezése közötti összefüggések kronológikus feldolgozását teszi szükségessé.
A versenypolitika kezdeti időszakában az Európai Bíróság mennyiségi korátozásokkal
azonos hatású intézkedések tilalma terén hozott Dassonville ítélete hatott a
versenykorlátozó megállapodások tilalmának értelmezése körében is. A Bíróság ezzel
széles körben határozta meg azon megállapodások körét, amelyek alkalmasak a
tagállamok közötti kereskedelemre befolyás kifejtésére.156
A freiburgi iskola által kidolgozott ordoliberális felfogásban egyéni jogként
tekintettek a kereskedelemhez és versenyhez való jogra, hiszen a piaci szereplők
gazdasági szabadságának védelmére koncentráltak. Ez a lecsupaszított
versenyfelfogás a közösségi jogalkalmazásra is hatott, hiszen a Bizottság és a Bíróság
a
felek
egyikének
gazdasági
cselekvési
szabadságának
korlátozását
versenykorlátozásként azonosította. Az integráció ezen kezdeti fázisában tehát nagyon
korlátozottan érvényesülhetett az megállapítás, hogy a versenyhez fűző legfontosabb
érték a fogyasztói jólét emelése és a hatékony erőforrás elosztás biztosítása. A felek
határon túli kereskedelemhez való szabadságát korlátozó megállapodásokkal szemben
a Bizottság az anttröszt szabályok alkalmazásával keményen fellépett. A piaci
integrációt sértő megállapodások zömét a Bizottság automatikusan jogszerűtlennek
tekintette. Ebben a kezdeti időszakban azonosíthatjuk tehát a legteljesebb
konvergenciát a közös piac céljának elérése és a versenypolitika célrendszere között.
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A versenypolitikát ugyanis az integrációs cél dominálta, attól elválasztható, önálló
tartalma szinte nem is volt.
A versenypolitika fejlődésének későbbi időszakaiban a Bizottság egyre jobban
figyelembe vette a gazdasági realitásokat és részletesebb gazdasági elemzést készített
az ügyek elbírálása előtt. Emellett a Bizottság a 80-as évektől az állami
versenykorlátozások ellen is szigorúbban lépett fel a Szerződés 86. és 87. cikkei
alapján. A Bíróság esetjogában ebben az időszakban fejlődött ki a hasznos hatás
doktrínája. Ezen doktrína alapján a tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak
hatályban olyan intézkedéseket, amelyek a vállalkozások felé címzett antitröszt
intézkedéseket megfoszthatnák hatékonyságuktól. A belső piaci program
megvalósítása alatt a versenypolitika komplementer szerepe miatt a piaci integrációs
követelmény nem veszített jelentőségéből.
A kilencvenes évek elején a belső piac jogilag létrejött, az Európai Unióról szóló
Szerződésben pedig megjelent az a tétel, hogy a Közösség csak ráruházott hatáskörei
között járhat el. A közösségi és tagállami kompetenciák elhatárolása iránti
érzékenység is hozzájárul ahhoz, hogy a Bíróság az 1977-ben kifejlesztett hasznos
hatás doktrínáját megszorítóan kezdte el értelmezi. Ettől az időszaktól kezdve a
Bíróság a 28. cikk értelmezése során is figyelembe veszi, hogy a tagállamok nem
ruházták át a Közösségre teljes gazdaságpolitikai hatáskörüket. A jogértelmezési
fordulat a Keck ítélettel következett be.
A kilencvenes évektől a Bíróság egyre kiterjedtebb hatásvizsgálatot követelt a
Bizottságtól. A chicagoi iskola hatása is érződik a közösségi versenypolitikán, a
verseny védelmének végső célja a fogyasztói jólét növelése és a hatékony
forrásallokáció biztosítása. A versenyjogot tehát úgy kell alkalmazni, hogy a
fogyasztói jólétet csökkentő vállalati magatartásokat tiltsuk meg. A közösségi
versenypolitika önálló, integrációtól független tartalma kialakult. A Bíróság többször
hangsúlyozta, hogy a felek cselekvési szabadságának korlátozása nem egyenlő a
versenykorlátozással. A versenykorlátozást mindig abban a tényleges gazdasági
összefüggésben kell elemezni, amelyben fellép, elemezve a termék vagy szolgáltatás
jellegét, a piac szerkezetét, azt a tényleges helyzetet, amelyben a verseny működik.157
A verseny ordoliberális felfogásának tehát a Közösség lassan búcsút mond.
A Közösség hatásköreinek szaporodásával és a közös piaci cél fontosságának relatív
csökkenésével azonban a versenypolitikára egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy a
versenyen kívüli célokat (például kulturális, környezetvédelmi, regionális vagy adott
esetben iparpolitikai, foglalkoztatáspolitikai célok) is figyelmbe vegyenek. A
Bizottság saját állítása szerint ilyen közösségi közérdekek csak akkor fogadhatók el,
amennyiben hatékonysági előnyt eredményeznek. Az antitröszt eljárás modernizációja
során megvalósuló decentralizáció is azzal a következménnyel járhat, hogy
jelentőségük a versenypolitikában csökken.
Az integrációs cél fontossága a versenypolitikában a hatékonysági cél eléréséhez
képest relatíve csökkent és a közös piac megvalósításától független, önálló céllá vált.
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Ez nem jelenti azt, hogy ez a cél eltűnik a versenypolitikából, hanem csak azt, hogy
domináns szerepe megszűnik.
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III. fejezet: A vállalkozás fogalma a versenyjogban és a tagállamok közötti
kereskedelem érintettsége
1. Bevezetés
Ebben a fejezetben az antitröszt szabályok- főként a 81. cikk- hatályát szeretnénk
tisztázni, azért, hogy elkülöníthessük azoktól az állami intézkedésektől, amelyek a
gazdasági szabadságok joga alapján ítélendők meg.
A Bíróság a vállalkozás fogalmának meghatározására általában egy absztrakt tesztet
alkalmaz. Minden szervezet és személy vállalkozásnak minősül, amely gazdasági,
kereskedelmi tevékenységet végez. Gazdasági jellegű az a cselekmény, amely áruk és
szolgáltatások adott piacon történő felkínálásából áll. A tevékenység akkor minősül
gazdasági jellegűnek, ha azt elvileg egy magánvállalkozás is el tudná látni egy adott
piacon jövedelemszerzési célból. A Bíróság tehát a közösségi versenyjogi szabályok
értelmezése során a tárgyi hatályból indul ki, azaz, hogy milyen jellegű a kérdéses
tevékenység. A gazdasági, kereskedelmi tevékenységet folytató alanyok autonóm
magatartása a versenyjogban vállalkozásnak minősül. A társadalombiztosítási
szolgáltatások és a szolidaritás elvén nyugvó tevékenységek terén azonban egy
konkrét tesztet dolgozott ki. A konkrét teszt alapján a Bíróság megvizsgálja, hogy a
tagállami jogszabályok a társadalombiztosítási alap, szervezet tevékenységét illetően
hagytak-e helyet a versenynek és ha igen, akkor az mekkora mértékű. Általában azok
a társadalombiztosítási alapok és szervezetek nem végeznek gazdasági tevékenységet,
amelyek a kötelező tagság elve alapján a szolidaritás elvét követve járnak el és nem
versenyeznek egymással vagy más magánvállalkozásokkal. Ezt a konkrét tesztet
használja a Bíróság a szolidaritási alapon működő, tipikusan szociális szervezetek
megítélésére is.158 A konkrét teszt során tehát a tevékenység leszabályozottságának
mértéke nagy szerephez jut a kategorizálásban.
2. Az absztrakt teszt
A vállalkozás gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végez. Gazdasági jellegű az a
cselekmény, amely áruk és szolgáltatások adott piacon történő felkínálásából áll. Az a
tény, hogy a tevékenységet magánvállalkozások is el tudnák látni, további bizonyítéka
annak, hogy a tevékenység gazdasági jellegű. Ahogyan azt Jacobs főtanácsnok az
alább ismertetett Cassa di Risparmio di Firenze ügyben megfogalmazta: minden
tevékenység gazdasági tevékenység, amelyet jövedelemszerzés céljából egy
magánvállalkozás- legalábbis elvileg- ki tudna fejteni.159

158

Ezt a megkülönböztetést és az eltérő kategóriák megjelölésére szánt elnevezéseket Jacobs
főtanácsnok használta az AOK Bundesverband ügyben hozott indítványában. Lásd a III. fejezet 3.
pontját. AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der
Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der
Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft and SeeKrankenkasse v. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) and Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische
Forschung GmbH (C-355/01) [2004] ECR I-2493.
159
C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze és Cassa di Risparmio di Firenze SpA,
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, 2006. január
10-i ítélet

- 46 -

Az általános teszt szerint azok a tevékenységek nem tartoznak a versenyjogi
szabályok hatálya alá, amelyek az állam impériumának körében közhatalmi
tevékenységnek minősülnek (iure imperii). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
tevékenység az EK-Szerződés más rendelkezései alapján nem ítélhető meg. A Bíróság
a közhatalmi tevékenység meghatározására egy nagyon általános definíciót használ.
Eszerint az olyan közérdekű feladat gyakorlása, amely az állam alapvető feladatainak
részét képezi és természeténél, tárgyánál és a rá vonatkozó szabályoknál fogva
tipikusan, jellegzetesen közhatalmi jogkör.160 Amennyiben tehát egy ilyen
tevékenység annak jellege, tárgya és a rá vonatkozó szabályok révén jellegzetes
közhatalmi jogosítványokhoz kapcsolódik, akkor nem rendelkezik olyan gazdasági
jellemzőkkel, amelyek indokolnák a Szerződés versenyszabályainak alkalmazását. A
tagállamoknak joguk van arra, hogy önállóan meghatározzák jogrendszerükben a
közhatalmi feladatok és tevékenységek körét. Az esetjogban igen kevés ügyet
találunk, amelyben a Bíróság nem fogadta el a tagállami minősítést és a tevékenységet
a tagállam érvelése ellenére gazdasági tevékenységnek tekintette.
Egy feladat vagy tevékenység kategorizálása során a Bíróság azt szokta elemezni,
hogy az adott feladatot mindig és szükségszerűen közhatóság látta-e el. Problémát
jelent az, hogy a Bíróság az ítéleteinek ezen részét általában nagyon röviden
indokolja. A Höfner ügyben például csak megjegyezte, hogy a munkaerőközvetítési
tevékenységet nem mindig közjogi egységek gyakorolták és ma sem azok gyakorolják
szükségszerűen.161
„E tekintetben meg kell állapítani egyrészről, hogy a versenyjogban a vállalkozás
fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed, függetlenül
azok jogállásától és finanszírozási módjuktól, másrészről pedig, hogy a
munkaközvetítői tevékenység gazdasági tevékenység.”162
A Bíróság értelmezését az nem befolyásolta, hogy a Munkaügyi Hivatal
térítésmentesen végezte ezt a tevékenységet, a Hivatal működését a munkáltatók és a
munkavállalók általános hozzájárulásaiból finanszírozták.163A Bíróság az Ambulanz
Glöckner ítéletben is arra hivatkozott, hogy a mentőszállítást és a sürgősségi
betegszállítást Németországban nem szükségszerűen és nem mindig a közhatóságok
látták el.164
A Höfner ítélettel az Európai Bíróság elkerülte azt, hogy a magánvállalkozásokkal
versenyben álló közhatalmi szerv immunitást követeljen magának a közigazgatási
rendszerbe való beágyazottsága miatt.165
Ennek a megközelítésnek a negatívuma, hogy az egyik tagállamban közhatalminak
minősülő egy másik tagállamban minősülhet gazdasági tevékenységnek, amennyiben
soha nem az állami szervek látták el ezt a feladatot, hanem a magánvállalkozások.
160

Lásd az alábbiakban a C-343/95 Diego Calì & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA
(SEPG) [1997] EBHT I-1547. ügy 22. és 23. pontját.
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C-41/90 Klaus Höfner és Fritz Elser kontra Macrotron GmbH [1991] EBHT I-1979. para 22.
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Para 21.
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Ugyanerre a következtetésre jutott a Bíróság a C-55/96 Job Centre coop. arl. [1997] ECR I-7119.
ügyben
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C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner v Landkreis Südwestpfalz [2001] ECR I-8089. para 20.A
Bíróság azt is figyelmbe vette, hogy az igénybevevőktől díjat szedtek.
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A Bíróság a Nungesser ügyben a francia nemzeti mezőgazdasági kutatóintézete is vállalkozásnak
tekintette, amikor licencszeeződést kötött az általa kifejlesztett kukoricavetőmagra. C-258/78 L.C.
Nungesser KG and Kurt Eisele v Commission [1982] ECR 2015.
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Ha a vizsgált tevékenység nem választható el a közhatalmi jogkör gyakorlásától,
akkor a versenyjogi szabályok nem alkalmazhatók.
Nem minden tevékenységi kör sorolható be a gazdasági vagy közhatalmi jellegű
körbe. Vannak olyan feladatok, amelyek nem közhatalmi jellegűek és nem is
gazdasági jellegűek. Ilyen az az eset, amikor az állam az oktatási, szociális, kulturális
vagy képzési közfeladatát teljesíti az állampolgárokkal szemben.166 Ebbe a körbe
tartozhatnak a szociális, nem profitorientált jótékonysági szervezetek is.
Mind az absztrakt tesztnél mind a konkrét tesztnél a Bíróság in concreto vizsgálja a
vállalkozási minőséget, azaz hogy az adott tevékenységet kifejtő személy, szervezet
gazdasági tevékenységet folytat-e vagy sem. A vállalkozás fogalma a közösségi
versenyjogban tehát relatív vagy másképpen megfogalmazva funkcionális.
A versenyjogi értelemben vett vállalkozás akár nonprofit szervezet is lehet, amelynek
célja elsődlegesen nem gazdasági tevékenység kifejtésére irányul. Amennyiben
azonban a célja elérése érdekében a nonprofit szervezet valamilyen kiegészítő
gazdasági-kereskedelmi jellegű tevékenységet fejt ki, akkor a tevékenységének ebben
a részében az EK versenyjog alanyává válik.167 Egy ügyben az olasz
futballszövetséget, illetve a FIFA-t tartotta a Bizottság vállalkozásnak, amikor azok a
labdarúgó világkupa szervezési-rendezési tevékenységét végezték.168 A
futballszövetségek non-profit szervezetek, azonban a világkupa jegy- és
reklámlehetőségeinek értékesítése, bizonyos emblémák kereskedelmi hasznosítása
során gazdasági tevékenységet végeznek. Egy másik esetben a Bizottság világhírű
operaénekesek által kifejtett gazdasági tevékenységet tekintett a 81. cikk hatálya alá
tartozónak. Egy olasz tv-társaság közvetíteni kívánta a Don Carlos operát a milánói
Scalából, amelyet egy salzburgi operatársulat adott elő. Az olasz tv-közvetítését
azonban egy müncheni kft. meghiúsította arra hivatkozva, hogy a Scala előadásában
szereplő operaénekesek közül többel egy olyan szerződést kötött korábban,amely
alapján a müncheni cég rendelkezik az operaénekesek által előadott operamű
kizárólagos sugárzási jogával.
Az Európai Bíróságnak, mielőtt rátért volna a versenykorlátozás vizsgálatára, azt az
előkérdést kellett eldöntenie, hogy ebben az ügyben van-e legalább két vállalkozás
által megkötött megállapodás, azaz az operaénekesek egy csoportja, valamint a
müncheni tv-társaság által kötött megállapodás vállalkozások közötti
166

263/86 Belgian State v René Humbel and Marie-Thérèse Edel [1988] ECR 5365. para 17-19.
A C-222/04 Ministero dell’Economia e dellle Finanze és Cassa di Risparmio di Firenze SpA,
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, 2006. január
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terén. E feltételezés szerint a banki alapítványt vállalkozásnak kell tekinteni, mivel gazdasági
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megállapodásnak minősül-e. A Bíróság értelmezése szerint az operaénekesek és
általában a művészek vállalkozásnak tekinthetők akkor, amikor a művészi
tevékenységüket gazdaságilag-kereskedelmileg hasznosítják.169 Amennyiben az állam
maga vagy önkormányzatai szerződést kötnek gazdasági tevékenység végzése
vonatkozásában, akkor álláspontom szerint ők is minősülhetnek vállalkozásnak.
Amennyiben viszont közhatalmi tevékenység vagy nem gazdasági tevékenység
körében kötnek megállapodásokat, akkor nem tartoznak a versenyjogi szabályok
hatálya alá.170
A Bíróság gyakorlata szerint tehát a vállalkozásfogalom független az alábbi
tényezőktől:
1. hogyan finanszírozzák a vállalkozás működését és az adott tevekenységi kört
2. a tevékenységet végző formája, jogi személyiséggel rendelkezik-e, jogi
státusza (közjog vagy magánjog hatálya alá tartozik-e). A közigazgatás által
végzett tevékenység is lehet gazdasági jellegű.171
3. van-e gazdasági célja172
4. tagállami vagy közösségi jogforrás szabályozza-e a tevékenységet vagy magát
a vállalkozást
5. jövedelemszerzési céllal működik-e a vállalkozás, profitorientált-e
6. a tevékenység bonyolultsága, speciális szakértelem szükséges-e a kifejtéséhez
7. egy természetes személy végzi-e a tevékenységet vagy többen együtt173
8. önmagában a vállalkozásra ruházott közszolgáltatási kötelezettség nem zárja
ki, hogy a közszolgáltatási tevékenységet gazdasági jellegűnek minősítsük.174
Az Olaszország kontra Bizottság ügyben175a Bíróság a British Telecommunications
(továbbiakban BT) döntését autonóm vállallati magatartásnak minősítette. Az angol
jogszabályok rendelkezései alapján az Egyesült Királyságban nyújtott távközlési
szolgáltatásokat illetően az állami tulajdonban lévő BT szabályozási hatáskört
gyakorolt, mivel a BT határozhatta meg saját rendelkezései útján e szolgáltatások
díjait és feltételeit. A felperes Olaszország egyrészről arra hivatkozott, hogy egy
169

78/516/EEC: Commission Decision of 26 May 1978 relaing to a proceeding under Article 85 of the
EEC Treaty (IV/29.559 RAI-UNITEL) OJ 1978 L 157, 1978.06.15. p.39.
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közjogi szerv szabályozási hatásköre nem tekinthető vállalkozási tevékenységnek, így
a Bizottság tévesen alkalmazta a 82. cikket, mivel a megtámadott határozat nem a BT
– mint távközlési berendezéseket működtető, illetve távközlési szolgáltatások
nyújtásával foglalkozó szervezet – magatartására vonatkozik, hanem arra a
szabályozási tevékenységére, amelyet az angol jog alapján gyakorol. A kifogásolt
szabályozási tevékenység miatt a felperes szerint adott esetben csak az Egyesült
Királyság ellen lehetne keresetet benyújtani a Szerződés 86. vagy 226. cikke alapján.
A Bizottság, és az azt támogató Egyesült Királyság szerint a távközlési szolgáltatások
nyújtása vállalkozási tevékenység. A brit jog kizárólag azért ruházta fel BT-t
szabályozási hatáskörrel, hogy meghatározza a távközlési szolgáltatások nyújtásának
díjait és feltételeit. A szóban forgó rendelkezéseknek tehát ugyanaz a funkciójuk, mint
a szerződési feltételeknek, és a BT e rendelkezéseket autonóm hatáskörénél fogva
szabadon fogadja el, anélkül, hogy a brit közhatalom erre bármilyen befolyással
lenne.176
A Bíróság először megállapította, hogy állami vállalkozás jogállása ellenére a BT
tevékenysége – vagyis az, hogy közszolgáltató távközlési berendezéseket működtet,
és azokat díjfizetés ellenében a szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére bocsátja –
vállalkozási tevékenység, majd másodsorban vizsgálta, hogy az angol jogszabályok
mire jogosították fel a vállalkozást. A BT-re ruházott rendelkezés-alkotási hatáskör
szigorúan azon rendelkezésekre korlátozott, amelyek az általa nyújtott szolgáltatások
díját és más feltételeit határozzák meg. Az Egyesült Királyság törvényhozása a
vitatott rendelkezések tartalmát semmilyen módon sem határozta meg előre, hanem
azt a BT szabadon állapította meg. Ilyen körülmények között a megtámadott határozat
által kifogásolt rendelkezésekre a Bíróság úgy tekintett, hogy azok szerves részét
képezik a BT vállalkozási tevékenységének.177
A Bíróság ítéletéből kitűnik, hogy a vállalkozás számára az állam nem közhatalmi
eladat gyakorlásához szükséges szabályozási jogkört bocsátott, hanem azt, hogy saját
üzleti tevékenységének szerződési feltételeit meghatározza. A BT ezt a felhatalmazást
túllépte, mivel harmadik vállalkozásokra is kiható szabályokat hozott meg, amire nem
volt felhatalmazása. Az állam nem tehető felelőssé sem a vállalkozás által elkövetett
hatáskör-túllépéséért, sem azért, hogy az általános szabályozási felhatalmazást
versenyjogsértés elkövetéséhez használta fel a vállalkozás. A vállalkozás oldaláról
szemlélve a kérdést, a vállalkozás adott szabályozása nem vonható ki a versenyjogi
szabályok tárgyi hatálya alól csak azért, mert az állam felhatalmazta az üzleti
tevékenységének szerves részét képező üzleti feltételek emgalkotására. Wesseling
szerint a Bíróság viszont nem értékelte azt, hogy az állam beiktatta a szabályozásába a
82. cikkbe ütköző BT szabályt (teljes mértékben átvette azt), amellyel az az
üzenetközvetítés piacán a versenytársainak pozícióját kívánta rontani. Ő úgy értékeli,
hogy az ítélet beleilleszkedik abba a jogértelmezési irányvonalba, hogy a Bizottság a
belső piaci program kidolgozásától kezdve kiterjesztően értelmezi a vállalkozás
fogalmát, amelybe közjogi szervezetek és kvázi közjogi szervezetek is
beletartozhatnak. A szabályozási felhatalmazás korlátait túllépő szervezet már
vállalkozásnak minősül.178
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A Bodson ítéletben179a Bíróság először azonosította, hogy az adott tevékenység, a
temetkezési szolgáltatások nyújtása önkormányzati hatáskörbe sorolt közhatalmi
tevékenység. Ebből vonta le azt a következtetést, hogy a tevékenység nem tartozik a
versenyjogi szabályok hatálya alá, mivel –bár vállalkozások végzik ezt a
tevékenységet- de azt az önkormányzat adta számukra koncesszióba. Egy másik
koncesszióval kapcsolatos ügy a Diego Calì ítélet volt, amelyben egy olasz olajtanker
kikötőt üzemeltetett koncessziós jog alapján egy magánvállalkozás. Az általa végzett
vitatott tevékenység a tenger szennyeződésének megelőzése volt, amelyért a kikötőt
használó vállalkozásoknak díjat kellett fizeteni. A díjszabást a vállalkozás dolgozta ki
és az állam hagyta jóvá. 180
„17. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy az állam közigazgatási szerve útján
közvetlenül cselekszik, vagy egy olyan intézmény útján, amelyre különleges vagy
kizárólagos jogokat ruházott át.
19. E ponton az előzetes döntéshozatalra utaló végzésből és az első kérdés
megfogalmazásából egyértelmű, hogy az alapügy tárgya az a díj, amelyet Calínak az
általa szállított acetontermékek Genova kikötőjében történő be- és kirakodása kapcsán
az SEPG részéről végzett szennyezésellenőrzési szolgáltatásért kellett volna
megfizetnie.
20. Ezenfelül megállapítható, hogy az alapügy nem olyan beavatkozás miatt kiállított
SEPG-számláról szól, amelyre a be- vagy kirakodási műveletek során valóban fellépő
szennyezés miatt került volna sor.
22. Márpedig a szennyezésellenőrzés – amelynek biztosításával Genova
olajkikötőjében az SEPG-t megbízták – olyan közérdekű feladat, amely az államnak a
tengeri területek környezetének védelmére irányuló alapvető feladatai részét képezi.
23. Egy ilyen ellenőrzési tevékenység annak jellege, tárgya és a rá vonatkozó
szabályok révén a környezetvédelmi jogosítványok gyakorlásához kapcsolódik,
amelyek jellegzetes közhatalmi jogosítványok, és nem rendelkeznek olyan gazdasági
jellemzőkkel, amelyek indokolnák a Szerződés versenyszabályainak alkalmazását.
24. Az SEPG által a kikötő tengeri területein kifejtett tevékenység szerves részét
képezi a szennyezésmegelőzési célú ellenőrzésért megállapított díjak beszedése, és ez
nem befolyásolhatja e tevékenység jogi minősítését. Mindenekelőtt,… , az SEPG által
alkalmazott díjszabást a hatóság hagyta jóvá.
25. A fenti megállapításokra figyelemmel az első kérdésre a válasz az, hogy … nem
tartozik a cikk hatálya alá, ha egy magánjogi jogi személy hatóság felhatalmazása
alapján valamely tagállam olajkikötőjében szennyezésellenőrzést lát el, még abban az
esetben sem, ha a működés költségeit a kikötő használóival fizetteti meg.”
A díjfizetési kötelezettség tehát a közhatalmi tevékenység szerves részét képezi, ezért
a versenyszabályok alapján nem ítélhető meg jogszerűségük.
Az állam magánvállalkozásra közhatalmi feladat gyakorlását bízza koncessziós
szerződés keretei között, az elvégzett tevékenységért szedhető díjszabást pedig
jóváhagyta Ilyen körülmények között a vállalkozás ezen tevékenysége állami
intézkedésnek minősül..
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A 90-es évektől több légiközlekedéssel kapcsolatos ügyben kellett a Bíróságnak
értelmezést adnia. A SAT Fluggesellschaft181ítéletben a Bíróság azzal foglalkozott,
hogy az Eurocontrol nemzetközi szervezet a közösségi versenyjog értelmében vett
vállalkozásnak minősül-e. A szervezetet államok nemzetközi szerződéssel hozták
létre, amelynek kettős célja a szerződő államok közötti együttműködés megerősítése,
másrészt a közös tevékenységek fejlesztése a légiirányítás területén, megfelelően
figyelmbe véve a védelmi szükségleteket és biztosítva a légtér minden igénybevevője
számára a legtöbb szabadságot a megkívánt biztonsági szinten. Az Eurocontrol
hatáskörrel bír az útvonalhasználati díjak kirovására és beszedésére. Az
útvonalhasználati díjak számításának alapját képező paramétereket az államok
határozzák meg, az így kiszámított és kivetett díjat az Eurocontrol az államok
nevében szedi be. Az Eurocontrol tervékenységét a szerződő államok
hozzájárulásából finanszírozzák. A Bíróság mindezt értékelve azt a következtetést
vonta le, hogy „az Eurocontrol a szerződő államok nevében olyan közérdekű
feladatokat lát el, amelyek célja a légiirányítás biztonságának fenntartása és növelése.
Az … útvonalhasználati díjak beszedéséhez kapcsolódó tevékenysége- amely az
alapeljárás megindításához vezetett- nem választható el a szervezet többi
tevékenységétől. E díj csupán a használókra kirótt, a légirányítási ellenőrzés
berendezéseinek és szolgáltatásainak kötelező és kizárólagos használatáért fizetett
ellenérték.”182
„Az Eurocontrol által végzett tevékenységek a maguk összességében természetüknél,
tárgyuknál és a rájuk vonatkozó szabályoknál fogva a légtér ellenőrzésének és
felügyeletének jogköréhez kapcsolódnak, amely tipikusan közhatalmi jogkör.”183
2006. decemberében az Elsőfokú Bíróság újabb ítéletet hozott az Eurocontrol
jogköreinek értelmezése tekintében.184 Ebben az ügyben az Eurocontrol egyéb
tevékenységei vonatkozásában kellett megállapítani, hogy azok közhatalmi vagy
gazdasági tevékenységek. A műszaki szabványosítási tevékenység előkészítését
illetően az Elsőfokú Bíróság úgy döntött, hogy az különválasztható tevékenység a
légtér irányításával és a légi biztonság fejlesztésével kapcsolatos feladatától, mivel a
két tevékenységet nem kell szükségszerűen egy és ugyanazon szervnek végeznie. A
tevékenység különválaszthatóságának megállapítása után a Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy a szabványok kidolgozásával kapcsolatos tevékenység
nem tekinthető gazdasági tevékenységnek. A szabványosítás előkészítésével és
kidolgozásával kapcsolatos tevékenységnek ugyanis nincs piaca, a kidolgozás
eredményei a szervezeten belül maradnak. Nem tekinthetünk tehát úgy az
Eurocontrolra mint amely a tagállamok számára ezen a területen szolgáltatásokat
kínál.185 A szervezet közhatósági feladatától elválaszthatatlannak tekintette a Bíróság
az e körben végzett kutatási és fejlesztési tevékenységet, mivel az Eurocontrol
közérdekű feladatába tartozik a műszaki fejlesztés előmozdítása. A harmadik vitatott
tevékenységi kör a nemzeti hatóságoknak nyújtott technikai segítségnyújtás volt,
maelyet az Eurcontrol végzett a nyilvános ajánlati felhívásk dokumentációjának
megszövegezésével és az ajánlati felhívásban résztvevő vállalkozások kiválasztási
eljárásában való részvétellel. Az Elsőfokú Bíróság először megállapította, hogy ez a
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tevékenység elválasztható a légtér irányításának és légi biztonság fejlesztésének
közhatalmi feladatától. Utána pedig a két tevékenység közötti kapcsolatot elemezte és
rámutatott, hogy a kapcsolat csak közvetett, amely nem vonja maga után a két
tevékenység közötti szükségszerű kapcsolatot. Az Eurocontrol ugyanis csak a nemzeti
hatóságok kérésére nyújt segítséget és a segítség csak a közbeszerzési eljárások
végrehajtásával kapcsolatos műszaki leírásokra vonatkozik és így csak ezen
eljárásokon keresztül bír hatással a légiközlekedés biztonságára. A segítségnyújtási
tevékenység tehát nem olyan, amely lényeges, vagy akár elengedhetetlen a
légiközlekedés biztonságának biztosításához. Ezt a tevékenységet magánjogi
jogalanyok is végezhetik, ez további jele annak, hogy a fenti tevékenység vállalkozási
jellegű. Az a tény, hogy a szóban forgó szolgáltatásokat jelenleg nem kínálja egy
magánvállalkozás sem, nem akadálya a gazdasági jellegű minősítésnek.186
A 2006-os ítélet fontos abból a szempontból, hogy azon ritka ítéletek közé tartozik,
amelyekben a Bíróság foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy közhatalminak
minősülő főteveékenységtől leválaszthatók-e gazdaságinak tekintendő egyéb
tevékenységi körök. A leválaszthatóság lehetőségét a Bíróság az Olaszország kontra
Bizottság ügyben a Bíróság úgy vetette el, hogy a vizsgált tevékenység szerves részét
képezi a másik tevékenységnek. Az Eurocontrol ügyben pedig először úgy tette fel a
kérdést, hogy két tevékenységet szükségszerűen ugyanannak a szervnek kell-e
végeznie, majd egy utána egy látszólag ellétrő tesztet alkalmazott. Először
megállapította a leválaszthatóságot, majd vizsgálta, hogy a két tevékenység között
szükségszerű, közvetlen kapcsolat áll-e fenn. A kapcsolat közvetettségének
megállapítása után jutott a Bíróság arra a végkövetkeztetésre, hogy a közhatalmi
teveékenység céljának eléréséhez nem elengedhetetlen és nem lényeges a
melléktevékenység.
Az eltérő terminológia használatából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két
tevékenységi kör közötti kapcsolatnak szervesnek és közvetlennek kell lennie, a
melléktevékenységnek lényegesen hozzá kell járulnia a főtevékenység céljainak
eléréséhez.
A légiközlekedéssel kapcsolatos ügyek másik vonulatát azok az ügyek jelentik,
amelyekben a Bíróság a reptereken földi kiszolgálást nyújtó tevékenységet
kategorizálták. A T-128/98 Aéroports de Paris kontra Bizottság187ügyben a párizsi
repteret üzemeltető társaság feladata az volt, hogy olyan polgári repülőtéri eszközöket
tervezzen, működtessen és fejlesszen, amelyek megkönnyítik a repülőgépek
érkezését, indulását, az utasok, áruk ki-és beszállítását, földön történő szállítását. A
repülőteret üzemeltető társaság ezeket a szolgáltatásokat vagy maga nyújtja a
légitársaságok számára, vagy a vele szerződésben lévő cégeken keresztül és ezért a
szolgáltatásért díjat szed be. A vele szerződésben álló, földi szolgáltatásokat nyújtó
cégek számára meghatározza a tevékenység ellátásának feltételeit és az alkalmazott
eljárásokat. Az Elsőfokú Bíróság álláspontja szerint a reptéri infrastruktúrát
üzemeltető cég nem felügyeleti tevékenységet lát el, hanem gazdasági szolgáltatást
végez. A cég szolgáltatásai ugyanis hozzájárulnak ahhoz, hogy az állami tulajdonú
ingatlanon gazdasági szolgáltatást nyújtsanak és ezért vállalkozásnak minősül.188 Az
Európai Bíróság is egyetértett az Elsőfokú Bíróság álláspontjával az Aéroports de
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Paris ügyben:189A repülőtéri szolgáltatások nyújtása a repteret üzemeltető cég által a
légitársaságok számára gazdasági tevékenység, hiszen áruk és szolgáltatások adott
piacon történő kínálásából áll. Az a tény, hogy egy tevékenységet
magánvállalkozások is el tudnának látni további bizonyítéka annak, hogy az adott
tevékenység gazdasági tevékenység. Állami tulajdon kezelése is minősülhet gazdasági
tevékenységnek.
A szakmai szabadfoglalkozásúak közül a Bíróság többek között a vámügynökök,190az
ügyvédek191és az önfoglalkoztató orvosok192vonatkozásában állapította meg
tevékenységük
gazdasági
jellegét.
A
tevékenység
szellemi
jellege,
engedélykötelessége, a szakmai szabályok megsértése esetén a szankcionálás
lehetősége nem zárja ki ezt a minősítést. A Bíróság a szellemi szabadfoglakoztatásúak
esetében megjegyzi, hogy a tevékenységet díjazás ellenében, saját kockázatukra
végzik.193
A David Meca-Medina ügyben194a Bíróság azzal a jogértelmezési problémával
szembesült, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályai a
versenyjog tárgyi hatálya alá tartozhatnak-e.
A tényállás kapcsán abban kellett a Bíróságnak döntenie, hogy egy sportszervezet
doppingellenes szabályozásának meghozatalakor vállalkozások társulásaként jár-e el.
A sport területe ugyanis csak annyiban tartozik a gazdasági szabadságok és a
versenyjog hatálya alá, amennyiben gazdasági tevékenységnek minősül. A Bíróság
azzal szembesült, hogy a sport gazdasági oldalának meghatározása nem egyszerű
feladat, hiszen a sport szervezésére vonatkozó szabályoknak is lehetnek gazdasági
kihatásai.
Két úszó a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályainak közösségi
jogsértő jellegére hivatkozott a velük szemben meghozott, sporttól való eltiltást
tartalmazó döntéssel szemben. Az Európai Bizottság panaszukat három indokkal
utasította el. Elsődlegesen azon az alapon, hogy az Olimpiai Bizottság nem minősül
ezen tényállásban vállalkozásnak, másodsorban a doppingellenes szabályozásból
189
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származó korlátozás nem minősül a 81. cikk értelmében vett versenykorlátozásnak,
mivel a korlátozás hozzátartozik a sportversenyek szervezéséhez és megfelelő
lebonyolításához, és ez nem haladja meg a doppingellenes küzdelem céljának
megvalósításához szükséges mértéket. Harmadsorban a szolgáltatásnyújtás
szabadságának elve sem sérül.
A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Közösség
céljaira figyelemmel különböző sportok gyakorlása csak annyiban tartozik a
közösségi jog hatálya alá, amennyiben az az EK 2. cikk értelmében vett gazdasági
tevékenységnek minősül.
40. „A Bíróság szerint így a Szerződés tilalmakat előíró rendelkezéseit alkalmazni
kell a sport területén meghozott azon szabályokra, amelyek a sporttevékenység
gazdasági oldalára vonatkoznak. Ebben az öszefüggésben a Bíróság korábban úgy
határozott, hogy a hivatásos sportolók klubok közötti átigazolása esetén járó
juttatások (átigazolási záradék) kifizetésére, vagy a meccsek során a klubok által
játszatható, más tagállamban honos hivatásos játékosok számának korlátozására (a
klubcsapatok összetételére) vonatkozó, vagy kizárólag a sportot érintő vagy a
játékosok helyzetének különbözőségével indokolt objektív okok nélkül a más
tagállamokból származó játékosok esetében a különböző átigazolási határidőket
meghatározó szabályok (átigazolási határidőre vonatkozó záradék) a Szerződés e
rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, és kiterjed rájuk az e rendelkezésekben előírt
tilalom.
41. Ellenben a tilalmak, amelyeket e Szerződés rendelkezései előírnak, nem
vonatkoznak a tisztán sportszabályokra, azaz azon szabályokra, amelyek csupán a
sportot érintő kérdésekre vonatkoznak, és így a gazdasági tevékenységhez nincs
közük. Valójában az ilyen, a sporttalálkozók sajátos jellegéhez és keretéhez igazodó
szabályozások hozzátartoznak a sportverseny megszervezéséhez és megfelelő
lefolytatásához, és nem tekinthetők a munkavállalók szabad szabad mozgására és a
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó közösségi szabályok korlátozásának.195
Ebben az összefüggésben a Bíróság korábban olyan ítéleket hozott, amelyek szerint
tisztán sportszabályoknak minősülnek, azaz jellegüknél fogva nem tartoznak az EK
39. és 49. cikk hatálya alá a nemzeti válogatottak összetételére vonatkozó szabályok,
sem a magasszintű nemzetközi versenyeken résztvevőknek a sportszövetségek által a
saját tagszervezeteik közül történő kiválasztására vonatkozó szabályok. E szabályok
közé tartoznak a szorosabb értelemben vett „játékszabályok”, mint például a meccs
időtartamát vagy a pályán tartózkodó játékosok számát meghatározó szabályok, mivel
a sport csak meghatározott szabályok keretei között létezhet és működhet.
42. Meg kell említeni, hogy a Bíróságnak a fentebb említett ítéletekben nem kellett
állást foglalnia a tárgybeli sportszabályoknak a Szerződés versenyre vonatkozó
rendelkezéseihez való viszonyáról. Az ítélkezési gyakorlat által a személyek szabad
mozgása és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területére vonatkozó közösségi
rendelkezéseknek a sportszabályozásokra való alkalmazhatósága tárgyában
kialakított elvek ugyanakkor egyaránt érvényesek a Szerződésnek a versenyre
vonatkozó rendelkezéseire. Valójában annak a ténynek, hogy valamely, tisztán a
sportra vonatkozó szabályozásnak nincs köze a gazdasági tevékenységhez, az a
következménye, hogy a Bíróság szerint az nem tartozik az EK 39. és 49. cikk hatálya
alá, amely egyben azt is jelenti, hogy nincs köze a gazdasági versenyviszonyokhoz
sem, és következésképpen nem tartozik az EK 81. és az EK 82. cikk rendelkezéseinek
hatálya alá sem. Ezzel szemben az olyan szabályozás, amelyet noha a sport területén
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fogadtak el, de nem tisztán sportjellegű, hanem a sporttevékenység gazdasági
oldalára is vonatkozik, mind az EK 39. és az EK 49. cikk, mind az EK 81. és az EK 82.
cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, és adott esetben az e rendelkezések által
biztosított szabadságok megsértésének is minősülhet.196”
44. „Meg kell említeni, hogy habár a magas szintű sport kétségtelenül nagymértékben
gazdasági tevékenységgé vált, ebből még nem következik az, hogy a doppingellenes
küzdelem gazdasági célt követne. Valójában a doppingellenes küzdelem célja
elsődlegesen a sportszerűség szellemének (fair-play) megóvása, amely nélkül a sport,
függetlenül attól, hogy amatőrként vagy hivatásosként gyakorolják, már nem sport. Ez
a tisztán társadalmi cél önmagában is igazolja a doppingellenes küzdelmet.
Másodsorban, és mindaddig, amíg a doppingszerek nem járnak negatív élettani hatás
nélkül, ennek a küzdelemnek célja a sportolók egészségének megóvása. Így a
doppingolás tilalma, mint a fair-play követelményének sajátos kifejeződése,
elsődleges a sportszabályok között.
45. Másrészt hangsúlyozni kell, hogy a sport lényegénél fogva egy ingyenes és nem
gazdasági jellegű tevékenység, még akkor is, ha a sportoló azt hivatásos
sporttevékenység keretében gyakorolja. Másszóval a doppingolás tilalma és a
doppingellenes szabályozás, még abban az esetben is, ha a sporttevékenységet egy
hivatásos sportoló gyakorolja, kizárólag e sporttevékenység lényegét jelentő nem
gazdasági oldalra összpontosít.”
A sport esetében sajátos módon alakul a jogalkalmazás. A sportszervezetek gazdasági
életre hatást gyakorló döntései általában vállalkozások társulásának döntéseiként
minősíthetők. A sporttevékenység lényegét jelentő, nem gazdasági oldalhoz tartozik
azonban a sportszerűség szellemének megóvása érdekében hozott intékedés. A sport
területén tehát a szabályozás célja döntő jelentőségű, nem elégséges a minősítéshez
az, hogy a tisztán sportszabályozásnak gazdasági hatásai lehetnek. Az ítélet abból a
szempontból is lényeges, hogy egyértelművé teszi: a gazdasági szabadságok jogából a
versenyjogba átemelhetők az ott kialakult elvek a gazdasági tevékenység
meghatározására.
A magyar Versenytanács gyakorlatában is felmerült egy ügy, amelyben azért nem
alkalmazták a versenytörvény rendelkezéseit, mivel az adott tevékenységi kört a
Versenytanács az Európai Bíróság jogértelmezésére is támaszkodva közhatalmi
feladatnak minősítette. A határozatot részletes indoklása miatt érdemes alaposabban is
elemezni.
Diákhitel Központ ügy197
A Versenytanács Vj-190/2001. ügyben hozott határozata szerint nem minősül
gazdasági tevékenységnek a diákhitel nyújtása és folyósítása. A Versenytanács a
következőképpen indokolta határozatát:
„Az általános vélekedés szerint- amit a nemzetközi és a hazai versenyjogi gyakorlat is
főszabálynak tekint- egy adott tevékenység, magatartás gazdasági tevékenységnek,
illetőleg piaci magatartásnak minősül, amennyiben azzal szemben a magángazdaság
szereplői részéről verseny támasztható, azaz az adott tevékenység, legalábbis elvileg,
196

Kiemelés tőlem
Vj-190/2001 ügy. Letölthető: http://www.gvh.hu/index.php?id=2827&l=h. Letöltés dátuma: 2006.
augusztus 24.
197
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nem szükségszerűen a közvállalkozások, állami intézmények által ellátható, mint
állami autoritásra tartozó intézkedés. Másként kifejezve: egy tevékenység piaci
magatartásnak minősítendő, ha azt egy profitorientált magánvállalkozás is végezni
tudja. Fontos kivétel azonban az előbbi szabály alól- és egy külön kategóriát képez a
versenyjogokban- azon esetkör, amikor olyan tevékenységről van szó, amelynek célja,
tartalma, kondíciói szerint egy közhatalmi intézményre (közhatalom, „public
authority”) jellemző célokat, tevékenységet, működési feltételeket mutat.
A Rendelet szerinti állami diákhitel rendszer működtetése és a diákhitel nyújtása a
fentebb írtak alapján, a Versenytanács megítélése szerint egy olyan tevékenységet
jelent, amely célját és a magatartás tanúsítását tekintve egy, a közhatalom
gyakorlásához kötődő, közhatalmi meghatározottságú szervezetekre (mint amilyen a
Diákhitel Központ (DHK) is) tartozó tevékenység. Alapvetően azért mondható ez ki,
mert össztársadalmi méretekben az esélyegyenlőség biztosítása a felsőoktatás
igénybevételében, az esélyegyenlőtlenségek kiegyenlítése a felsőfokú képzettséghez
kapcsolódó tudás és kultúra megszerzésében egy olyan, a közérdek kategóriájába
tartozó feladat és tevékenység, amely hagyományosan, szokásosan és szükségszerűen
az állam alapvető feladatai, funkciói közé tartozik. Mindezt a privát, üzleti alapon
működő vállalkozásoktól célként elvárni vagy ennek megvalósítását üzleti
tevékenységük részeként előírni, megkövetelni, igényelni nyilván nem alternatíva az
állami szerepvállaláshoz képest….
Az eljárás során megválaszolandó alapkérdés hasonló ahhoz, mint amikor például a
közlekedésbiztonság vagy a környezetvédelem –mint az üzleti szférától különálló
közérdekű célok megvalósítása- érdekében működtet az állam meghatározott
szervezetet, állami szabályozás és felügyelet mellett. Az adott szervezet lehet közjogi
vagy magánjogi jogalanyiságú is (akár egy részvénytársaság is), és lehetséges az is,
hogy az állam közvetlenül intézményein, vagy állami vállalatokon keresztül végzi az
adott tevékenységet, vagy pedig azt a magánszféra szereplői számára delegálja, a
feltételei meghatározásával és a ténykedés ellenőrzés alatt tartásával. Minden esetben
a döntő körülmény az adott tevékenység célja és természete.
A közérdekű, állami funkciók megvalósítása során az ennek érdekében működő
szervezet a tevékenységért valamilyen ellenszolgáltatást, díjat is kérhet, e mozzanat
miatt önmagában a tevékenység nem lesz üzleti-piaci természetű. Az
ellenszolgáltatást illetően releváns szempont, hogy azt a közhatalom végső soron az
állami kényszerítő intézmények és eljárások (például) adóhatóság által be is szedheti
(ez jellemzi a most vizsgált diákhitel konstrukciót is). Összegezve: azon szervezeteklegyenek bármilyen formájúak- amelyek egy általános közérdekű, állami funkcióra
tartozó politika instrumentumai, és státusukat, tevékenységüket illetően szoros és
folyamatos állami szabályozottság és felügyelet mellett ténykednek, valamint a
közhatalom intézményeire jellemző tevékenységi feltételekkel, jogosultságokkal
bírnak, tipikusan egy közhatalmi (állami) célt valósítanak meg, például kizárólag
szociális funkciót betöltve, nem minősülnek a Tpvt. értelmében vállalkozásnak.
…
Felvetődik még a versenyjogi szempontból vizsgált magatartás elemzésénél, hogy az
adott tevékenység megítélhető-e önállóan, oly módon, hogy a diákhitel, mint termék,
előállítását és terjesztését- folyósítását- külön lehet-e választani, és így a terjesztést,
mint önálló magatartást, elkülöníthető tevékenységként és önálló piacként kezelve
kell a vizsgált kérdés kapcsán megítélni….Egy termék előállítása és terjesztése
(disztribúciója) ugyan két külön tevékenység, ám ezek csak együtt értelmezhetők. A
folyósításnak nyilvánvalóan immanens része a folyósítás feltételeinek meghatározása,
ideértve a folyósítási bankszámlát vezető bank meghatározását.
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…
Ha tehát a termék versenyjogi mivoltában és hatásaiban csak a terjesztésével együtt
értelmezhető, és ha maga a termék- az állami diákhitel- létrehozatala és az
igénybevevőknek történő felajánlása nem minősíthető a Tpvt. értelmében a DHK
piaci magatartásának, akkor a termék létének és hasznosulásának integráns része
szintén nem lehet a DHK piaci magatartásaként minősíteni. Mint ahogyan például a
díj szedése sem elkülöníthető tevékenység magától a nem piaci magatartásnak
tekintendő szolgáltatás nyújtásától, ezért a díjszedési tevékenység (amit elvileg
szintén ki lehetne üzleti alapon szervezni) osztja az alaptevékenység nem piaci jellegű
minősítését. E vonatkozásban a Versenytanács megközelítése és a Tpvt-nek adott
értelmezése összhangban van az európai közösségi jogban felmerült hasonló kérdések
megítélésével.”
Látható, hogy a Versenytanács a Diákhitel Központ ügyben az Európai Bíróság
fogalmait használta a magyar versenytörvény piaci magatartás kategóriájának
értelmezésére. A Versenytanács álláspontja egyezett az Európai Bírósággal a
közhatalmi tevékenység fogalmi elemeit illetően. Alapvetően abból indult ki, hogy a
közhatalom gyakorlásához kötődő tevékenység nem piaci tevékenység. Az
össztársadalmi szintű esélyegyenlőség biztosítása olyan közérdekű tevékenység,
amely az állam alapvető feladatai közé tartozik. Ezért a közhatalmi feladat integráns
részét képező elemek sem minősülhetnek piaci magatartásnak.
A témánk szempontjából fontos, hogy összefoglaljuk azt a kérdést, hogy az állam
mikor minősülhet vállalkozásnak. A közhatalmi feladat gyakorlása tekintetében,
amikor az imperium világában mozgunk, akkor a Bíróság álláspontja szerint az állam
nem tartozhat a versenyjogi szabályok tárgyi hatálya alá. Ennek logikus magyarázata,
hogy az állam az imperium világában nem szembesül versennnyel. Ez az általános
érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági közlemény szerint azt jelenti, hogy „azokat
az ügyeket, amelyek természetüknél fogva állami előjognak minősülnek (mint a belső
és külső biztonságról való gondoskodás, igazságszolgáltatás, külkapcsolatok ápolása
és a közhatalom gyakorlásának egyéb formái), kizárják a versenyszabályok és belső
piaci szabályok alkalmazásából.”198
A Bizottság álláspontja szerint „főként olyan társadalmi feladatokat ellátó szervezetek
által végzett tevékenység, amelyek nem nyereségorientáltak, és amelyek nem
végeznek ipari vagy kereskedelmi tevékenységet, általában nem tartozik a Közösség
versenyszabályainak és belső piaci szabályainak hatálya alá. Idetartozik számos olyan
nem gazdasági tevékenység, amelyet például a szakszervezetek, a politikai pártok, az
egyházak és vallási közösségek, fogyasztói szövetségek, tudóstársaságok,
jótékonysági szervezetek, valamint a mentő- és segélyszervezetek látnak el. Ha
azonban egy ilyen szervezet az általános érdekű feladata teljesítése során gazdasági
tevékenységet folytat, akkor a közösségi szabályoknak az e gazdasági
tevékenységekre való alkalmazása tekintetében irányadónak kell tekinteni az e
közleményben foglalt alapelveket, különösen azon társadalmi és kulturális környezet
figyelembevételével, amelyben az adott tevékenységek megvalósulnak.”199

198

A Bizottság közleménye: Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) HL 17.
2001.1.19. 4-23. oldalig, 28. pont
199
A közlemény 30. pontja. A mentő-és segélyszervezetek vállalkozási tevékenységét már
megállapította a Bíróság az Ambulanz Glöckner ítéletben. Lásd fentebb. Ebben a részében tehát a
bizottásgi értelmezés meghaladottá vált.
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Ha az állam gazdasági, kereskedelmi, ipari tevékenységet végez, akár maga, akár
vállalkozásokon keresztül, akkor viszont számolnia kell azzal, hogy a versenytilalmak
őt is kötik. A Bizottság például a Francia Államot vállalkozásnak tekintette, amikor
egy másik vállalkozással üzleti szerződést kötött egy szabadalom licencírozása
tekintetében.200
3. A konkrét teszt
A bevezetésben már említettük, hogy ebben a körben a Bíróság azt vizsgálja, hogy a
tagállami jogszabályok a társadalombiztosítási alap, szervezet tevékenységét illetően
hagytak-e helyet a versenynek és ha igen, akkor az mekkora mértékű. Ez a teszt tehát
a szolidaritási alapon működő, tipikusan szociális szervezetek megítélését szolgálja.
Általában azok a társadalombiztosítási alapok és szervezetek nem végeznek gazdasági
tevékenységet, amelyek a kötelező tagság elve alapján a szolidaritás elvét követve
járnak el, és nem versenyeznek egymással vagy más magánvállalkozásokkal.
A Poucet and Pistre ügyben201a nemzeti bíróság előzetes döntési kérdésében azt
tudakolta, hogy a vállalkozásként kell tekintenünk a mezőgazdasági szektoron kívüli
önálló vállalkozók betegség-és anyasági biztosítási rendszerét igazgató francia
kölcsönös regionális biztosítópénztárárra, valamint a kézművesek öregségi
biztosításának független, nemzeti kiegyenlítő pénztárára. A Bíróság leszögezte, hogy
ezek a rendszerek szociális célt követnek és a szolidaritás elvén alapulnak. A
szolidaritás elve alapján biztosítják a kötelező tagság számára a kockázatok fedezetét,
függetlenül a személyek vagyoni helyzetétől és a tagságuk keletkezésekor fennálló
egészségi állapottól. A kötelező tagság elengedhetetlen a szolidaritás elvének
alkalmazásához, valamint a rendszer pénzügyi egyensúlyának megtartásához. A
Bíróság értelmezése szerint fontos körülmény az is, hogy a pénztárak a törvény
szerint járnak el, és nincs lehetőségük arra, hogy a járulékok összegét, az eszközök
felhasználását és az ellátások szintjének meghatározását befolyásolják. A folyósított
ellátások törvényen alapuló és a járulékok összegétől független ellátások.
Következésképen ez a tevékenység nem tekinthető gazdasági tevékenységnek.202
Az ítélet jól mutatja, hogy a tevékenységeket három körbe oszthatjuk be. Az állam
közhatalmi tevékenységeinek körébe, a gazdasági tevékenységek kategóriájába és a

200

Idézi Louri a 162. oldalon. French State/Surelmo IX Report on Competition Policy (1980) at point
114.
201
C-159/91 és C-160/91 Christian Poucet kontra Assurances générales de France (AGF) és Caisse
mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) éa Daniel Pistre kontra Caisse autonome
nationale de compensation de l’ assurance vieillesse des artisans (Cancava) [1993] EBHT I-637. A
későbbi Pavel Pavlov ítéletben a Bíróság így magyarázta ezt az ítéletet. Para 109. “Ezenfelül a fent
hivatkozott Poucet és Pistre ügyben hozott ítélet 19. pontjában a Bíróság kizárta e fogalom köréből az
egyes kötelező szociális biztonsági rendszerek igazgatásával megbízott, szolidaritási elven alapuló
szervezeteket. Az ott tárgyalt esetben az egészség- és anyasági biztosítási rendszerben az ellátások
azonosak voltak minden kedvezményezett számára, még akkor is, ha a járulékok a jövedelemmel álltak
arányban; az öregséginyugdíj-biztosítási rendszerben a nyugdíjak finanszírozását az aktív
munkavállalók biztosították; ezenkívül, a törvényi nyugdíjjogosultságok nem álltak arányban a
nyugdíjrendszerbe befizetett járulékokkal; végül, a strukturális pénzügyi nehézségekkel küszködő
rendszerek finanszírozásában a többlettel rendelkező rendszerek is részt vettek. Ez a szolidaritás
szükségszerűen maga után vonta, hogy a különböző rendszereket egyetlen szervezet igazgassa, és hogy
az e rendszerekbe való belépés kötelező jellegű legyen.”
202
Az ítélet 8-19. pontjának összefoglalása
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nem gazdasági tevékenységek körébe. Az ügy tárgyát képező biztosítási rendszer ezen
utóbbiba tartozik, amelyre nem alkalmazhatók a versenyszabályok.
Az FFSA ügyben203ugyancsak egy francia rendszert ítélt meg az Európai Bíróság,
ezúttal azonban a mezőgazdasági önálló vállalkozók önkéntes kiegészítő öregségi
biztosítási rendszerét, amelynek célja egy kötelező alaprendszer kiegészítése. Ezt a
rendszert a törvény önkéntes alapon veztte be és a jogalkotó által meghatározott
szabályokat figyelembe véve a tőkefelhalmozás elvén működött. A Bíróság
megkülönböztette az FFSA ügyet a korábbi Poucet és Pistre ügyben hozott ítéletétől.
Az önkéntes rendszer a tőkefelhalmozás elve alapján működött, az ellátások kizárólag
a jogosultak által befizetett hozzájárulásoktól és a működtető szervezet által eszközölt
pénzügyi befektetésekkel elért eredményektől függtek. A rendszer tehát az
életbiztosító társaságokkal versenyben gazdasági tevékenységet végez. Az
alapnyugdíját kiegészíteni kívánó mezőgazdasági termelő a rendszer és egy biztosító
társaság által nyújtott lehetőségek közül azt fogja választani, amely a számára
legkedvezőbb pénzügyi helyzetet biztosítja. A szolidaritási elvének érvényesülése egy
ilyen önkéntes rendszer esetében rendkívül korlátozott, tehát ez a tény nem fosztja
meg a rendszert irányító szervezetet annak gazdasági jellegétől. A rendszer szociális
jellegű célkitűzése, a szolidaritási követelmény, valamint azok a jogszabályok,
amelyek többek között az eszközölhető befektetések korlátozásaira vonatkoznak, nem
akadályozzák meg azt, hogy a tevékenységet gazdasági tevékenységnek lehessen
tekinteni, bár a rendszer által nyújtott szolgáltatást az életbiztosító társaságok által
nyújtott hasonló szolgáltatásokhoz képest kevésbé versenyképessé teszik.204
Az Albany International ügyben205ismét egy kieégszítő nyugdíjrendszer került
terítékre és a kiegészítő nyugdíjrendszer igazgatásával megbízott olyan nyugdíjalap,
amelyet egy meghatározott ágazat munkáltatóit és munkavállalóit képviselő
szervezetek közötti kollektív szerződéssel hoztak létre, és amelybe a belépést az állam
az ágazat valamennyi munkavállalója számára kötelezővé tette. A Bíróság első
lépésben azt derítette fel, hogy az ágazati nyugdíjalap maga határozza meg a
járulékok és ellátások összegét, és a tőkefedezeti elv szerint működik. Ennélfogva az
Alap által nyújtott ellátások összege a megvalósított befektetések pénzügyi
eredményeitől függ, és e befektetések tekintetében a biztosítótársaságokhoz hasonlóan
a Biztosítási Kamara felügyelete alatt áll.206 Mindebből a Bíróság azt a következtést
vonta le, hogy az ágazati nyugdíjalap a biztosítótársaságokkal versenyben folytatja
gazdasági tevékenységét. A Bíróság az ítélete végén megjegyezte, hogy a szociális cél
megvalósítására való törekvés, a nonprofit jelleg, a szolidaritási elemek, valamint az
203

C-244/94. Fédération française des sociétés d’assurance és társai kontra Ministére de l’Agriculture
et de la Pêche [1995] EBHT I-4013.
204
Az ítélet 14-22. pontjának összefoglalása
205
C-67/96 Albany International BV kontra Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999]
EBHT I-5751. Ezzel az ítélettel azonos két ítéletet hozott a Bíróság ugyanazon a napon: C-115/97, C116/97 és C-117/97 Brentjens’ Handelsonderneming BV and Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Handel in Bouwmaterialen [1999] ECR I-6025. és C-219/97 Maatschappij Drijvende Bokken BV v
Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer-en Havenbedrijven [1999] ECR I-6121. A Bíróság 2000-ben
is megerősítette azt a megállapítását, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közötti kollektív
megállapodásokra nem alkalmazható a 81. cikk. A C-222/98 Hendrik van der Woude v Stichting
Beatrixoord ügy tényállása szerint egy adott szektorban dolgozó munkavállalók számára kollektív
megállapodással egészségbiztosítási rendszert állítottak fel és ennek a rendszernek a működtetését
alvállalkozói szerződésbe adták. [2000] ECR I-7111.
206
A Bíróság azt is figyelembe vette, hogy a Biztosítási Kamara a kötelező tagság alól mentesítést
adhatott. Para 83.
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ágazati nyugdíjalap által megvalósított befektetésekre vonatkozó korlátozások vagy
felügyelet kétségkívül csökkenthetik az Alap által nyújtott szolgáltatás
versenyképességét a biztosítótársaságok által nyújtott hasonló szolgáltatásokhoz
képest, de nem fosztják meg vállalkozási jellegétől.207
A Pavel Pavlov208ügyben a holland szakorvosi szövetség (továbbiakban LSV) által
létrehozott foglalkoztatói nyugdíjrendszerbe a kamara kérelmére kiadott miniszteri
rendelet kötelező belépést írt elő. Pavlov úr és társai megtagadták járulékaiknak az
Alapba történő befizetését, mégpedig azzal az indokkal, hogy az Alapba való belépési
kötelezettség, amelynek címén tőlük a járulékfizetést követelték, ellentétes a
Szerződés 81., 82. és 86. cikkével. A Bíróság a felhívott versenyjogi cikkek
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Az ítélet 77-87. ponjainak összefoglalása
Joined cases C-180-184/98. Pavel Pavlov és társai kontra Stichting Pensionenfonds Medische
Specialisten [2000] EBHT I-6451. A holland nyugdíjrendszer három pillérre épül. Az első pillér a
törvényi alapnyugdíj. Ez a kötelező törvényi rendszer a lakosság egésze számára biztosít egy
korlátozott összegű nyugdíjat, amelynek kiszámítási alapja a törvényi minimálbér, tehát független a
korábbi tényleges bértől. A második pillért a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységhez
kapcsolódó kiegészítő nyugdíjak alkotják, amelyek az esetek többségében kiegészítik az alapnyugdíjat.
A kiegészítő nyugdíjak igazgatása általában egy-egy gazdasági ágazatra, szakmára, vagy egy
vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó kollektív rendszerben történik olyan alapokon keresztül,
amelyekbe kötelező belépni. A harmadik pillért az önkéntes alapon köthető egyéni nyugdíjbiztosítások
és életbiztosítások jelentik. A foglalkoztatási nyugdíjrendszerhez való kötelező csatlakozásról szóló
törvény értelmében a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörrel bír arra vonatkozóan, hogy egy
vagy több szakmai szervezet kérésére, amelyeket az érintett szakmát illetően megfelelően
reprezentatívnak ítél, kötelezővé tegye egy foglalkoztatói nyugdíjrendszerbe való belépést, amely
nyugdíjrendszert a szakma tagjai hoznak létre. A szakmai szervezet miniszterhez címzett kérelmét
előzetesen nyilvánosságra kell hozni, ha harmadik személyek is érintettek. A miniszter határozathozatal
előtt meghallgathatja Gazdasági és Szociális Tanácsot és a Biztosítási Kamarát. A jogszabály
lehetőséget ad a nyugdíjalapok számára, hogy saját kockázatukra kezeljék és fektessék be az
összegyűjtött tőkét, ha a felügyeleti hatóságnál gazdálkodási tervet és egy biztosításmatematikai
számítást nyújtanak be, amely bemutatja, hogy milyen megoldást kíván a nyugdíjalap a pénzügyi és
biztosításmatematikai kockázatokra alkalmazni. Ezenkívül a tervet jóvá kell hagyatni a Biztosítási
Kamrával. A Holland Királyi Társaság Szakorvosainak Nemzeti Szövetsége az Orvostudomány
Támogatására (a továbbiakban: LSV) által képviselt szakorvosi szakma 1973-ban létrehozott egy
foglalkoztatói nyugdíjrendszert, amelyet egy alapszabály és egy nyugdíjszabályzat rendez. Az Alapot
az alapszabálynak megfelelően alapítványként hozták létre. 1973. július 18-án kelt miniszteri rendelet
az LSV kérelmére írt elő kötelező belépést a nyugdíjrendszerbe. A szakorvosok nyugdíjrendszere két
részből áll. Az első rész az „alapnyugdíj”, ami magában foglalja az öregségi, az özvegyi és az árvasági
nyugdíjat azok mindenkori névértékén, tehát a nyugdíjjárandóság nem igazodik a jövedelmek
emelkedésének általános mértékhez. A szakorvosok alapnyugdíjukat az Alappal vagy egy
előírásszerűen engedélyezett biztosítóintézettel kötött egyedi biztosítási szerződés révén szerzik meg.
Az Alap és a biztosítóintézet biztosításmatematikai alapon megállapítja az alapnyugdíjra vonatkozó
mindenkor érvényes biztosítási díj összegét. Utóbbi a biztosított korától, nemétől és jövedelmétől, az
Alap vagy a biztosító igazgatási költségeitől és az Alap vagy a biztosító befektetési nyereségeitől
függően különbözik. A nyugdíjrendszer másik része indexálási mechanizmust, visszamenőleges
nyugdíjjogosultságot, keresőképtelenség miatti járulékfizetés alóli mentesítés esetén a
nyugdíjjogosultság fenntartását, és túlélő hozzátartozónak járó kiegészítő biztosítási szolgáltatásokat
tartalmaz. A nyugdíjak és a nyugdíjjogosultság az indexálási mechanizmussal a
jövedelemnövekedésnek megfelelően évente megállapított kiigazítási együtthatók segítségével újra
megállapíthatók. A másik rész összetevőit – a túlélő hozzátartozóknak fizetett kiegészítő biztosítási
szolgáltatások kivételével – biztosításmatematikai alapon kiszámolt járulékokból finanszírozzák. Ebben
a rendszerben nincs kockázatválasztás kérdőívek vagy orvosi vizsgálatok alapján. Az Alap non-profit
szerezet. A nyereség a nyugdíjasok és biztosítottak között nyugdíjjogosultságuk növekedésének
formájában kerül szétosztásra.
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alkalmazásának első lépéseként megvizsgálta, hogy a szakorvosok szövetsége
vállalkozások társulásának minősül-e és második lépésként azt, hogy a felállított alap
vállalkozásnak tekinthető-e a versenyjogi szabályok szerint.
A Bíróság ítéletének indoklását bonyolultsága miatt hosszabban idézzük. Az eset
érdekessége, hogy a Bíróság ugyanabban az ügyben a konkrét és az absztrakt tesztet is
alkalmazta. Az absztrakt teszt alapján dőlt el a foglalkoztatói nyugdíjalaphoz
hozzájáruló orvosok minősége, viszont a nyugdíjalap meghatározásánál már a konkrét
tesztet alkalmazta a Bíróság. Az absztrakt teszt alkalmazása során a Bíróságnak
különbséget kellett tennie a fogyasztó és a vállalkozás fogalma között.
A kérdés tehát az, hogy vállalkozásnak tekinthető-e vagy végső fogyasztóként jár el-e
az a szakorvos, aki kiegészítő nyugdíjat képez magának,
A jogértelmezésnek jelentős fejleménye, hogy a szakmai nyugdíjalapot felállító
szakorvosokat a Bíróság a Bizottság álláspontjával ellentétben vállalkozásnak
minősítette. A Bizottság érvei szerint a szakorvosok a szakmai nyugdíjalap felállítása
és működtetése körében fogyasztóként járnak el, úgy mint egy nyaralót vásárló
magánszemély, ezért ebben a tevékenységi körben a versenyszabályok nem
vonatkoznak rájuk.
Jacobs főtanácsnok szerint a természetes személyek esetében- a jogi személyekkel
szemben- meg kell különböztetni, hogy az adott tevékenység a magánszférához vagy
a gazdasági szférához tartozik-e. Abban az esetben, ha az orvos orvosi műszert vesz
vagy a jogász irodát bérel, akkor a szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan jár el. A
főtanácsnok szerint el kell különíteni azt, amikor a szakmai tevékenységből eredő
jövedelmet a vállalkozásba forgatják vissza, attól, amikor azt a vállalkozásból
kivonják és a magánszférában használják fel. A nyugdíjrendszer első és második
pillérében fizetett járulékok a vállalkozás gazdasági szférájához tartoznak, amelynek
fedezete a vállalkozás gazdasági jövedelme.
A Bíróság ítéletében a Főtanácsnok érveit követte, amikor megállapította, hogy
“79. Fel kell hívni a figyelmet e tekintetben arra a tényre, hogy egy független
szakorvos szakmai tevékenységének gyakorlásához szorosan kapcsolódik az, ha
járulékot fizet egy kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerbe. Egy szakorvos
esetében egy ilyen rendszerhez tartozását szakmájának gyakorlása alapozza meg. Az
alapeljárásban szereplő, minden szakorvosra vonatkozó kiegészítő foglalkoztatói
nyugdíjrendszer lehetővé teszi számukra, hogy a szakmájuk gyakorlásából származó
jövedelmek egy részét arra használják, hogy szakmai tevékenységük befejeztével
maguknak, és meghatározott feltételekkel túlélő házastársuknak és gyermekeiknek
egy meghatározott jövedelemszintet biztosítsanak.
80. Egy független szakorvos ezen kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerbe történő
járulékfizetése annál is inkább kapcsolódik szakmai tevékenysége gyakorlásához,
hogy a rendszert valamennyi orvosra kiterjedő, magas szintű szolidaritás jellemzi…209
81. E körülmények között a szakorvosok nem tekinthetők végső fogyasztónak,
amennyiben saját kiegészítő nyugdíjrendszerükbe fizetnek járulékot.
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82. Arra a következtetésre kell tehát jutni, hogy amennyiben a szakorvosok az LSV
keretében elhatározták, hogy valamennyien egy adott foglalkoztatói nyugdíjalaphoz
fognak hozzájárulni, a szakorvosok a Szerződés 81, 82. és 89. cikke értelmében vett
önálló vállalkozóként jártak el.”
A másik kérdés, hogy a versenyszabályok tárgyi hatálya alá tartozik-e egy kiegészítő
nyugdíjrendszer igazgatásával megbízott olyan nyugdíjalap, amelyet egy szakmát
képviselő szervezet hozott létre, és amelybe a belépést az állam e szakma valamennyi
tagja számára kötelezővé tette.
“114. Az Alap maga határozza meg a járulékok és ellátások összegét, és a
tőkefedezeti elv szerint működik. Ennélfogva, az Alap által nyújtott ellátások összege
a megvalósított befektetések pénzügyi eredményeitől függ, és e befektetések
tekintetében a biztosítótársaságokhoz hasonlóan a Biztosítási Kamara felügyelete alatt
áll.
115. Ezen ismertetőjegyek és az a tény, hogy a szakorvosok választásától függ, hogy
az Alaptól vagy egy az előírásoknak megfelelően engedélyezett biztosítóintézettől
szerzik-e meg alapnyugdíjukat, és hogy a szakorvosok egyes csoportjait az Alap a
nyugdíjrendszer más alkotórészei vonatkozásában a belépés alól mentesítheti, azzal a
következménnyel jár, hogy az Alap a biztosítótársaságokkal versenyben folytatja
gazdasági tevékenységét.
117. E körülmények között a nonprofit jelleg, valamint az Alap és a beavatkozó
kormányok által említett szolidaritási elemek nem elegendőek ahhoz, hogy az Alapot
megfosszák a Szerződés versenyszabályai értelmében vett vállalkozási minőségtől.
118. A szociális cél megvalósítására való törekvés, az említett szolidaritási elemek,
valamint az Alap által megvalósított befektetésekre vonatkozó korlátozások vagy
felügyelet kétségkívül csökkenthetik az Alap által nyújtott szolgáltatás
versenyképességét a biztosítótársaságok által nyújtott hasonló szolgáltatásokhoz
képest. Noha e megszorítások nem akadályozzák az Alap által végzett tevékenység
gazdasági tevékenységnek való minősítését, igazolhatják egy ilyen szervezet
kizárólagos jogát egy kiegészítő nyugdíjrendszer igazgatására.”
A Bíróság a Pavlov ügyben a korábbi esetjog következtetéseit felhasználva értelmezte
úgy a vállalkozásfogalmat, hogy az alapnak megfelelő mozgástere volt önálló piaci
magatartás kifejtéséhez és ezáltal más piaci szereplőkkel versenyben állt.
A Cisal v INAIL ügyben210a Vicenzai Bíróság azzal az előzetes döntési kérdéssel
fordult az Európai Bírósághoz, hogy az olasz nemzeti Munkaügyi Balesetbiztosítási
Intézet vállalkozásnak minősül-e és ha a kérdésre a válasz igenlő, akkor vajon egy
magánbiztosítóval már szerződéses kapcsolatban álló magánszemélynek ehhez a
balesetbiztosítási rendszerhez való kötelező csatlakozása nem ellentétes-e a Szerződés
82. vagy 86. cikkekkel? Cisal, az olasz állam és az észrevételt tevő Európai Bizottság
álláspontja szerint az Intézet nem tekinthető vállalkozásnak, mivel az Intézet által
nyújtott szolgáltatások és a befizetett járulékok mértékének meghatározása az olasz
jogban lefektetett kritériumok alapján történik. A szolgáltatások nem függnek az
Intézet pénzügyi eredményétől, valamint a befizetett járulékok összegétől sem. A
betegbiztosítási rendszer szolidaritási jellegét az is mutatja, hogy a járadékok akkor is
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megilletik a munkavállalót, ha a munkaadó nem fizetette be határidőre a járulékokat.
Végezetül a járulékok összege nem teljesen arányos azzal a veszéllyel, amelyben a
munkavállaló a munkavégzése következtében kerülhet.
Az Európai Bíróság ítéletének indoklásában hangsúlyozza azt, hogy a
társadalombiztosítási rendszerek szabályozása nemzeti hatáskör. A Bíróság ezután
leszögezte, hogy a törvényi szabályozás szociális céllal jött létre, hiszen minden
biztosított személyt lefed bármilyen munkahelyi balesetből vagy foglalkozási
megbetegedésből eredő kockázatra kiterjed a munkavállaló vagy a munkaadó
vétkességére tekintet nélkül. A rendszer szociális célját az is mutatja, hogy a
járadékokat akkor is kifizetik, ha a munkaadó nem fizette be időben a járulékokat.
„Azonban, ahogyan az Európai Bíróság esetjogából kitűnik, önmagában a rendszer
szociális célja nem elegendő a tevékenység gazdasági tevékenységként történő
kategorizálásának kizárásához. Két másik aspektus is figyelmet érdemel.”211
A rendszer egyik aspektusa, hogy a szolidaritási elvre épül. A járadékok mértéke és a
biztosított kockázat között nem áll fenn állandóan arányosság. Ezen kívül a
hozzájárulásokat nemcsak a vállalkozás tevékenységével járó kockázatok alapján
számítják ki, hanem figyelembe veszik a biztosított személy jövedelmét is. Másrészről
a kifizetett járadékok mértéke nem szükségszerűen arányos a biztosított személy
jövedelmével. A befizetett hozzájárulások és a kifizetett járadékok közötti közvetlen
kapcsolat hiányában szolidaritási viszony jön létre a jobban fizetett munkavállalók és
azok között, akik az alacsony jövedelmük miatt a megfelelő szociális gondoskodástól
meg lennének fosztva.
A rendszer másik aspektusa az, hogy mind a hozzájárulások, mind a járadékok
mértékét végső soron az állam határozza meg. A járadékok mértékét jogszabály
fekteti le, amely független az INAIL által megvalósított befektetések pénzügyi
eredményétől. A hozzájárulások mértékét is jóvá kell hagyni miniszteri rendelettel. A
kötelező tagsági viszony elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer pénzügyi
egyensúlyba kerüljön és a szolidaritási elv megvalósuljon. Ennek következtében azt
kell megállapítani, hogy az INAIL egy kizárólagosan szociális funkciót lát el,
tevékenysége nem tekinthető versenyjogi szempontból gazdasági tevékenységnek és
ezért nem minősül versenyjogi értelmeben vett vállalkozásnak.212
A FENIN ügy213azért különleges a bírói joggyakorlatban, mert azt kellett megítélni,
hogy termékek vagy szolgáltatások vásárlása gazdasági tevékenységnek számít-e.
FENIN, a spanyol egészségügyi termékeket forgalmazó vállalkozások egyesülete
azért fordult a Bizottsághoz, mert álláspontja szerint a spanyol egészségügyi rendszert
kezelő szervezetek- beleértve három minisztériumot is- úgy élt vissza gazdasági
erőfölényével, hogy az egyesület tagvállalkozásai felé csak több mint 300 napos
késedelemmel egyenlítette ki a számlákat, míg más szervezeteknek hamarabb fizetett.
A Bizottság FENIN panaszát arra hivatkozva utasította el, hogy az egészségügyi
rendszert kezelő szervezetek beszerzéseik során nem tekinthetők vállalkozásoknak,
mivel a keresletük nem elválasztható attól a közszolgáltatási feladattól, amelyre
ezeket az eszközöket felhasználják. Az Elsőfokú Bíróság a Bizottság
jogértelmezésével egyetértett.
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„36. Áruk kínálása és szolgáltatások nyújtása egy adott piacon a gazdasági
tevékenység legjellemzőbb vonása és nem önmagában a beszerzési tevékenység.
Tehát, ahogyan a Bizottság is érvelt, nem lenne helyes szétválasztani a későbbi
tevékenység jellegének meghatározásától a termékek beszerzésére irányuló
tevékenységet. A beszerzési tevékenység jellegét tehát az alapján kell megállapítani,
hogy a megvásárolt termékek későbbi felhasználása gazdasági tevékenységnek
minősül-e vagy sem.
37. Ennek következtében nem tekinthető egy szervezet pusztán egy adott piacon
történő vásárlás tényénél fogva vállalkozásnak, ha- akár nagy mennyiségben is-nem
abból a célból vásárol termékeket, hogy gazdasági tevékenysége részeként termékeket
vagy szolgáltatásokat kínáljon, hanem azért, hogy azokat más, például tisztán
szociális jellegű tevékenysége körében felhasználja. Bár egy szervezet nagyon
jelentős-akár monopszónium jellegű- gazdasági erőt is gyakorolhat, ez nem változtat
azon a tényen, hogy a közösségi versenyjog szempontjából nem vállalkozásként jár el
és ezért nem alanya a 81. (1) és 82. cikkekben foglalt tilalmaknak, amennyiben az a
tevékenység, amelynek céljára a szervezet terméket vásárol, nem gazdasági
tevékenység.”
Nem volt vitatott a felek között az állami egészségügyi rendszert kezelő szervezetek a
szolidaritási jellege, az, hogy a tevékenységüket társadalombiztosítási járulékokból
vagy más állami forrásból finanszírozzák és univerzális alapon ingyenesen nyújtanak
szolgáltatásokat a társadalombiztosítási rendszer tagjainak. Az Európai Bíróság
nagytanácsa 2006. júliusi ítéletében helybenhagyta az Elsőfokú Bíróság
jogértelmezését.214 Az ítélet rövid indoklásban a Bíróság kijelentette, hogy ítélkezési
gyakorlata szerint a gazdasági tevékenységet adott piacon termékek vagy
szolgáltatások kínálásának ténye jellemzi. Az Elsőfokú Bíróság tehát helyesen jutott
arra a következtetésre, hogy nem lehet elkülöníteni a vásárlási tevékenységet a termék
utólagos felhasználásától a vásárlási tevékenység értékelése tekintetében, és hogy az
utólagos felhasználás gazdasági jellege, illetve annak hiánya szükségszerűen
meghatározza a vásárlási tevékenység jellegét is.215
Slot véleménye szerint az Európai Bíróság tovább pontosította a FENIN ügyben a
Poucet ítéletben lefektetetteket abban az értelemben, hogy egy szervezetet az sem
minősít vállalkozássá, ha olyan beszerzéseket folytat, amelyeknek adott piacokon
hatást fejthetnek ki.216
Metzinger Péter tanulmányában hibásnak minősíti a Bíróság és a Bizottság
álláspontját: „Az EB és a Bizottság azon álláspontja pedig, amely szerint a kezelő
szervek kínálati, nem gazdasági jellegű magatartása nem választható el az
egészségügyi termékek piacán kifejtett vevői tevékenységtől, versenyjogi
szempontból véleményem szerint hibás. Az adott szerv különböző tevékenységei
elválaszthatóságának a kérdése a közhatalmiság-kereskedőiség problematika kapcsán
több ügyben is felmerült, melyekben azonban nem a kereslet-kínálat
megkülönböztetése volt a döntő, hanem az, hogy az adott közhatalmi funkció
ellátásához milyen tevékenységekre volt szükség. A Fenin ügyben az egészségügyi
kezelő szervek közhatalmi jellegű, s ezért nem gazdasági tevékenysége az
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egészségügyi szolgáltatások nyújtása; ettől a tevékenységtől a közhatalmiságot nem
igénylő beszerzési tevékenység minden további nélkül elválasztható, s
Spanyolországban el is válik, hiszen a panaszolt huszonhat szerv közhatalmi
jogosítványok nélkül lép fel vásárlóként. Az egészségügyi szolgáltató tevékenység
biztonsága és minősége egyébként sem függ attól, hogy a beszerzési tevékenységet
közhatalmi vagy kereskedői ruhájában végzi-e az arra hivatott állami szerv. Semmi
sem zárja ki például, hogy a beszerzési tevékenységet egy erre a célra alapított szerv
végezze, mely a piacon kifejtett gazdasági tevékenység útján szerezné be az
egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges termékeket, melyeket aztán- szükség
szerint törvényben meghatározott módon- továbbadna az egészségügyi
szolgáltatóknak. Az egészségügyi alapanyagok, gyógyszerek beszerzésére irányuló
tevékenység ugyanúgy választható el a közhatalmi tevékenységtől, ahogy pl. a
munkaerőközvetítés (Höfner és Job Centre ügyek) vagy a betegszállítás (Firma
Ambulanz Glökner ügy).217”
A Bíróság az egészségügyi szolgáltatások spanyol rendszerét álláspontom szerint nem
minősítette közhatalmi tevékenységnek, hanem azt nem gazdasági jellegű
tevékenységnek tekintette jellegét, célját, a tevékenység természetét figyelembe véve.
Metzinger Péternek azon álláspontja viszont védhetőnek tűnik, hogy a beszerzések a
szolgáltatásoktól elválaszthatóak lehetnek, ugyanis az Elsőfokú Bíróság nem adott
részletes indoklást arra nézve, hogy miért képezik a beszerzések a szolgáltatásnyújtás
integráns részét. A FENIN ítélet után egy évvel megszületett és alább ismertetett
AOK Bundesverband ügy kapcsán már részletesebben elemezte Bíróság a
leválaszthatóság kérdését. A Bíróság úgy indokolta a leválaszthatóság hiányát, hogy a
szociális tevékenységhez, annak céljaihoz, érdekeihez képest sajátos, speciális célok,
érdekek vezérlik-e a vállalkozást a kiegészítő tevékenységhez képest. A Calì ítéletben
pedig a Bíróság azt a fogalmat használta, hogy a gazdasági tevékenység szerves részét
képezi-e a vizsgált tevékenység. Ha igen, akkor a két tevékenység nem elválasztható.
Amennyiben tehát a két tevékenység szükségszerűen kapcsolódó, csak együtt
értelmezhető, akkor azok együttes megítélése szükséges. Ebből a szempontból
mellékes körülmény az, hogy a gazdasági tevékenység szerves részét képező feladatot
üzleti alapon is meg lehetne szervezni. Ezen a ponton tehát a véleményünk eltér.
A Freskot ítélet218annyiban különleges az esetjogban, hogy nem egészségbiztosítási
renszert ítélt meg a Bíróság, hanem temészeti kockázatok elleni vagyonbiztosítást.
Görögországban a mezőgazdasági vállalkozások természeti kockázatok elleni
kötelező minimumbiztosítására egy speciális állami finanszírozási rendszert hoztak
létre. A természeti kockázatokból adódó károk helyreállítását, illetve a károk
bekövetkeztének megelőzését állami pénzalapból finanszírozták. Ezt az állam által
meghatározott díjakból töltik fel, amelyet a hazai mezőgazdasági termékeket vásárló
és eladó személyekre vetnek ki. Az alapot mezőgazdasági biztosító kezeli (ELGA),
amely magánjogi személy, de a köz érdekében jár el és teljes mértékben állami
tulajdonban áll. Feladatait, működését jogszabály határozza meg. A Bíróság előtt
felmerült az a kérdés, hogy ELGA vállalkozásnak tekinthető-e a 87. cikk
értelmezésében. A Bíróság abból indult ki, hogy az ELGA-ra ruházott feladatok
gyakorlását alapvetően szociális célok vezérlik. A jogszabály állapítja meg egyrészt a
hozzájárulás mértékét a kockázattól függetlenül, másrészt és az előnyöket is,
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mindenki számára egyenlő mértékben. Továbbbá ezek jellegét, formáját is jogszabály
rögzíti. Ennek következtében az ELGA tevékenységét a Bíróság nem tekintette
gazdasági tevékenységnek.
Látható, hogy a Bíróság a vállalkozási jelleg hiányát az állami támogatási jogban sem
a szervezet szociális céljaiból vezeti le, hanem a tevékenységnek a jog általi
leszabályozottságából.
Az AOK Bundesverband219ítéletben ismét csak betegbiztosítási alap jellegét elemezte
a luxemburgi testület. Németországban jogszabályi rendelkezések bevezetésével
próbálták meg visszafogni a betegbiztosítási alapok túlköltekezését. Az alapok
szövetségei maximalizálták a gyógyszertermékekre azt az árszintet, amelyet az alap a
vele biztosítási jogviszonyban álló biztosítottnak megtérített. A maximum szint feletti
költséget a betegnek kellett finanszíroznia. Németországban a jogszabályi
betegbiztosítási rendszer több, egymástól független igazgatással rendelkező
egészségbiztosítási alapból áll. A foglalkoztatottaknak a választásuk szerinti alap
tagjává kellett válniuk. A hozzájárulás mértéke a biztosított személy jövedelmétől és
az egyes alapok által meghatározott hozzájárulási rátától függnek. Hozzájárulást
fizetnek- legtöbb esetben egyenlő mértékben- a munkáltatók is. A betegbiztosítási
alapok a hozzájárulási ráta tekintetében versenyben állnak egymással, hiszen ez
alapján határozzák meg a munkavállalók, hogy melyik alaphoz csatlakoznak. A
természetben járó szolgáltatások lényegében azonosak a kötelező kezelések
tekintetében, de eltérhetnek egymástól a kiegészítő opcionális kezelések
vonatkozásában. Az alapok szolidaritási rendszerben működnek, azaz kiegyenlítik
egymás között azokat a pénzügyi különbségeket, amelyek az eltérő biztosítotti
kockázatokból erednek. A gyógyszerek maximum térítési árának meghatározása során
első körben az alapok és az orvosok szövetségi bizottsága meghatározza azokat a
gyógyszertermékeket, amelyek hasonló terápiás hatásuk alapján azonos körbe
tartozhatnak. Ez a gyógyszerkör meghatározás csak akkor lép hatályba, ha azt az
Egészségügyi Minisztérium jóváhagyja. Második lépésként az alapok szövetsége
minden gyógyszerkörre meghúzza a maximális térítési árat. A gyógyszergyártó
vállalkozások észrevétele szerint az alapok három tekintetben is versenyben állnak
egymással. Egyrészt a biztosítási ráta, másrészt a felkínált szolgáltatások, harmadrészt
a szolgáltatásaik megszervezése tekintetében.
A Bíróság először a betegbiztosítási alapok vállalkozási jellegét vizsgálta, majd azt,
hogy a gyógyszertermékek maximális térítési árának meghatározásakor a
betegbiztosítási alapok szövetsége vállalkozások társulásaként minősül-e.
Az ügyben a betegbiztosítási alapok lényegében ugyanazokat a jogszabály által előírt
kötelező juttatásokat nyújtották a biztosítottak számára, amelyek a hozzájárulások
mértékétől függetlenek voltak. Az alapok tehát nem tudják befolyásolni ezeket a
juttatásokat. Ezen kívül az alapokat összekapcsolja a szolidaritás, amellyel a
költségeket és kockázatokat kiegyenlítik egymással. Ennek következtében a Bíróság
értelmezése szerint a betegbiztosítási alapok nem állnak versenyben egymással vagy
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magánintézményekkel a kötelező jogszabályi juttatások, akár kezelések, akár
gyógyszertermékek vonatkozásában, amely az alapvető feladatukat jelenti.
Az a tény sem vonja kétségbe ezt a megállapítást, hogy az alapoknak van bizonyos
szabadságuk a hozzájárulási ráták meghatározása tekintetében és hogy valamilyen
versenyben állnak egymással a tagok vonzása érdekében. A jogalkotó ugyanis annak
biztosítása érdekében vezette be a verseny ezen elemét, hogy az alapok a legkisebb
költségek mellett a leghatékonyabb formában működjenek a német
társadalombiztosítási rendszer megfelelő működése érdekében. A Bíróság hangsúlyos
értelmezése szerint az ilyen jellegű cél elérése nem változtatja meg a betegbiztosítási
alapok tevékenységének jellegét. Fennmarad azonban az a lehetőség, hogy a
betegbiztosítási alapok és szövetségeik olyan tevékenységet is végeznek, amely
gazdasági tevékenységnek minősül, mivel a kizárólag szociális jellegű tevékenységi
körön kívül esik. Az alapok szövetsége a maximum összegek meghatározásakor egy
jogszabály által rögzített kötelezettségének tesz eleget abból a célból, hogy biztosítsák
a német társadalombiztosítási rendszer folyamatos működését. A szövetségnek a
jövedelmezőség és a minőség követelményét figyelembe véve kell álláspontját
kialakítani, ennek hiányában a hatáskörrel rendelkező miniszter dönt. Tehát egyedül a
maximum érték konkrét összegét nem szabályozza az állam, azt a szövetség rögzíti a
törvényben megállapított kritériumok figyelembevételével. A Bíróság szerint bár a
szövetségnek van valamilyen mértékű diszkréciója ebben a tekintetben, a diszkréció
olyan területre vonatkozik, amelyen a betegbiztosítási alapok nem versenyeznek.
Ebből az következik, hogy a betegbiztosítási alapok nem valósítanak meg olyan
speciális érdeket, amely elválasztható lenne a betegbiztosítási alapok kizárólagosan
szociális céljától. Ezzel szemben a szövetségek olyan kötelezettségüknek tesznek
eleget, amely integráns része a betegbiztosítási alapok jogszabályon alapuló
tevékenységének. Ennek megfelelően a Bíróság úgy szövegezte meg ítéletének
határozati pontjait, hogy a rögzített maximum értékek megállapításával az alapok
szövetségei pusztán a társadalombiztosítási rendszer kezelésével járó jogszabályi
feladataikat látják el, és ezért nem fejtenek ki vállalkozásokként gazdasági
tevékenységet.220
Jacobs főtanácsnok indítványában eltérő jogértelmezést javasolt a Bíróság számára.
Szerinte a Bíróság a vállalkozás fogalmának meghatározásakor egy absztrakt tesztet
használ, azaz azt vizsgálja, hogy legalább elvi szinten a tevékenységet
magánvállalkozások el tudnák –e látni profitszerzési célból. Semmi értelme nem
lenne a versenyjogi szabályok alkalmazásának, ha egy magánvállalkozás az adott
tevékenységet nem tudná ellátni. A szociális szolgáltatások terén azonban a Bíróság
egy konkrétabb tesztet alkalmaz, amelynek az a lényege, hogy mennyi tér maradt a
verseny számára a nemzeti jogszabályok alapján. A társadalombiztosítási rendszernek
majdnem teljesen a szolidaritási elven kell nyugodnia ahhoz, hogy ne minősítsük a
kezelő szervezetet vállalkozásnak. A rendszernek jövedelmelosztó alapon kell
működnie, azaz a hozzájárulásokat jogszabály határozza meg és a rendszer
működtetői pusztán az adott jogszabályokat alkalmazzák. Mérlegelés kérdése az,
hogy egy szervezet mikor minősül vállalkozásnak. Nehéz megvonni egy pontos
választóvonalat, amelytől kezdve a biztosítási rendszer jövedelemelosztó elemei már
meghaladják azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyekért a biztosítási
vállalkozások is versenyeznek. A minősítés szükségszerűen a fokozatokon múlik.
Jacobs főtanácsnok álláspontja szerint a kérdéses alapok több szempontból is
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versenyeznek. Egyrészt versenyeznek egymással a hozzájárulások mértékének
megállapítása terén (az irodalom szerint a biztosított bruttó jövedelmének 12 és 15
százaléka közötti sávban mozgott a pénztárak által megszabott hozzájárulás
mértéke),221másrészt a kötelező szolgáltatásokhoz képest kiegészítő jellegű
szolgáltatásokkal is vonzani próbálják a munkavállalókat, harmadrészt a kötelező
biztosítási rendszer alá nem tartozó személyek tekintetében versenyeznek a
magánbiztosítókkal. Ezen elemek miatt a Főtanácsnok az alapokat vállalkozásként
definiálta. A térítési maximum meghatározása számára nem választható el az alapok
betegségbiztosítási feladatától. Világos volt előtte, hogy ha a szolgáltatás nyújtása
gazdasági tevékenység, akkor gazdasági tevékenységnek minősül a szállítónak a
szolgáltatás paramétereire vonatkozó döntése is. A fix összeg meghatározása során a
betegbiztosítási alapok megállapítják azt a maximum árat, amelyen egy
kulcsfontosságú inputot beszereznek és ezzel a biztosításnak azt a szintjét is, amelyet
a biztosított személyeknek nyújtanak. Ezek a döntések tehát elválaszthatatlanok az
egészségügyi biztosítás fő tevékenységétől.
A 81. cikket sértő vállalati társulási döntést azonban a Főtanácsnok is kimenthetőnek
tartotta a Szerződés 86. cikk (2) bekezdése alapján. Azt is megjegyezte, hogy
Németország megsértette a 3. (1) g, 10. és 81. cikkek együttes értelmét. Ezzel a
kérdéssel részletesebben a V. fejezetben foglalkozunk.
Látható, hogy a Főtanácsnok és a Bíróság közötti alapvető eltérés a szolidaritási és
versenyelemek közötti arány eltérő mérlegelésében áll. A Bíróság ebben az ügyben
megállpította, hogy a verseny bizonyos elemeinek a hatékonyság fokozása érdekében
történő bevezetése nem teszi az alapot vállalkozássá. Ez az értelmezés az absztrakt
teszttől idegen. Az általános versenyjogi felfogás szerint ugyanis arra épül, hogy a
versenykorlátozó hatás jogellenesé teszi a vállalkozások gyakorlátát, bármilyen
elfogadható cél érdekében születik meg az.222 A korábbi esetjog szerint érvényesülnie
kell a versenynek és a versenyszabályoknak azokon a területeken, amelyeken az állam
annak teret engedett. Irreleváns, hogy az államot mi vezette arra, hogy a szabályozott
ágazatban részleges versenyt bevezesse. Ha a Bíróság a verseny egyes elemeinek
fennálltát megállapította, akkor azt a következtetést vonta le, hogy a tevékenység
gazdasági jellegű (lásd például az FFSA ügyet vagy az Albany ügyet), tekintet nélkül
arra, hogy ezen versenyelemeknek mi a funkciója.
Drijber jegyzi meg, hogy más esetekben, például a 81. és 82. cikkek kapcsán nem
zárja ki a jogalkalmazást az, hogy a versenynek csak kis teret hagyott az állam. Ilyen
szituációkban a Bíróság inkább azt hangsúlyozta, hogy még fontosabb fenntartani a
verseny lehetőségét ebben a reziduális térben és fel kell lépni azokkal szemben, akik
ezt a korlátozott versenyt még tovább akarják szűkíteni.223
Martin Krajewski és Martin Farley úgy értelmezik az ítéletet, hogy a Bíróság a
vállalkozás fogalmának értelmezése során két fontos pontosítást tett: egy mennyiségi
és egy minőségi pontosítást.224A verseny korlátozott elemének bevezetése nem
változtatja meg az egyébként nem gazdasági tevékenység minősítését. Slot idézi, hogy
a hozzájárulások mértéke között lényeges különbségek voltak. 1997-ben például a
lealacsonyabb mérték 10,8 %, a legmagasabb pedig 14,9 % volt.225 A minőségi
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pontosítás szerint a verseny korlátozott elemének bevezetése nem változtatja meg a
minősítést, amennyiben azon célból vezették be, hogy a költséghatékonyság
növelésére ösztönözzenek.
A mennyiségi pontosítással szemben az vethető fel, hogy a Bíróság nem tisztázta,
hogy milyen mértékű verseny mellett fogadható el az, hogy a tevékenység nem
gazdasági jellegű és azt sem, hogy vajon az alapokat költséghatékonyságra ösztönző
intézkedések meddig biztosíthatnak védőhálót az alapok számára a versenyjogi
szabályok alkalmazásával szemben.
A másik kérdés amit a bírósági ítélet felvet, hogy amennyiben a vállalkozásnak nem
minősülő betegbiztosítási alapok árukat vagy szolgáltatásokat vásárolnak, akkor a fő
tevékenységükhöz kapcsolódó feladatot hajtanak-e végre vagy olyan elválasztható
műveletet, amelynek esetlegesen eltérő jellegét külön is lehet vizsgálni. Somaya
Belhaj és Johan W. van de Gronden szerint valószínűleg ezt a tevékenységet el lehet
választani a szociális feladattól és ezért a versenyszabályok alkalmazhatók.226
Álláspontom szerint a FENIN ítéletet visszaidézve az a kérdés, hogy az áru vagy
szolgáltatásnyújtás a nem gazdaságinak minősülő szociális tevékenység ellátásához
szükséges-e vagy sem. Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás nincs közvetlen
kapcsolatban a szociális tevékenységgel, akkor a versenyszabályok alkalmazhatók.
Drijber is kritikus a Bírósággal szemben azért ahogyan a gazdasági tevékenység
kérdését a vásárlói (upstream) és a biztosítási (downstream) piacon vizsgálta. Drijber
szerint egyrészről a Bíróság elfogadta azt a lehetőséget, hogy ugyanaz a szervezet a
tevékenységétől függően kétfajta besorolást kaphat. A Bíróság mégsem korlátozta
magát arra, hogy a másodlagos piactól függetlenül vizsgálja az elsődleges piacot.
„Elvileg elképzelhető egy olyan végeredmény, hogy a másodlagos piacon a szervezet
nem minősül vállalkozásnak, míg az elsődlegesen igen. Másrészről úgy tűnik, hogy a
Bíróság kivetítette a másodlagos piacra vonatkozó megállapításait az elsődleges
piacra, ugyanúgy mint ahogyan azt az Elsőfokú Bíróság a FENIN ügyben tette.”227
Lasok álláspontja szerint az AOK Bundesverband ítélet után gyakorlatilag lehetetlen
megfelelő pontossággal megállapítani azt, hogy az adott szervezet vállalkozásnak
minősül-e vagy sem, mivel a Bíróság szerint egy adott tevékenység vonatkozásában
ugyanaz a szervezet minősülhet vállalkozásnak, míg egy másik tevékenységi köre
vonatkozásában nem. Nem tartozik a versenyjogi szabáylok hatálya alá az a szervezet,
amelyet az állam kizárólag egy fogyasztói juttatásokat szétosztó rendszer
működtetésére használ fel. Lasok szerint ez annak ellenére igaz, hogy vannak olyan
magánszektorban működö vállalkozások, amelyek ellenszolgáltatás fejében jelentős
juttatásokat nyújtanak és a rendszert működtető szervezetet az állam olyan összegek
behajtására is felhasználja, amelyeknek a szintjét az állam politikai érvek alapján
állapítja meg és amelyek nem kapcsolódnak a jutattások értékéhez.228
A szociális ágazatban Slot rendszere szerint a Bíróság a következő tényezőket veszi
figyelembe a minősítésnél:229
I.

Formális kritériumok, amelyek nem relevánsak:
• A szervezet nem jövedelemszerző jellegű

226

Somaya Belhaj and Johan W.van de Gronden i.m. 686. oldal
i.m. 529.
228
Lasok i.m. 385. oldal
229
Slot (2) i.m. 585.
227
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II.

III.

• Szociális célt valósít meg
• A megvalósított beruházások korlátozottak vagy ellenőrzött jellegűek
Formális, releváns kritériumok:
• A szervezet jogi státusza és az az eljárás, amellyel a rendszert vagy a
kezelő szervezetet felállították
• A kezelő szervezet összetételére vonatkozó szabályok
Tartalmi kritériumok:
• Van-e lehetősége a szervezetnek, hogy azokhoz a piaci
körülményekhez alkalmazkodjon, amelyen működik?
• Az árakat és az outputot szabadon meghatározhatja-e? Ennek keretei
között azt vizsgáljuk, hogy a szervezetnek jogában áll-e a
hozzájárulások mértékének megállapítása? Hogyan működik a
szervezet? Ugyanúgy működik-e, ahogyan egy magánbiztosító
működne vagy jelentős mértékű kormányzati kényszer alatt működik?

Slot rendszeréhez azt a megjegyzést lehet fűzni, hogy a szervezet jogi státusza nem
mérvadó formális kritérium, másrészről szerintem a kormányzati kényszer a
jogsértésért viselt felelősség megállapítása szempontjából is releváns. Az adott
tevékenység állami szabályozottsága viszont igen lényeges tény abból a szempontból,
hogy kialakulhat-e verseny a tevékenységet végzők között.
Az állam az AOK Bundesverband esetben nem szabályozta le az ármaximum konkrét
mértékét, e tekintetben tehát hagyott döntési szabadságot az alapok szövetsége
számára. Az előzetes döntést kérő bíróság viszont azt hangsúlyozta, hogy az
ármaximálás nincs hatással olyan területen, ahol az alapok között verseny van
(kiegészítő szolgáltatások nyújtása). A Bíróság három tényre alapozta azt a döntését,
hogy az ármaximalizálás az alapok főtevékenységének integráns része:
•
Jogszabály kötelezi erre a szövetséget
•
A jogszabály célja a rendszer működőképességének fenntartása
•
A szövetség helyett- annak döntése hiányában- a miniszter is dönthet.
•
A jogszabály néhány általános kritériumot tartalmazott, amelyet
figyelembe kellett vennie a szövetségnek
•
A fennmaradó területen mérlegelési lehetősége állt fenn, amely viszont
olyan területre vonatkozott, ahol az alapok nem versenyeztek.
Kérdés, hogy a Bíróság miért nem alapozta ítéletét kizárólag ezen utóbbi tényre. Slot
egyébként megkérdőjelezhetőnek tartotta a nemzeti bíróság kiindulópontját. A
vállalkozásként történő minősítéshez szerinte nem szükségszerű feltétel az, hogy a
szervezet szabadon határozhatja meg a termékei tartalmát. „A gazdasági életben sok
olyan helyzet van, amelyben a szállított termék jellegét egy harmadik fél határozza
meg vagy az a fél, amelynek szüksége van a termékre: ez a közös tulajdonsága sok
pályázati eljárásnak és nem szükségszerűen vagy állandóan a kormány határozza meg
a termék jellemzőit. Az adott termék jellegétől és tartalmától függetlenül több olyan
tényező van- például a hozzájárulások mértéke - amelynek vonatkozásában lehetséges
a verseny. Ezen kívül egyértelmű, hogy a kollektív ármegállapítás a teljes német
gyógyszerpiacon befolyásolta a versenykörülményeket. 1994 és 2000 közötti
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időszakban azon gyógyszerek aránya, amelyek vonatkozásában az árakat rögzítették
44,4 %-ról 63,7 %-ra nőtt.230”
Hatzopoulos elemzése szerint is több kritérium együttes mérlegelésével dönthető el az
egészségbiztosítási alapok kategorizálása:231
1. Az alap célja. Ezt a Poucet & Pistre ügyben a Bíróság figyelembevette,
de később ennek a tényezőnek az értékelésben betöltött jelentősége
csökkent.
2. Kötelező-e az alapban való tagság?
3. A hozzájárulások és juttatások kiszámításának módja. Ha a juttatás és a
hozzájárulás között nincs kapcsolat, akkor ez azt jelzi, hogy nem a
gazdasági megfontolások, hanem a szolidaritási elv a domináns.
4. A hozzájárulások mértékét maga az alap vagy szervezete határozza-e
meg vagy a jogszabályok. Az előbbi ugyanis nyomatékosan jelzi, hogy
gazdasági tevékenységről van szó.
5. Az a tény is döntő, hogy a rendszer kapitalizációs rendszerben
működik-e vagy a hozzájárulások aktív kezelésére jogosult-e. A
vállalkozási jelleget gyengíti, ha az alap csak a hozzájárulások
újraelosztásához járul hozzá. Az alap vállalkozási jellegét erősíti az a
tény, hogy a juttatások mértéke a szervezet pénzügyi eredményeitől
függ.
6. Vannak-e olyan magánbiztosítótársaságok által nyújtott szolgáltatások,
amelyekkel versenyben áll az alap?
Hatzopoulos is megerősíti, hogy a Bíróság által követett teszt funkcionális és nem
szervezeti jellegű, azaz a vizsgált tevékenység jellegétől és nem a szervezet
struktúrájától függ az értékelés. Amennyiben azonban a Bíróság a szervezet vagy a
tevékenység közjogi jellegét megállapította, az a tény, hogy a tevékenységet
ténylegesen a szociális alappal szerződésben álló magánvállalkozások látják el, nem
változtatja meg a minősítést. A szervezet által a nem gazdasági jellegűnek minősített
tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre sem lehet alkalmazni a
versenyjogi szabályokat.232
Hatzopoulos végkövetkeztetése szerint a Bíróság prima facie kivételt állapít meg a
Szerződési szabályok (versenyszabályok és belső piaci szabályok) alkalmazása alól,
amennyiben a tevékenység magja szolidaritási alapon nyugszik.233
Hans Gilliams szerint a Bíróság csak formálisan utal az indoklásában arra, hogy a
tevékenység a szolidaritás elvén nyugszik. Az érdemi, mondhatnánk ügydöntő
kritérium az, hogy a szolidaritási elv érvényesülése érdekében az állam leszabályozza
a tevékenységet, és ezzel kizárja az összes versenyelem érvényesülésének lehetőségét.
A Bíróság nem követel bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az állam szabályozása
közérdekből születetett meg. A tevékenység teljes leszabályozottságának ténye
önmagában kizárja azt, hogy az adott tevékenységet folytató személyt vállalkozásnak
minősítsük.234

230

Slot (2) i.m. 587. oldal
Hatzopoulos i.m. 711-712. oldal
232
Hatzopoulos i.m. 712-713. oldal
233
i.m. 721. oldal
234
Gilliams i.m. 7. oldal
231
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Van de Gronden álláspontja szerint a Bíróság azért fejlesztette ki a konkrét tesztet,
hogy az EK-Szerződés 152. cikk (5) bekezdésében rögzített követelményt figyelmbe
vegye. Eszerint a közegészségügy terén való közösségi fellépés során teljes
mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és
az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására való hatáskörét. A Bíróság ezt a
megállapítást már egy 1984-es ítéletében megelőlegezte.235 A konkrét teszt
bevezetésével a Bíróság tiszteletben tartja a nemzeti jogalkotók akaratát. Ha a nemzeti
jogalkotó (részleges) verseny bevezetését határozta el az egészségügyben, akkor a
közösségi versenyjog alkalmazható. Ennek hiányában a versenyjog nem
alkalmazható. A konkrét teszt alkalmazásával tehát a Bíróság elismeri a tagállamok
társadalombiztosítási jogalkotási hatáskörét. Ha ebben a szférában is az absztrakt
tesztet követnénk, akkor ezen szervezetek szolgáltatásai,- amelyeket
magánvállalkozások is el tudnának elvileg látni- a közösségi versenyjog tárgyi hatálya
alá kerülnének. Ez van de Gronden szerint valószínűleg azt eredményezné, hogy a
biztosítható kockázatú tevékenységekre a versenyjogot alkalmazni kellene. A konkrét
teszt alkalmazásával elkerülhető, hogy az európai versenyszabályok alkalmazása által
liberalizáljuk azokat a tagállami egészségbiztosítási rendszereket, amelyeket a
tagállami jogalkotó a szolidaritás elvére kívánt felépíteni. 236
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Bíróság mára meglehetős
egyértelműséggel rögzítette a konkrét teszt alkalmazási feltételeit. Van de Gronden
kommentárjából az is jól érzékelhető, hogy a konkrét teszt kidolgozásánál a Bíróságot
alapvetően a tagállami hatáskörök védelmének célja vezethette.
4. A vállalkozások társulása
A vállalkozások mellett a 81. cikk speciális alanya a vállalati társulás. Ebbe a
kategóriába
tartoznak
általában
a
vállalkozások
kereskedelmi
237
szövetségei, érdekképviseleti tömörülései vagy kamarái. Vállalkozások társulásának
minősülhet mezőgazdasági szövetség is.238 Nem fosztja meg a kamarákat,
szövetségeket társulási jellegüktől az a tény sem, ha részben közhatalmi feladatokat
látnak el. A Bíróság ugyanis a társulási döntések esetében is egy funkcionális
koncepciót alkalmaz, azaz a vitatott döntés kapcsán állapítja meg annak gazdasági
jellegét. Így lehetséges, hogy a szervezet által alkotott egyik határozat nem esik a
versenyjogi szabályok hatálya alá, mivel azt az állam által rá delegált jogkörben hozta
meg a társulás, más esetben viszont a társulás vagy tagjainak gazdasági-piaci
tevékenységére vonatkozó döntés a 81. cikk hatálya alá esik. A 81. cikk
alkalmazásához nem szükséges, hogy maga a vállalati társulás is gazdasági céllal
jöjjön létre. A szakmai feladatok szervezése, a szakmai tevékenység ellátására
vonatkozó szabályok meghozatala is lehet vállalati társulási döntés. Ugyanígy nem
befolyásolja a vállalati társulási minőséget az, hogy maga a társulás nem rendelkezik

235

C-238/82 Duphar BV és társai kontra Holland Állam [1984] EBHT 523.,16. pont: …a közösségi jog
nem sérti a tagállamok azon hatáskörét, hogy kialakítsák szociális biztonsági rendszerüket…
236
van de Gronden (2) i.m.89-90.
237
Lásd például C-71/74-es ügyet: Nederlandse Vereniging voor de fruit-en groetenimporthandel,
Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geimporteerd fruit „Frubo” v Commission
of the European Communities and Vereniging de Fruitunie [1975] ECR 563.
238
Lásd például a C-61/80 Coöperatieve Stremsel-en Kleurselfabriek v Commission [1981] ECR 851.
ügyet.
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jövedelemszerzési céllal.239 A Van Landewyck kontra Bizottság ügyben az Európai
Bíróság leszögezte, hogy a 81. cikk (1) bekezdését alkalmazni kell azon társulási
határozatokra is, amelyek versenykorlátozó céllal rendelkeznek vagy
versenykorlátozó hatást eredményeznek akár a tárulás saját tevékenysége, akár a
tagvállalkozások tevékenysége vonatkozásában. Az ajánlásoknak a vállalkozások
általi elfogadása ugyanis mélyreható hatást gyakorolhat a versenyre.240
Az a tény sem releváns, hogy a társulás a közjog hatálya alá tartozó szervezet, vagy
hogy szervezetét, működését, feladatait az állam szabályozza.
A szakszervezetek vállalkozások társulásának tekinthetők-e?
Jacobs főtanácsnok az Albany ügyben azt elemezte, hogy a szakszervezetekre lehet-e
alkalmazni a versenyszabályokat.241Mivel a munkavállalók vállalkozásnak nem
tekinthetők, ezért a szakszervezetek vagy a munkavállalókat képviselő más
egyesületek nem minősülhetnek vállalkozások társulásainak. A szakszervezetek
azonban beleeshetnek a vállalkozás kategóriájába, amennyiben maguk gazdasági
tevékenységet végeznek. A szakszervezetek non-profit jellege nem zárja ki a
vállalkozásként történő kategorizálásukat. Ha a tevékenység magának a
szakszervezetnek tudható be, akkor csak a gazdasági jellegűekre alkalmazzuk a
versenyszabályokat. Ez a helyzet például akkor, ha a szakszervezet saját jogon
szupermarketet, takarékszövetkezetet, utazási irodát üzemeltet vagy más üzleti
tevékenysége van. Ebben az esetben a szakszervezet a tagok akaratától valamilyen
mértékben függetlenül viselkedik. Abban az esetben viszont, ha a szakszervezet
pusztán a tagok (vállalkozásnak nem minősülő munkavállalók) képviseletét végzi,
azaz a tagok közötti megállapodás végrehajtó szerveként jár el, akkor maga sem
minősülhet vállalkozásnak. A kereskedelmi szövetségek esetében ez a különbségtétel
nem releváns, mivel az ő esetükben maguk a tagok is vállalkozásnak tekinthetők.
A vállalati társulás döntésének megkülönböztetése az állami intézkedésektől
Lényeges, hogy a vállalati társulás döntését megkülönböztessük az állami
intézkedésektől.242 Előfordul, hogy a döntést hozó szervezet tagsága vegyes, a
szervezet munkájában részt vesznek mind a vállalkozások mind az állam képviselői.
239

FFSA ügyben a Bíróság megerősítette, hogy az a tény, hogy a központi kölcsönös mezőgazdasági
társadalombiztosítási alap nem követ haszonszerzési célt, nem fosztja meg az általa gyakorolt
tevékenységet a gazdasági jellegétől, mivel ez a tevékenység a versenyszabályok által megakadályozni
kívánt magatartásokhoz vezethet. C-244/94 Fédération française des societes d’ assurance és társai
kontra Ministére de l’ Agriculture et de la Pêche [1995] EBHT I-4013.
240
Joined cases C-209-215&218/79 Heintz van Landewyck SARL and others v Commission [1980]
ECR 3125. para 88. és lásd még a Joined cases 96-102, 104,105,108&110/82 NV IAZ International
Belgium v Commission [1983] ECR 3369, para 19 és 20.
241
Joined Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 28 January 1999. C-67/96. Albany
International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-115/97 to 117/97 Brentjens’
Handelsonderneming BV v Stichting Bedrifspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, C219/97 Maatschappij Drijvende Bokken BV v Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer-en
Havenbedrijven [1999] ECR I-5751.
242 Az állam kiterjesztésének ilyenfajta értelmezése párhuzamba állítható az állam fogalmát az
irányelvek közvetlen hatálya kapcsán értelmező bírói gyakorlattal. A Foster ügyben például úgy
fogalmaz a Bíróság, hogy azok a szervek és szervezetek is az állam fogalmába értendők bele, amelyek
az állam felügyelete vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy olyan speciális jogosultságokkal rendelkeznek,
amely meghaladja a magánszemélyek között alkalmazandó szokásos szabályokból következőket. C188/89 A Foster and others v British Gas [1990] ECR I-3313.
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Előfordulhat, hogy az állami jogszabályok kötelezik a szervezet vállalkozásait, hogy
döntéshozataluk során ne csak saját gazdasági érdekeiket vegyék figyelembe, hanem
más ágazatok érdekeit, vagy esetleg a fogyasztók érdekeit is. A bírói esetjogot
összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy ilyen testület döntésének minősítésénél több
körülményt szükséges vizsgálnunk. Először azt tekintjük át, hogy a testület tagjainak
sorában többségben vannak-e a saját érdeküket képviselő vállalkozások vagy a
hatóságok képviselői vannak többségben. Az utóbbi esetben a szervezet az állam, a
hatóságok részének tekinthető. Ennek az elemzésnek egy variánsa az lehet, amikor
nem az állam képviselői vannak többségben, hanem a vállalkozásoktól független
szakértők, akik jogszabályi rendelkezés által közérdek figyelembevételére kötelesek.
Az ilyen szervezetek szabályozását sem tekinthetjük vállalati társulás döntésének. Ez
a kérdés átvezet minket a második körülményhez.
A másik körben ugyanis pontosan azt vizsgáljuk, hogy a testület tagjainak milyen
érdekeket kell figyelembe vennie a döntés meghozatalakor. Ha alapvetően a közérdek
és nem a tagvállalkozások gazdasági érdekeinek figyelembevételére kötelesek, akkor
az így meghozott döntés állami intézkedésnek tekinthető, amelyet a szervezet delegált
állami hatáskörben hozott meg. A két szempont figyelembe vétele egy ügyben is
kombinálódhat. Lehetséges az is, hogy a vállalkozások képviselőit jogszabály kötelezi
arra, hogy ne a „küldő” vállalkozások érdekeit vegyék figyelembe, hanem a
közérdeket. Az is elképzelhető, hogy a testület összetétele azért nem kedvez a
kartellizációnak, mivel a vállalkozások képviselői mellett a fogyasztói,
fogyasztóvédelmi képviselők is ugyanabban a testületben kaptak helyet. Fenger és
Broberg álláspontja szerint az is egy szempont lehet a sok közül, hogy ki
finanszírozza a testület működését. Az állami finanszírozás is alátámasztja, hogy a
testület az állam kinyújtott karjaként működik. A magánvállalkozások saját
finanszírozás mellett hajlamosabbak lehetnek kartellek létrehozására.243 Érdekes,
hogy olyan ügy még nem merült fel a joggyakorlatában, amelyben ezt vizsgálta volna
a Bíróság. Az állami intézkedésekről szóló IV. fejezetben viszont a
kereskedelemkorlátozó állami intézkedések tárgyi hatálya körében a Bíróság elemzi,
hogy a korlátozó intézkedés megvalósítását állami vagy az állam rendelkezésére álló
forrásokból finanszírozzák-e.
Az elemzés utolsó fázisában a Bíróság azt a lehetőséget kutatja, hogy az állam
fenntartotta-e a maga számára a döntés meghozatalának lehetőségét, vagy arról
lemondott. Ezt a körülményt tipikusan akkor veszi számba a Bíróság, ha a szervezet
tagságában a közérdeket képviselők kisebbségben vannak.
Nézzünk néhány példát a vállalati társulás döntésének állami intézkedésektől való
elhatárolására:
-

-

A Clair ügyben244a francia konyaktermelők és konyakkereskedők
bizottságának tagjait a vállalkozások javaslatára a miniszter nevezte ki, de ők a
vállalkozások érdekeit képviselték. A konyak minimumárának bizottság által
történő meghatározását a Bíróság társulási döntésnek tekintette.
A Reiff ügyben245a vállalkozások ajánlására a miniszter nevezte ki a közúti
szállítmányozók díjszabó bizottságának tagjait, de azok a jogszabály szerint
szakértőként voltak kötelesek eljárni és a szakértőket a jelölő vállalkozások

243 Fenger és Broberg i.m. 367.
244
C-123/83 Bureau national interprofessionnel du cognac v Guy Clair [1985] ECR 391.
245
C-185/91 Bundesanstalt für den Güterfernverkehr kontra Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG. [1993]
EBHT I-5801.
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-

-

-

-

-

nem utasíthatták. A jogszabály szerint a bizottság más piaci szereplők,
valamint a fogyasztók érdekeit is figyelembe véve volt köteles meghozni
döntéseit. Maga a közlekedési miniszter is a bizottság tagja volt. A bizottság
határozata csak az ő jóváhagyásával születhetett meg, illetve a miniszter maga
is rögzíthette a díjakat a bizottságok helyett. A Bíróság nem tekintette vállalati
társulásnak a bizottságot.
A Delta Schiffahrtsgesellschaft246ügyben a vízi közlekedési fuvardíjakat
megállapító bizottság tagjait a vállalkozások javaslatára miniszter nevezte ki,
de a tagok nem voltak utasíthatók és a vállalkozásoktól független személyek
többségben voltak a testületben. A bizottságnak döntésében figyelembe kellett
vennie mások érdekeit is. Bár maga a miniszter nem volt a bizottság tagja, de
egyedül, a bizottság bevonása nélkül is megállapíthatta a díjakat a tisztességes
verseny biztosítása érdekében. A Bíróság nem minősítette a testületet vállalati
társulásnak.
A DIP ügyben247az új üzletek megnyitását engedélyező olasz önkormányzati
bizottságban a vállalkozások képviselői a közhatalom képviselőihez képest
kisebbségben voltak, a vállalkozások is szakértőként jártak el és kötelesek
voltak a közérdek érvényesítésére.
A Bizottság kontra Olaszország ügyben248a vámügynökök nemzeti tanácsa a
vállalkozások társulásaként járt el egy kötelező díjszabás megalkotásában. A
vállalkozások választás útján állították össze a tanácsot, amelyben csak a
vállalkozások képviselői vettek részt, de az olasz jogban közigazgatási szerv
státuszát élvezték. Közérdek figyelmbevételére nem voltak kötelezettek. A
Bíróság megállapította, hogy a vállalati társulás döntést hozott.
A Centro Servizi Spediporto ügyben249a szállítási díjakat meghatározó
bizottságban a közhatalmat képviselők voltak többségben, a vállalkozások
képviselői viszont kisebbségben. A jogszabály részletezte, hogy milyen
közérdek figyelembevételére kötelesek. Az olasz jog szerint ez a testület csak
egy javaslatot terjesztett a miniszter elé, aki azt visszautalhatta a Bizottság elé,
módosításokkal elfogadhatta, vagy maga önállóan kiadhatta a szabályozást. A
miniszternek hatásköre gyakorlása előtt több magánjogi és köjogi testülettel
kellett egyeztetnie. A Bíróság nem tekintett a határozatra vállalati társulás
döntéseként.
A Librandi ügyben250a szállítási díjakat meghatározó bizottságban a
közhatalmat képviselők kisebbségben, a vállalkozások képviselői viszont
többségben voltak. A jogszabály részletezte, hogy az összes tag közérdek
figyelembevételére köteles. Az olasz jog szerint ez a testület csak egy
javaslatot terjesztett a miniszter elé, aki azt visszautalhatta a Bizottság elé,
vagy módosításokkal elfogadhatta, vagy maga önállóan kiadhatta a
szabályozást. A miniszternek hatásköre gyakorlása előtt több magánjogi és
köjogi testülettel kellett egyeztetnie. A Bíróság annak ellenére nem tartotta a
81. cikk tágyi hatálya alá tartozónak a döntést, hogy az érdekelt vállalkozások
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alkották a többséget. Az eset azért is érdekes, mert a nemzeti bíróság szerint a
bizottság ténylegesen nem vette figyelembe a közérdeket a döntés
meghozatalakor. Az Európai Bíróság ítélete alapján ezt a nemzeti bíróságnak
külön vizsgálnia kell. Az Európai Bíróság elé ezek az ügyek úgynevezett
közvetett, előzetes döntéshozatali eljárásban érkeznek, amelyben a Bíróság a
közösségi jogot értelmezi. A konkrét tényállás, a ténykérdések tisztázása
ebben az esetben a nemzeti bíróság feladata.251
Ahogyan már említettük a Bíróság a vállalkozások társulása esetében is funkcionális
megközelítést alkalmaz, ez világosan látszik például a Wouters ügyből, amelyben a
Bíróság azt vizsgálta, hogy az ügyvédi kamara a vitatott szabályozás elfogadása
körében vállalkozások társulásának minősülhet-e vagy az állam részének. Az eset
azért is érdekes, mert nem egy vegyes összetételű (független szakértők vagy
közhatalmi szervek képviselőit is magukba foglaló) testület, hanem egy kizárólag
vállalkozásokból álló testület alkotott szabályozást, amelyről azt állította, hogy
közérdekből született meg.
A Wouters ügyben252a nemzeti bíróság azt tudakolta, hogy vajon sérti-e a
szolgáltatásnyújtás és a vállalkozás szabadságát a Holland Ügyvédi Kamara által
kiadott rendelkezés, amely szerint az ügyvédek és a könyvvizsgálók nem alakíthatnak
ki partnerségi viszonyt. Az Amszerdami és a Rotterdami Ügyvédi Kamara
határozatával megtiltotta az ügyvédi kamara tagjainak a könyvvizsgálókkal társult
hivatásgyakorlást. Az ügyvédi kamaráról szóló holland törvény alapján a kamara tagja
minden Hollandiában regisztrált ügyvéd, a kamara pedig közjogi jogállású szervezet.
A kamara közgyűlésének és felügyelő testületeinek feladata, hogy biztosítsák a
szakma megfelelő gyakorlásának feltételeit, e célból bármilyen intézkedést
elfogadhatnak. A törvény szövege szerint védeniük kell a kamara tagjainak jogait és
érdekeit, biztosítani kell kötelezettségeik betartását és végre kell hajtaniuk a
szabályok által rájuk rótt kötelezettségeket. A delegáltak kollégiuma a szakma
megfelelő gyakorlásának érdekében, valamint a kamara igazgatására és szervezetére
vonatkozó szükséges szabályokat is elfogadhatja. A szabályokat elfogadásuk után az
igazságügyminiszternek kellett megküldeni és ki kellett hirdetni a hivatalos lapban. A
jogba ütköző vagy közérdeket sértő határozatokat királyi rendelettel meg lehetett
semmisíteni vagy alkalmazásukat fel lehetett függeszteni. Az ügyvédi kamaráról szóló
törvény alapján a szabályok kötelezők a holland ügyvédi kamara tagjai számára,
valamint a látogató jogászok részére is.
A delegáltak kollégiuma által 1993-ban meghozott, a közös szakmai tevékenységet
megtiltó szabályozás szerint a tagokat nem lehet felhatalmazni a szakmájuk
gyakorlásának szabad és független jellegét veszélyeztető kötelezettségek
felvállalására vagy fenntartására.253
251
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Az alperes kamara álláspontja szerint nem minősülhet ebben a tevékenységi körben
vállalkozások társulásának, mivel a holland jogalkotó hozta létre a közjog hatálya alá
tartozó testületet és közérdekből kapott szabályozási felhatalmazást. A német, osztrák
és portugál kormány észrevétele szerint az ügyvédi kamara közhatalmi jogkört
gyakorol és ezért nem alkalmazhatók rá a versenyszabályok. A beavatkozó álláspontja
szerint a kamara hasonlatos egy közhatósághoz, mivel az állam lényeges feladatának
minősülő tevékenységet közérdekből látja el. Ezen érvelés szerint a megfelelő
igazság-és jogszolgáltatáshoz való jog biztosítása az állam lényegi feladatát képezi.
Az észrevételt tevő német állam véleménye szerint a hatáskörrel rendelkező tagállami
jogalkotó döntheti el a nemzeti szuverenitás keretei között azt, hogy hogyan szervezi
meg a jogai és hatáskörei gyakorlását. A szervezeti autonómia keretei között a
tagállam delegálhatja egy demokratikus legitimitással rendelkező szervezet - például
egy szakmai szervezet- számára mindenkire kötelező szabályok elfogadásának
hatáskörét. A szervezeti autonómia elvének érvényesülését sértené, ha a szabályozási
hatáskörrel rendelkező szervezeteket vállalkozások társulásainak tekintenénk, mivel
az a gondolat önellentmondáshoz vezet, hogy a nemzeti szabályozás csak a Bizottság
81. cikk (3) bekezdése alapján kiadott mentesítése esetén lehet érvényes. Ennek
következményeként a szakmai szabályozások összességének érvényességét
megkérdőjelezhetnénk.
A nemzeti bíróság első kérdése arra irányult, hogy a 81. cikke értelme szerinti
vállalati társulás döntésének minősíthető-e a kamara által hozott 1993-as szabályozás.
A bíróság kérdése különösen arra vonatkozik, hogy módosul-e a jogértelmezése azon
tény fényében, hogy a mindenkire kötelező szabályozás kibocsátására törvény
hatalmazta fel a kamarát. A kérdés arra is irányul, hogy a kamara vállalati társulásnak
minősül-e minden tevékenységi köre vonatkozásában azon puszta tény miatt, hogy a
tagjai érdekében hozhat döntéseket vagy a közérdekű tevékenységgyakorlásra más
szabályok vonatkoznak.
Miután a Bíróság az ügyvédek vállalkozói minőségét megállapította, áttért annak
vizsgálatára, hogy a szabályozást kiadó kamara vállalati társulásként vagy
hatóságként kategorizálható-e. Az ítélet szövegét jelentősége miatt hosszabban
idézzük.
„56. pont: A Bíróság esetjoga alapján a Szerződés versenyjogi szabályai nem
alkalmazandók olyan tevékenységre, amely jellegénél, céljainál és a rá vonatkozó
szabályok alapján nem tartozik a gazdasági tevékenység körébe (a Bíróság itt
visszautal a C-160/91 Poucet és Pistre ítélet 18-19. pontjára) vagy amely hatósági
hatáskörgyakorlással van kapcsolatban (itt a Bíróság visszautal a C-364/92 Sat
Fluggesellschaft és C-343/95 Diego Calì & Figli ítéletekre).
58. Egy olyan szakmai szervezet, mint a kamara egy olyan jellegű rendelkezés
elfogadásával, mint amilyen az 1993-as szabályozás, nem tölt be a szolidaritás elvére
alapozott szociális szerepet hasonlatosan egyes társadalombiztosítási alapokhoz
(Poucet és Pistre, 18. pont) és nem gyakorol tipikusan hatóságinak minősülő
hatásköröket. (Sat Fluggesellschaft, 30. pont). Egy gazdasági tevékenységet jelentő
szakma szabályozó szervezeteként jár el.
59. Ebben a vonatkozásban a priori nem zár ki egy szakmai szervezetet a 81. cikk
alkalmazási köréből az a tény, hogy a … törvény felhatalmazza a közgyűlést a
kamarai tagok jogainak és érdekeinek a védelmére, még akkor sem, ha a szakma
gyakorlását szabályozó feladatát teljesíti. (Itt a Bíróság visszautal a Pavlov ügyre.)
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60. Más tények is jelzik és alátámasztják azt a végkövetkeztetést, hogy egy olyan,
szabályozási hatáskörrel felruházott szakmai szervezet, mint a holland ügyvédi
kamara, nem kerülheti el a Szerződés 81. cikkének alkalmazását.
61. Először is világos az az ügyvédi törvényből, hogy a kamara irányító testületei a
szakma tagjai által megválasztott kamarai tagokból tevődnek össze. A nemzeti
hatóságok nem avatkozhatnak bele megválasztásukba ….
62. Másodsorban, az 1993-as hasonló szabályok elfogadásakor a holland kamarát nem
kötik meghatározott közérdekű szempontok. A felhatalmazó ügyvédi törvény 28.
szakasza csak azt követeli meg, hogy a szabályt a szakma megfelelő gyakorlásának
érdekében hozzák meg ….
63. Végül, az 1993-as szabályozás nem esik a gazdasági tevékenység körén kívül,
tekintettel arra, hogy milyen hatással van a holland kamara tagjainak tevékenységére
egyes multidiszciplináris társulások megtiltásának eredményeképpen.
64. … Egy ilyen szabályozás a szakma képviselőinek szándéknyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy gazdasági tevékenységük kifejtésekor meghatározott módon kell
viselkedniük.”
A Bíróság tehát magát a szabályozást is megvizsgálta a tekintetben, hogy az a tagok
gazdasági tevékenységére vonatkozik-e, gazdasági hatással járhat-e vagy sem. A
Bíróság irrelevánsnak minősítette azt, hogy a kamara közjogi szervezet és leszögezte,
hogy ez a jogértelmezés nem sérti a szervezeti autonómia elvét. Majd a Bíróság úgy
folytatta, hogy a szakmai szervezet által elfogadott szabályok állami intézkedések
maradnak, amelyekre nem vonatkoznak a Szerződés vállalkozásokra vonatkozó
szabályai, amennyiben a tagállam szabályozási hatásköröket ad egy szakmai
szervezetnek, gondosan meghatározza azokat a közérdekű kritériumokat és lényeges
elveket, amelyeknek a szabálynak meg kell felelnie és fenntartja a végső
döntéshozatal hatáskörét.254
A szakmai szervezet által elfogadott szabályok tehát kizárólag akkor minősülnek
állami intézkedésnek,
- ha a tagállam körültekintő a közérdekű szempontok meghatározásánál és
- azon lényeges elvek meghatározásánál, amelyeknek a delegált szabályozásnak
meg kell felelnie és
- fenntartja azt a hatáskört, hogy végső esetben maga hozza meg a döntést.
A három feltétel együttes fennállása esetén a tagok gazdasági tevékenységét
befolyásoló határozat sem minősülhet vállalati társulási döntésnek, hanem csak állami
intékedésnek. Az állami intézkedések jogszerűségét pedig a gazdasági szabadságokra
vonatkozó szerződési cikkek alapján kell megítélni.
Kérdés, hogy a harmadik feltételt minden vállalati társulás esetében vizsgálni kell-e
vagy sem. Álláspontom szerint nem, mivel a Bíróság a szakmai testületekre
specializálta a döntését. A szakmai testületeknek pedig fogalmilag az a sajátja, hogy
vállalkozások a tagjai és nem a közhatalmat képviselő személyek. Egy ilyen tisztán
érdekelt vállalkozásokból álló testület döntésének állami intézkedésként történő
minősítéséhez valószínűleg az Európai Bíróság is szigorúbb feltételeket akart szabni,
mint a vegyes tagságú szervezetek döntéseinek elismeréséhez. Álláspontom szerint
tehát a vegyes tagságú szervezeteknél elég két szempontot figyelembe venni a
254
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jogalkalmazásban. A szervezet vegyes tagsága mellett a közérdek figyelembevételére
való kötelezettség elegendő a vegyes tagságú testület határozatának állami
intézkedésként történő elismeréséhez.255 Ezzel szemben a pusztán vállalkozásokból
álló testületek esetében az államnak fenn kell tartania a végső döntés meghozatalának
lehetőségét is, hogy a szakmai testület az állam kinyújtott karjának minősüljön, amely
védelmet élvez az antitröszt szabályok alkalmazása szempontjából.
Léger főtanácsnok indítványában a Bíróságnak ugyanezen végkövetkeztetés
elfogadását javasolta. Szerinte a vállalati társulásként történő kategorizálást az
bonyolítja, hogy a jogszabály szövege szerint a kamara egyfelől a közérdeket köteles
figyelembe venni, másfelől a tagjainak jogait és érdekeit védi. A vállalkozások
társulásai általában azonos típusú vállalkozásokból állnak és feladatuk, hogy a tagok
érdekeit és jogait képviseljék és megvédjék őket más gazdasági szereplőkkel,
kormányzati szervekkel és általában a társadalommal szemben. A szakma megfelelő
gyakorlásának érdekében történő döntéshozatali felhatalmazás azonban túl tág és
semmilyen konkrét szempont által nem meghatározott. A kamarától jogszabály nem
követeli meg azt, hogy pozitív módon figyelembe vegye a közérdeket
szabályozásának elfogadásakor.
Baquero Cruz szerint a Bíróság elmossa a gazdasági szabadságok és a versenyjog
közötti választóvonalat, mivel az alanyi hatály helyett a tárgyi hatályra helyez
nagyobb hangsúlyt.256
A fentebb ismertetett AOK Bundesverband ügyben a Bíróság megállapította, hogy a
német egészségügyi alapok nem végeznek vállalkozási tevékenységet, ezért
nyilvánvalóan azzal sem foglalkozott, hogy az alapok szövetségei vállalkozások
társulásának tekinthetők-e.
Jacobs főtanácsnok a bírósági ítélettel ellentétben az alapokat vállalkozásnak
minősítette és külön kitért arra, hogy a gyógyszerek ármaximumálása során az alapok
szövetsége vállalati társulási döntést hozott-e.
Egyik lényeges szempontnak azt tekintette, hogy milyen kritériumok alapján
választották ki az ármaximáló testület tagjait. A társulási döntés hiányát
vélelmezhetjük akkor, ha a tagokat független szakértelmük alapján választották ki. A
Főtanácsnok értelmezésében a másik fontos szempont a testület döntéseinek alapját
képező anyagi és eljárásjogi kötelezettségek figyelembe vétele. Nem beszélhetünk
vállalati társulási döntésről, ha a testület köteles általános érdekű megfontolásokat
érvényesíteni, és konzultálnia kell különböző érdekű felekkel. A konkrét ügy
elemzésére rátérve a Főtanácsnok leszögezte, hogy az azonos vagy hasonló
hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek körét az alapok szövetségeinek és az
orvosoknak szakismeretük alapján kell meghatározni. A második lépésben viszont
már csak az alapok szövetsége húzza meg a maximális térítési sávot, tehát a
döntéshozó vállalati társulásnak minősül. Ezen kívül az alapok szövetségének
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nyilvánvaló érdeke az ár lehető legalacsonyabb szinten történő meghatározása. Nem
érvényesül minisztériumi ellenőrzés sem, a szövetség döntése azonnal alkalmazható
lesz. Az alapok mérlegelési jogkörét ugyan a jogszabály néhány kritérium alapján
korlátozza, ezek a kritériumok azonban nem eléggé megkülönböztetettek az alapok
saját érdekeitől (a legalacsonyabb gyógyszerárakat és hatékony árversenyt kell
biztosítaniuk,
valamint
konzultálniuk
kell
orvosszakértőkkel
és
gyógyszerszakértőkkel). Látható tehát, hogy a Főtanácsnok ugyanazon tények
elemzésével a Bírósághoz képest eltérően értelmezte a közösségi jogot.
2004-ben a Bizottság megbírságolta a belga építészek egyesületét,257mivel az etikai
kódexében árakat ajánlott a tagoknak és az ajánlást be nem tartó tagokat az etikai
szabályok megsértése miatt fegyelmi vizsgálatnak vetették alá. A Bizottság a
tagállammal szemben nem indított eljárást, mivel a belga hatóságok a törvény által
biztosított lehetőség ellenére nem hagyták jóvá az egyesület etikai kódexét. Az
egyesületet törvény nem kötelezte árajánlás elfogadására, a kamara által megszavazott
szabályokat törvényi jóváhagyás hiányában is publikálták, a tagok között körözték és
azokat a kamara később módosította is.
A szabályokat elfogadó egyesületet az Európai Bizottság nem állami hatóságnak
minősítette, hanem vállalati társulásnak, mivel döntése során jogi szabályozásban
meghatározott kritériumok szerinti közérdeket nem kellett figyelembe vennie. A
jogszabályok rendelkezései nem zárták ki azt, hogy kizárólag a szakma érdekei
alapján hozzon döntést. Az egyesület tagsága igen vegyes volt, a 20 főből 10 főt a
kamara nevezett ki tagjai közül, a másik 10 tag viszont nem az egyesület tagja volt,
hanem a Korona által kinevezett tag, a hatóságok és az egyetemek képviselői. Az
egyesület összetétele tehát kiegyensúlyozott volt a vállalkozások és az egyéb tagok
között, a Bizottság mégis azon az alapon minősítette az egyesületet vállalati
társulásnak, hogy a tíz egyéb tag között is lehetnek regisztrált építészek (pl. az
egyetemi tanárok), így a szakma képviselői mindenképpen túlsúlyban vannak és
nincsenek meghatározva azok a közérdekű kritériumok, amelyek alapján a döntésüket
állami aktusnak lehetne minősíteni. A döntéshozó testületet tehát nem lehet független
szakértők testületének minősíteni.258 A vitatott határozat így nem állami intézkedés és
nem is egy állami intézkedést előkészítő aktus.
A Bizottság az ajánlást 81. cikkbe ütköző vállalati társulás döntésének minősítette,
ugyanis függetlenül jogi státuszától hűen tükrözte a társulás határozatát a tekintetben,
hogy koordinálják a tagok piaci magatartását az ajánlás rendelkezéseinek
megfelelően.259
Érdekes, hogy a tagság ilyen kiegyenlített összetétele mellett a Bizottság arra a
feltételezésre alapította a határozatát, hogy a független tagok is az építészek érdekeit
szolgáló döntést hoznak. A Bizottság másik érve már meggyőzőbb, volt a
határesetnek minősülő összetétel miatt a döntéshozatal szempontjai (közérdek
figyelembevételének hiánya) nagyobb szerepet kapnak az értelmezésben.
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A Laurent Piau ítéletben260az Elsőfokú Bíróság a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség) által kiadott 1994-es szabályzatot tekintette vállalati társulási döntésnek,
amelyben a játékos-közvetítő ügynökök működésével kapcsolatos korlátozásokat írtak
elő. Az Elsőfokú Bíróság először a FIFA tagjairól, a nemzeti szövetségekről
állapította meg vállalkozási jellegüket, mivel a nemzetközi szinten szervezett profi
labdarúgó-bajnokságok esetében a piacon érteékesíthető kizárólagos közvetítési és
egyéb jogokkal rendelkeznek. Ezen kívül a FIFA alapokmánya szerint a nemzeti
szövetségeknek vissza kellett fizetniük a FIFA-nak a nemzetközi mérkőzéseken
befolyt bruttó bevétel meghatározott százalékát.
Másodsorban a játékos-közvetítői tevékenység díj ellenében végzett gazdasági
tevékenység, amely nem tartozik a speciális jellegű sportszabályozások körébe.
A FIFA szabályzat vállalati társulás döntése, mivel azt a FIFA saját jogkörben és nem
delegált jogalkotói jogkörben hozta meg, valamint a szabályzat a FIFA azon akaratát
fejezi ki, hogy tagjainak a játékos-közvetítőkkel kapcsolatos magatartását koordinálja.
Ezzel a Bíróság a Wouters ügy alapján kizárta a delegált állami intézkedésként történő
kategórizálást is.
A Bíróság megjegyezte ugyanakkor, hogy számára nem világos az a kérdés, hogy a
FIFA milyen alapon jogosult egy gazdasági tevékenységet kvázi jogalkotói jelleggel
szabályozni. A FIFA szabályzatnak megfelelő rendelkezések megalkotása ugyanis
általában a közhatalom gyakorlásának körébe tartozik. Az Elsőfokú Bíróság szerint
nem lehet abból kiindulni, hogy egy magánjogi entitás, mint például a FIFA minden
további nélkül jogosult lenne kifejezetten erre vonatkozó jogalkotói felhatalmazás
hiányában, egy olyan tevékenység gyakorlását lényegében mindenre kiterjedően
szabályozni, amely nincs kifejezett összefüggésben a sport sajátos jellegével, illetve a
sportszövetségek önszervezési szabadságával.261
Összefoglalás a vállalati társulás döntése című részhez
A Bíróság a társulási döntések esetében is egy funkcionális koncepciót alkalmaz, azaz
a vitatott döntés kapcsán állapítja meg annak gazdasági jellegét. Így lehetséges, hogy
a szervezet által alkotott egyik határozat nem esik a versenyjogi szabályok hatálya alá,
mivel azt az állam által rá delegált jogkörben hozta meg a társulás, más esetben
viszont a társulás vagy tagjainak gazdasági-piaci tevékenységére vonatkozó döntés a
81. cikk hatálya alá esik. Ezzel a Bíróság nemcsak a vállalkozás-fogalom, hanem a
vállalati társulás döntésének fogalma esetében is az alanyi hatály helyett a tárgyi
hatályra helyezte át az elemzés hangsúlyát.
A vegyes tagságú szervezetek esetében alapvetően két szempont együttes
mérlegelésével dönthető el a határozat jellege (vállalati társulás döntése vagy állami
intézkedés-e):
1. Szervezeti szempont: az érdekelt vállalkozások vannak-e többségben a
testületben vagy a független szakértők, a közhatalmat képviselő tagok?
260 T-193/02 Laurent Piau kontra Bizottság [2005] EBHT II-209. Magánszemélyek az Európai
Bizottsághoz fordultak azzal a panasszal, hogy a szabályzat sérti a versenyjogi rendelkezéseket és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát. A Bizottság a 81. cikket alkalmazva a FIFA felé jelezte, hogy a
szabályzat néhány rendelkezését jogsértőnek tartja, amelyeket a FIFA később módosított. A
magánszemélyeknek a módosított FIFA szabályzattal szembeni panaszát a Bizottság elutasította, ezt a
magánszemélyek az Elsőfokú Bíróság előtt támadtak meg.
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2. Milyen anyagi és eljárásjogi kötelezettségek terhelik a testületet az adott
döntés meghozatalánál? Az anyagi jogi szempont alatt azt vizsgáljuk, hogy
kötelesek-e a közérdek figyelembe vételére, eljárásjogi szempont alatt pedig
azt, hogy köteles konzultálni ellentétes érdekű felekkel vagy közhatalmi
testületekkel, személyekkel.
A Bíróság a hasznos hatás doktrínájával kapcsolatos ügyekben általában arra is
támaszkodott pótlólagos érvként, hogy az állam fenntartotta a végső döntés
meghozatalának lehetőségét, így a testületi döntés állami intézkedés jellegét nem
vesztette el.262
A kizárólag az érdekelt vállalkozásokból álló tesetületek esetén viszont ezen utóbbi
szempont konjuktív szempontként lett rögzítve a Wouters ítéletben. Egy szakmai
szervezet által elfogadott szabályok tehát kizárólag akkor minősülnek állami
intézkedésnek,
- ha a tagállam körültekintő a közérdekű szempontok meghatározásánál és
- azon lényeges elvek meghatározásánál, amelyeknek a delegált szabályozásnak
meg kell felelnie és
- fenntartja azt a hatáskört, hogy végső esetben maga hozza meg a döntést.
A három feltétel együttes fennállása esetén a tagok gazdasági tevékenységét
befolyásoló határozat állami intézkedés marad, amelyre az antitröszt szabályok nem
alkalmazhatók. Az állami intézkedések jogszerűségét pedig a gazdasági
szabadságokra vonatkozó szerződési cikkek és a tagállamoknak címzett versenyjogi
tilalmak alapján lehet megítélni.
Kérdés, hogy a harmadik feltételt minden vállalati társulás esetében vizsgálni kell-e
vagy sem. Álláspontom szerint nem, mivel a Bíróság a szakmai testületekre
specializálta a döntését. A szakmai testületeknek pedig fogalmilag az a sajátja, hogy
vállalkozások a tagjai és nem a közhatalmat képviselő személyek. Egy ilyen tisztán
érdekelt vállalkozásokból álló testület döntésének állami intézkedésként történő
minősítéséhez valószínűleg az Európai Bíróság is szigorúbb feltételeket akart szabni,
mint a vegyes tagságú szervezetek döntéseinek elismeréséhez. Álláspontom szerint
tehát a vegyes tagságú szervezeteknél elég két szempontot figyelembe venni a
jogalkalmazásban. A szervezet vegyes tagsága mellett a közérdek figyelembevételére
való kötelezettség elegendő a vegyes tagságú testület határozatának állami
intézkedésként történő elismeréséhez.263 Ezzel szemben a pusztán vállalkozásokból
álló testületek esetében az államnak fenn kell tartania a végső döntés meghozatalának
lehetőségét is, hogy a szakmai testület az állam kinyújtott karjának minősüljön, amely
védelmet élvez az antitröszt szabályok alkalmazása szempontjából.
Végül meg kell jegyeznünk, hogy a Bíróság jogalkalmazása nagyon formális. A
Bíróság megelégszik azzal, hogy jogszabály kötelezi a testületet közérdek figyelembe
vételére. A nemzeti bíróságokra hárította annak vizsgálatát, hogy a közérdeket
262
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ténylegesen érvényre juttatta-e a testület. Az Európai Bíróság nem vizsgálja azt sem,
hogy a döntésben mennyire vegyülnek a magán-és közérdekű elemek, vagy hogy
milyen ezek aránya. Ezen kívül a konzultációs kötelezettséget is ugyanilyen
formálisan veszi számba a Bíróság. Az a tény nem releváns számára, hogy a
konzultáció eredményeképpen a testület döntése változatlanul saját gazdasági érdekeit
tükrözi-e.
5. A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége
A versenykorlátozó vállalati magatartások, vállalati társulási döntések közösségi jogi
tilalmának előfeltétele, hogy az adott magatartás alkalmas legyen a tagállamok közötti
kereskedelem befolyásolására. Ennek hiányában a közösségi versenyjog nem
alkalmazható és az egyébként versenykorlátozó magatartás a közösségi jog
szempontjából jogszerű. A belső piaci jog és a közösségi versenyjog által lefedett
területek feltérképezéséhez tehát szükség van ezen tényállási elem részletes
vizsgálatára is.
5.1: Alkalmasság a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására a 81. cikk
alapján264
Ennek a feltételnek a vizsgálatát azzal kell kezdenünk, hogy mi is tartozik a
kereskedelem fogalma alá. A kereskedelem nemcsak árura vonatkozhat, hanem
szolgáltatásra is. Tipikusak a banki és pénzügyi jellegű szolgáltatások, vagy a tvsugárzás továbbítása.
Valentine Korah kifejtette,265hogy az Európai Bíróság fokozatosan szélesen
értelmezte a kereskedelem fogalmát, például a Pronuptia ügyben266a letelepedés
szabadságát is ide tartozónak tekintette. A kereskedelem így nem korlátozódik az
árukra, szolgáltatásokra, hanem a letelepedés szabadságára, a szolgáltatók szabad
mozgására és a tőkemozgásra is kiterjed. Úgy tűnik, hogy amennyiben egy
vállalkozásnak egy másik tagállamban van fiókja, akkor a fiók tevékenységére
gyakorolt hatások az anyavállalat tagállamában is kifejthetik hatásukat, így a
tagállamok közötti kereskedelemre is érinthetik.267
A 81. cikk ezen tényállási elemének megvalósulásához – mint ahogy az a Szerződés
szövegéből is kitűnik – nem szükséges az, hogy a versenykorlátozó cselekménynek
aktuális hatása legyen a kereskedelemre, az potenciális is lehet, azaz a
versenykorlátozó magatartásnak alkalmasnak kell lennie a tagállamok közötti
kereskedelem befolyásolására. A tényállási elem megvalósulásához elég, ha annak a
lehetősége áll fenn, hogy a külföldi versenytársak belépnek a hazai piacra.
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Az Európai Bíróság 1966-ban, egyik korai, de azóta is egyik legtöbbet idézett
ügyében, a Consten-Grundig ügyben268 úgy vélte, hogy ebbe a kategóriába tartozik
minden olyan magatartás, amely „alkalmas arra, hogy ténylegesen vagy potenciálisan,
közvetve vagy közvetlenül a tagállamok közötti kereskedelem szabadságát olyan
módon veszélyeztesse, amely a tagállamok közötti egységes piac célkitűzésének
elérését akadályozná.”
Egy másik ügyben a Bíróság úgy fogalmazott, hogy a jogi és ténybeli objektív
tényezők alapján a valószínűség megfelelő mértékével előrelátható az, hogy a
megállapodás befolyásolhatja közvetve vagy közvetlenül, aktuálisan vagy
potenciálisan a tagállamok közötti kereskedelem rendjét.269
Ez a feltétel akkor is teljesül, ha a kereskedelem rendje vagy szokásszerű alakulása
megváltozik a megállapodás eredményeként, azaz másként alakul, mint a
megállapodás hiányában alakult volna.
A közösségi jog tiltja a tagállamok közötti kereskedelem szabadságának
veszélyeztetésére alkalmas magatartásokat, amelyek csorbítják az egységes piac
megvalósítását, különösen azáltal, hogy válaszfalat emelnek a nemzeti piacok közé
vagy hogy a közös piaci verseny struktúrájára fejtenek ki hatást. A versenykorlátozó
megállapodást kötő felek azzal is szoktak védekezni, hogy a tagállamok közötti
kereskedelem volumene a vizsgált időszakban nem csökkent, hanem egyes
statisztikák szerint még nőtt is. A Bíróság ezt a tény nem értelmezte a jogalkalmazást
kizáró okként, mivel a Szerződés szövege a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolásáról szól, amely befolyás lehet akár negatív, akár pozitív.270
A széles, teleologikus értelmezés célja az EK versenyjog alkalmazási területének tág
meghatározása. Ez a tényállási elem arra szolgál, hogy megvonjuk az EK versenyjog
és a nemzeti versenyjog alkalmazása közötti határvonalat, tehát úgynevezett
hatáskörelosztó normának tekinthető, amely kijelöli a versenyhatóságok hatáskörét.
Mivel az Európai Bíróság jogosult meghatározni a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására alkalmas magatartások jellegét, ezért a fogalom tág értelmezése a
közösségi versenyjog alkalmazásának körét tovább bővíti. Ennek az a
következménye, hogy az Európai Bizottság hozza meg az ügyek nagy részében a
versenypolitikai döntéseket az Európai Bíróság kontrollja mellett.
Nem csak olyan megállapodások esnek bele ebbe a fogalomba, amelyben az egyik fél
egy másik tagállamban honos vállalkozással köt megállapodást, vagy a megállapodás
érinti a tagállamok közötti exportot, importot. Az egy tagállamon belüli vállalkozások
által kötött megállapodások is ide tartozhatnak, amennyiben közvetlenül vagy
közvetve, potenciálisan vagy aktuálisan a tagállamok közötti kereskedelmet
befolyásolják.
Az 1972-es holland cement ügyben271például egy kizárólag holland vállalkozásokból
álló kereskedelmi szövetség árat ajánlott a tagjai számára. Első ránézésre semmilyen
268
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„államközi elem” nincsen, a megállapodás nem vonatkozott az exportra és az importra
sem. A Bíróság szerint egy tagállam egész területére kiterjedő megállapodás a piacok
nemzeti alapon történő újrafelosztásához járul hozzá, ezáltal a hazai termelést védi és
a gazdasági-piaci egységesítést akadályozza. Burnley jogértelmezése szerint ez egy
majdnem megdönthetetlen vélelem.272 A megállapodás nehezebbé teszi a más
tagállamból származó termelők vagy viszonteladók részére azt, hogy a holland piacon
aktívan tevékenykedjenek, vagy hogy belépjenek a piacra. A Bizottságnak elég
bemutatnia, hogy a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolásának lehetősége
ésszerűen előrelátható.273A nyersanyagra vagy félkész termékre vonatkozó
versenykorlátozó megállapodás úgy is befolyásolhatja a tagállamok közötti
kereskedelmet, hogy azt a végtermékbe beépíti, és a végtermék export-import tárgya.
Egy másik ügyben az eljárás alá vont vállalkozás arra hivatkozott, hogy a
megállapodás hiányában is kevés volt a tagállamok között a kereskedelem. A
Bizottság ezt azzal utasította vissza, hogy ésszerűen előrelátható volt az, hogy a
jövőben a kereskedelem nagysága nő.274
Elégséges a közvetett hatás megállapításához az, hogy a magatartás nehezebbé teszi
az import termékek behozatalát. Például a Salonia kontra Poidomani ítélet szerint a
hazai újság és folyóirat gyártók közötti megállapodás megfelelő hatással volt a
külföldi termékek importjára, mivel a termékeket ugyanazon forgalmazási
csatornákon terjesztették.275
A Zanussi ügy is jó példa a közvetett hatás bemutatására. A cég termékeire csak akkor
adott garanciát, amennyiben a terméket ugyanabban a tagállamban vásárolták, mint
amelyben használták. A Bizottság megállapítása szerint ez a gyakorlat a más
tagállamokból származó Zanussi termékek importját hátráltatja, mert azok nem
részesülnek a garanciában. A megállapodásnak tehát közvetett hatása volt a
kereskedelemre.276
Olyan megállapodások is alkalmasak lehetnek a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására, amelyek az EK-n kívüli kereskedelemre irányulnak.
Hajótulajdonosok egy csoportja egymás között felosztotta a Franciaországból Nyugatés Közép-Afrikába irányuló szállítások piacát. A Bizottság értelmezése szerint a
francia hajótársaságok ezáltal privilegizált hozzáférést nyernek a piachoz,
versenyelőnyhöz jutnak, ez kihat a francia importőrök, exportőrök és más
tagállamokból származó kereskedők közötti versenyre, valamint a kereskedelmet
eltérítheti Franciaországból más EK tagállamokba, ezért a megállapodás alkalmas a
tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására.277
Ahogyan már említettük a potenciális kereskedelmi hatás bizonyítása is elegendő. Az
AEG Telefunken ügyben a Bíróság kimondta, hogy a Közösségen belüli
kereskedelem hiánya önmagában nem elég a tagállamok közötti kereskedelem
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érintettsége hiányának megállapításához, mivel ez a helyzet megváltozhat.278 Nem
szükséges, hogy a versenykorlátozó kikötéseknek önmagukban érintsék a tagállamok
közötti kereskedelmet, amennyiben az egész megállapodásnak ilyen hatása lehet.279
Felmerült a jogirodalomban, hogy a tényállási elem ilyen kiterjesztő értelmezésére
szükség van-e a közös piac egyre teljesebb megvalósulásával. Trabbuchi főtanácsnok
70-es években készült indítványa szerint a tényállási elem értelmének alkalmazkodnia
kell ehhez a folyamathoz. Az eredeti tartalom, a széttagolt piacok visszaállításának
megelőzése elhalványul, az új tartalom az, hogy fenntartható legyen a közös piacon a
verseny egészséges mértéke.280
A Bizottság 2004-es közleménye azonban nem tartalmaz arra utalást, hogy a
tényállási elem értelmezése megszorítóbbá válna a belső piac de iure létrejöttével.281
Néhány bizottsági határozat és bírósági ítélet kapcsán azonban a jogirodalomban
felmerült az a kérdés, hogy a Bizottság és a Bíróság a 90-es évek vége óta
megszorítóbban értelmezi ezt a tényállási elemet.282 Ennek az érvnek az
alátámasztására legtöbben a Bagnasco ítéletét idézik, amelyben a Bíróság követte a
Bizottság által felhozott érveket. A tényállás egy Olaszország egész területét lefedő
megállapodásra vonatkozott, amely a Bizottság szerint mégsem érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet, mivel a versenykorlátozás alapjául szolgáló tevékenység
nagyrészt lényegtelen volt az Olaszországban letelepedett vagy letelepedni kívánó
külföldi bankok részéről.283Az olasz bankszövetség az Olaszországban működő
bankok számára kötelező jellegű szabályozással egységesítette az általános banki
feltételekben a folyószámlahitel nyújtásával kapcsolatos garanciákat. A Bizottság
álláspontja szerint ennek a szabálynak a tagállamok közötti kereskedelemre nagyon
korlátozott hatása lehet és önmagában a külföldi bankok leányvállalatainak és
fiókjainak olaszországi tevékenysége is korlátozott. A tényállásban szereplő
hitelszerződéseket és ezzel kapcsolatos garanciaszerződéseket ugyanis a
nagyvállalatok és külföldi gazdasági szereplők ritkán kötnek. Ezen kívül ez a
szabályozás nem meghatározó jelentőségű tényező a külföldi bankok olaszországi
letelepedéséről szóló döntés meghozatalában. Mivel a felek a Bizottság érveit nem
vitatták, ezért a Bíróság kimondta, hogy a szabályozás nem alkalmas a tagállamok
közötti kereskedelem érzékelhető korlátozására.
A Bíróság tehát ebben az ügyben nem azt állapította meg, hogy a megállapodás nem
alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására, hanem azt, hogy ez a
hatás csekély jelentőségű, azaz de minimis.
Egy 2006. júliusában hozott ítéletében a Bíróság megismételte azt, hogy a tagállam
teljes területére kiterjedő megállapodás természeténél fogva azzal a hatással jár, hogy
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tartóssá teszi a nemzeti piacok részekre töredezését, akadályozva ezzel a Szerződés
által célul tűzött gazdasági összefonódást.284 Ez azonban a Bíróság szerint még
önmagában nem elég annak megállapításához, hogy a megálapodás alkalmas a
tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására és hogy a befolyás nem
jelentéktelen. A Közösségen belüli kereskedelemre gyakorolt hatást rendszerint több
olyan tényező együttesen váltja ki, amelyek külön-külön nem lennének
szükségszerűen meghatározóak. A Bíróság tehát „perdöntő” tényezőből „a sok közül
egy” tényezővé minősítette a tagállam egész területének lefedettségét, amely mellett
más szempontokat is mérlegelni kell.
A kérdéses esetben Olaszországban működő biztosítótársaságok információcserére
épülő árkartellt alkalmaztak a gépjárművek kötelező biztosításának árára
vonatkozóan. Az Olaszországban működő biztosítók között többen más tagállamban
alapított biztosítók olasz leányvállalatai. A Bíróság szerint a nyitott piacok esetén a
nemzeti árkartell tagjai csak akkor tarthatják meg piaci részesedésüket, ha megvédik
magukat a külföldi versenytől. A Bíróság a piacot nyitottnak minősítette, bár
elismerte, hogy vannak piacralépési akadályok, amelyek megnehezítik a külföldi
szolgáltatók piacralépését. Az Európai Bíróság- amellett, hogy sugallta a tényállási
elem megvalósulását- a nemzeti bíróságra bízta annak eldöntését, hogy járhatott-e a
megállapodás megléte visszatartó erővel a más tagállamban bejegyzett,
Olaszországban nem tevékenykedő biztosítótársaságokra, különösen azzal, hogy
olyan szinten tudták összehangolni és rögzíteni a gépjármű-felelősségbiztosítási
díjakat, amelyen nem éri meg ezeknek a társaságoknak ilyen biztosítási
értékesíteni.285
Az ítéletnek két lehetséges értelmezése van. Az egyik szerint a joghatósági norma
teljesüléséhez a Bíróság számára már önmagában nem elég az a tény, hogy a
megállapodás a tagállam teljes területére kiterjed. Más egyéb tényezőket is vizsgálni
kell. A másik lehetséges értelmezés, amelyet a Bagnasco ítélet szövegezése is
alátámaszt, hogy a tagállam teljes területét lefedő megállapodások a tagállamok
közötti kereskedelmet érintik, de ezen kívül a hatás csekély jelentőségét is vizsgálni
kell. Mivel a Bíróság a Manfredi ügyben nem választotta szét e két kérdés vizsgálatát,
ezért számomra valószínűbbnek tűnik ezen utóbbi magyarázat.
Az azonban igaz, hogy a Bizottság közleménye is egy finomabb álláspontot tükröz az
egy tagállam teljes területét lefedő megállapodásokkal kapcsolatban. Figyelembe kell
venni a közlemény szerint a megállapodás természetét (horizontális vagy vertikális),
azt hogy versenykorlátozó célú vagy sem, valamint fontos, hogy a megállapodásban
szereplő termék vagy szolgáltatás természeténél fogva alkalmas-e arra, hogy a
tagállamok közötti kereskedelem tárgya legyen.
77. pont: „Ha a megállapodás vagy visszaélésszerű magatartás egyetlen tagállam
területére terjed ki, alaposabb vizsgálatra lehet szükség annak megállapításához, hogy
a megállapodás, illetve visszaélésszerű magatartás alkalmas-e arra, hogy a tagállamok
közötti kereskedelemre hatást gyakoroljon… Sok olyan esetben azonban, amikor
egyetlen tagállam érintett, az állítólagos jogsértés jellege és különösen a nemzeti piac
284
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lezárására való alkalmassága jól jelzi azt, hogy a megállapodás vagy magatartás
alkalmas-e arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelemre hasson….”
78.. pont: Az egy tagállam egészére kiterjedő horizontális kartell általában alkalmas
arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelemre hatást gyakoroljon….
79. pont: Az ilyen megállapodásoknak a belső piac feldarabolására való alkalmassága
abból a tényből következik, hogy a csak egyetlen tagállamban működő kartellben
résztvevő vállalkozásoknak általában fel kell lépniük a más tagállamokban működő
versenytársak kizárása érdekében. Ha ezt nem teszik meg, és a megállapodás által
érintett termék forgalomképes, a kartellt az a veszély fenyegeti, hogy a más
tagállamokban működő vállalkozások által teremtett verseny meggyengíti.
80. …a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma potenciális hatásokat is felölel… A
lényeg az, hogy a piaci feltételek megváltozása esetében várhatóan fellépnek-e vagy
sem. Ennek valószínűsége attól függ, hogy vannak-e vagy sem a piacon a
kereskedelemnek természetes akadályai, ideértve különösen azt, hogy a szóban forgó
termék forgalomképes-e vagy sem. A Bíróság például egy olyan ügyben, amely
egyes, magán ügyfeleknek nyújtott banki szolgáltatásokkal volt kapcsolatos,
megállapította, hogy nem állhatott fenn a kereskedelemre gyakorolt érzékelhető hatás,
mivel az adott konkrét termékek forgalmazásának lehetősége nagyon korlátozott volt,
és mivel e termékek nem befolyásolták jelentősen a más tagállambeli vállalkozásokat
akkor, amikor arról döntöttek, hogy letelepedjenek-e a szóban forgó tagállamban vagy
sem.”
A tényállási elem értelmezésének változását úgy összegezhetjük, hogy az egy
tagállam teljes területét lefedő megállapodások esetében nincs vélelem arról, hogy
azok a tagállamközi kereskedelmet érintik, az olyan horizontális kartellek azonban,
amelyeknek tárgya forgalomképes termék vagy szolgáltatás, általában kimerítik ezt a
tényállási elemet.
A Bagnasco ítélet tehát mutathatja azt, hogy a belső piac de iure megalkotás után a
jogértelmezés szűkült, de mivel egy ítéletből messzemenő következtetést levonni még
nem lehet, úgy is fogalmazhatunk, hogy a Bíróság nem automatikus szabályként
tekint az elvre. Ezt az értelmezést megerősíti a British Sugar ítélet is, amelyben az
Egyesült Királyság egész területére kiterjedő árkartell esetében a Bíróság azt is
figyelembe vette, hogy a termék forgalomképes, az import lehetősége fennáll.286
5.2. A tagállamok közötti kereskedelem befolyásolása a 87. cikk vonatkozásában287
A Bizottság Bíróság által megerősített álláspontja szerint a szelektíven nyújtott állami
támogatások mindig torzítják a versenyt. A versenytársra befolyást gakorol a
támogatás, amennyiben egy állami támogatás egy vállalkozás pozícióját megerősíti a
Közösségen belüli kereskedelemben versenyező más vállalkozásokhoz képest.288 A
verseny torzításáról és a kereskedelemre gyakorolt befolyásról pedig a Bíróság egy
ügyben úgy vélekedett, hogy még akkor is, ha a támogatás jogosultja nem exportál
más tagállamokba, de egy olyan piacon aktív, amelyen más tagállamokból származó
gyártókkal versenyzik, a támogatás befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet
és torzítja a versenyt. Az állami támogatás eredményeként a vállalat termelése
fennmaradhat vagy növekedhet és ez azzal a következménnyel jár, hogy a más
286
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tagállamokban letelepedett vállalkozások kevesebb eséllyel rendelkeznek
terméküknek ezen tagállam piacára történő exportálásában. Ezért egy ilyen támogatás
befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet és torzíthatja a versenyt.289
A Bizottságnak nem szükséges konkrét adatokkal részletesen bizonyítania azt, hogy a
támogatott vállalkozás milyen versenyelőnyhöz jutott azon más tagállamokban
működő versenytársaihoz képest, akik nem kaptak államuktól támogatást. Elégséges,
ha a Bizottság közöl némi információt a vállalkozások exporttevékenységének
nagyságáról. Ugyanígy a Bizottság nem köteles a már nyújtott támogatásnak a
tényleges kereskedelmi hatását bemutatni.290
A 81. cikkhez képest szövegbeli eltérést találunk a kereskedelemre való befolyás
tényállási elemnél. Míg a 81. cikknél az a megállapodás a tiltott, amely a tagállamok
közötti kereskedelemre hatással lehet, addig a 87. cikknél azon állami támogatások
tiltottak, amelyek hatással vannak a tagállamok közötti kereskedelemre. A Bíróság
szerint azonban a 81. cikkhez hasonlóan, a tagállamok közötti kereskedelemre
vonatkozó potenciális hatást gyakorló állami támogatás is a 87. cikk tilalma alá esik.
A versenyre gyakorolt hatásnak érzékelhetőnek kell lennie. A Bíróság joggyakorlata
alapján azonban még egy relatíve kis mértékű támogatás vagy a támogatott
vállalkozás relatíve kis nagysága sem zárja ki azt, hogy a támogatás érzékelhető hatást
fejt ki a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre. A bírósági ítéletek tehát
nem adnak alapot ahhoz, hogy – úgy mint a 81. cikk esetében – a Bizottság de
minimis szabályt állítson fel. Erre mégis sor került. Az első de minimis szabályok
bizottsági közleményben jelentek meg, majd a Tanács felhatalmazást adott a
Bizottság számára, hogy rendeletben határozza meg a csekély jelentőségű állami
támogatásokat. Ezzel a kérdéssel részletesebben a de minimis elvről szóló VI.
fejezetben foglalkozunk.

289
290

C-102/87 France v Commission [1988] ECR 4067. para 19.
C-113/00 Kingdom of Spain v Commission [2002] ECR I-7601. 49-54. pontok
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IV. fejezet: Az állami intézkedés fogalma a gazdasági szabadságok jogában és a
nemzetközi tényállások291
Vizsgálatunk kiindulópontja az volt, hogy a gazdasági szabadságok a tagállamok felé
címzett tilalmak, míg az antitröszt szabályok alanyai a vállalkozások, a piac szereplői.
Az EK-Szerződés gazdasági szabadságokra vonatkozó szövege azonban csak részben
támasztja alá kiindulópontunk helyességét. Érdemes ezért a Szerződés szövegével
jobban megismerkednünk.
Az áruk szabad áramlása maga is összetett szabálycsoport, amelybe beletartozik a
tagállamok közötti vámok, vámmal azonos hatású díjak tilalma,292mennyiségi
korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések tilalma,293valamint a
diszkriminatív és protekcionista adók tilalma.294 Magától értetődik, hogy ilyen típusú
intézkedések kibocsátása csak az államnak van jogköre.
A munkavállalás szabadsága,295a vállalkozás joga,296a szolgáltatásnyújtás
szabadsága,297valamint a tőke-és fizetések szabad áramlása298a Közösség, a közös
piac alapjaihoz tartoznak.
A gazdasági szabadságokról rendelkező cikkek hatályos szövegéből nem tűnik ki,
hogy azokat a tagállamok számára címezték volna. Az eredeti, Amszterdami
Szerződés előtti szövegverzió viszont már erről árulkodik: A tagállamok tartózkodnak
291

A magyar irodalomban a diszkrimináció tilalma személyi hatályának problémáját Király Miklós
vetette fel. i.m. 166-169. oldal
292
A Szerződés 25. cikke szerint a tagállamok között tilos bármilyen behozatali vagy kiviteli vám és
azzal azonos hatású díj. Ezt a tilalmat a fiskális vámokra is alkalmazni kell.
293
28. cikk: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal
azonos hatású intézkedés. 29. cikk: A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi
korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. A 30. cikk kivételek alkalmazására ad lehetőséget
294
A Szerződés 90. cikke alapján a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más
tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál
magasabb belső adót.
A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely
más termékek közvetett védelmét szolgálhatja.
295
39. cikk (1): A Közösségen belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.
(2) A munkavállalók szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden
megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás,
valamint az egyéb munka-és foglalkoztatási feltételek tekintetében.
296
43. cikk: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam
állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden
korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek,
fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett állampolgára által
történő alapítására vonatkoznak.
297
49. cikk: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a Közösségen belüli
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai
tekintetében, akik a Közösségnek nem abban a tagállamában letelepedettek, mint a szolgáltatást
igénybevevő személy.
298
56. cikk: (1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és
harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás.
(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik
országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás.
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attól, hogy egymás között új behozatali vagy kiviteli vámot vagy azzal azonos hatású
díjat vezessenek be, továbbá hogy az egymással folytatott kereskedelemben már
alkalmazott ilyen terheket növeljék. A 13. cikk szerint a tagállamok az átmeneti
időszakban fokozatosan eltörlik a közöttük hatályban lévő behozatali vámokat.
Az eredeti 31. cikk szerint a tagállamok tartózkodnak attól, hogy egymás között új
mennyiségi korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést vezessenek be. A régi
számozású 32. cikk szerint a tagállamok tartózkodnak attól, hogy az egymással
folytatott kereskedelemben az e szerződés hatálybalépésének időpontjában fennálló
kontingenseket és az azokkal azonos hatású intézkedéseket még korlátozóbbá tegyék.
Az 53. cikk szerint a tagállamok nem vezetnek be új korlátozásokat más tagállamok
állampolgárainak a területükön történő szabad letelepedésére vonatkozóan. Ugyanígy
szólt az eredeti 62. cikk a szolgáltatásnyújtás szabadsága vonatkozásában. Az EGKSzerződés régi számozás szerinti 67. és 68. cikkei is egyértelművé tették, hogy a tőke
és fizetések szabad áramlásának biztosítása a tagállamok feladata. A munkavállalás
szabadságáról szóló szerződési rendelkezés azonban nem határozta meg a címzettet,
eredeti szövege is úgy szólt, hogy a Közösségen belül biztosítani kell a munkavállalók
szabad áramlását. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a tilalom kötelezettjeinek köre
tágabb a többi szabadsághoz képest.
A munkavállalók szabad áramlására vonatkozó szabályok kivételével bizonyítottnak
tekinthetjük azt, hogy a többi szabadság biztosítása a tagállamok kötelezettsége volt.
Ezt a következtetést az EGK-Szerződés szövege alapján vontuk le és azt feltételeztük,
hogy az Amszterdami Szerződéssel a jogalkotó a szövegen csak technikai változtatást
hajtott végre, azaz az idejétmúlt rendelkezéseket törölte és nem változtatott a cikkek
személyi és tárgyi hatályán.
Maduro főtanácsnok egy tőkeáramlással kapcsolatos ügyben azzal érvelt, hogy a
gazdasági szabadságok joga a tagállamokra ró kötelezettségeket, függetlenül attól,
hogy mint közhatóság vagy mint magánjogi szervezet járnak el. A tagállamok ugyanis
a gazdasági szabadságok egyértelmű címzettjei, akiket a Szerződés szervezeti
értelemben kötelez és nem úgy mint közhatósági funkcionális szerepkörben eljárókat.
Abban a mértékben amennyiben ezek a szabályok nem köteleznek
magánszemélyeket, a tagállamok piaci szereplőként eljárva is alanyai lehetnek olyan
kötelezettségeknek, amelyek más piaci szereplőkre nem vonatkoznak. 299
A közösségi jogban kialakult bírói értelmezés szerint300az állam részét képezi a
törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalmi ághoz tartozó összes személy
és szervezet, beleértve a decentralizált szerveket is. Ezen megállapítás helyességét a
továbbiakban jogeseteken keresztül is ellenőrizzük.
Snell szerint az állam koncepciójának a közösségi jogban nincs rögzült tartalma, azt
mindig annak a rendelkezésnek a célja és kontextusa alapján kell értelmezni,
amelyben ez a koncepció megjelenik. A 28. cikk vonatkozásában először is a
rendelkezés nemcsak a végreható hatalmi ág központi, regionális és helyi hatóságaira
vonatkozik, hanem a törvényhozó és a bírói hatalmi ágra is. A korai Dassonville
ítéletben is megjelenik az Európai Bíróság azon értelmezése, hogy a 28. cikk hatálya
299
C-282/04 és C-283/04 Európai Közösségek Bírósága kontra Holland Királyság. 2006. szeptember
28-i ítélet. 20-25. pontig
300
Lásd a vertikális hatály kérdését vagy a tagállam kártérítési felelősségének tárgykörben kialakult
jogértelmezést
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alá a tagállamok kereskedelemre vonatkozó szabályai tartoznak.301 Másodszor a
magánszervezetek bevonása nem teszi a 28. cikket alkalmazhatatlanná, ha az állam az
intézkedés forrása. Ez a helyzet akkor, ha az állam az általa ellenőrzött
magánszervezetet használ fel közvetítőként arra, hogy az intézkedést végrehajtsa.302
Oliver is foglalkozott művében azzal, hogy az állam médiumként használhat
tisztázatlan jogi státuszú szervezeteket az állami politikájának végrehajtására.303
1. Az állami politika végrehajtói
A jogesetek sorában a leggyakrabban az merül fel, hogy az állam megpróbálja
intézkedéseinek állami, hivatalos jellegét elkendőzni, abból a célból, hogy a négy
gazdasági szabadság rendelkezéseinek be nem tartásáért a felelősségét elhárítsa
magáról. A Bíróság elemzésében azonban az a tény kap nagyobb szerepet, hogy az
elvégzett feladat államilag (jogszabályokban vagy csak politikai deklarációk által)
meghatározott-e, a végrehajtó szervezet tagjait az állam nevezi-e ki és csak kisebb
jelentőség társul a végrehajtó szervezet névleges magánjogi státuszához. Ebben az
esetkörben tehát arról van szó, hogy a magánszervezetek az állami politika
végrehajtóiként működnek közre a gazdasági szabadságok megsértésében.
Az esetjogban leginkább az áruk szabad áramlásának témakörében találunk olyan
ügyeket, amelyekben az állam a gyártói, termelői vagy kereskedelmi szervezetek
kezébe adja az áruk mozgására, forgalmazására is kiható intézkedések
meghozatalának jogkörét. Az elsőként ismertetett ügy, a „Vásároljon ír terméket!”
név alatt vált közismertté.
A Bizottság kontra Írország ítéletben304a Bíróság először arra keresett választ, hogy
milyen politikát hajt végre az Ír Terméktanács. Az ír kormány az ír termékek
támogatására irányuló három éves programot hozott létre, amelyet az ipari,
kereskedelmi és energiaipari miniszter beszédével indítottak el. Ennek alkalmával a
miniszter azt nyilatkozta, hogy a kampány célja, hogy „a behozatalt az összes
fogyasztói kiadás 3%-áig ír termékekkel pótolják” és, hogy a kampány „az ír
termékek támogatására irányuló integrált programot képező alaposan átgondolt
kezdeményezések összességéből és a termelők, forgalmazók és fogyasztók
bevonására irányuló speciális ajánlatokat tartalmaz. Ezután a kormány az ír termékek
támogatása érdekében egy sorintézkedést tett. Reklámkampány szervezésével bízta
meg a létrehozott Ír Terméktanácsot, amelyet pénzügyileg is támogatott. Az Európai
Bizottság részéről nem volt kétséges, hogy az Ír Terméktanács aktusai a kormánynak
tulajdoníthatók. Különösen azt emelte ki, hogy irányítóbizottságának tagjait e
szervezet alapszabályának értelmében az ipari, kereskedelmi és energiaipari miniszter
nevezte ki. Az ír kormány nem tagadta, hogy az Ír Terméktanács tevékenysége az ír
termékek eladására és vásárlására irányuló reklámkampány szervezése, valamint a
„garantáltan ír” árucímke használatának előmozdítása volt.305
301

C-8/74. Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville [1974] EBHT 837. Sőt már korábbi
ítéletek is ugyanígy értelmezték a 28. cikket. Lásd 7/68 Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz
Köztársaság [1968] EBHT 428, 430. pont. Tóth Tihamér is arról szól, hogy az állami intézkedés
szándékoltan átfogó és pontosan körül nem határolható kifejezés, ami legtöbbször jogszabályi formát
ölt, de a közigazgatási aktusok is ide sorolhatók. Tóth Tihamér (2) i.m. 10-11. oldal
302
Snell i.m. 218-219. oldal
303
i.m. 60. oldal
304
C-249/81 Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország [1982] EBHT 4005.
305
Az ítélet 2-14.pontjának összefoglalása
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„Ennek alapján nyilvánvaló, hogy az Irish Goods Council irányítóbizottságának
tagjait az ír kormány nevezi ki, a kiadások nagy részét fedező támogatást nyújt
számára közpénzből, és végül nagy vonalakban meghatározza az ezen intézmény által
vezetett, az ír termékek eladását és vásárlását támogató kampány céljait. E
körülmények között az ír kormány nem hivatkozhat arra, hogy a kampányt magánjogi
társaság hozta létre annak érdekében, hogy a Szerződés rendelkezései szerint
esetlegesen rá háruló felelősség alól mentesülhessen.”306
A Bíróság tehát három tényezőre alapította az állami intézkedésként való minősítést: a
szervezet vezetését a kormány nevezi ki, a feladatai nagy részét állami forrásokból
finanszírozzák, valamint az Ír Terméktanács céljait és feladatait a kormány határozza
meg. Ezeket az elemzési szempontokat a Bíróság alapvetően követette a később
ismertetett Bizottság kontra Németország ügyben is.
Az alma-és körte terméktanács ügyben307a Bíróság hasonló szabályozási rendszert
minősített állami intézkedésnek. A terméktanácsot jogszabály hozta létre, a termelők
felé kötelező tagságot előírva. A tagokat a hatáskörrel rendelkező miniszter jelölte és
jogszabály határozta meg a tanács feladatait. A terméktanács jogszabályi
felhatalmazás alapján díjat vethetett ki a termelőkre, a díj maximális összegét a
miniszter hagyta jóvá.
Az Ír Terméktanács ügyben felvetett másik tagállami védekezés az volt, hogy az ír
állam semmilyen kötelező intézkedést nem hozott annak érdekében, hogy a
fogyasztók ír áruval helyettesítsék a külföldi termékeket. A felvetett kérdés tehát az,
hogy intézkedésnek csak a kötelező aktusok minősülnek-e?
A Bíróság hosszan indokolta, hogy miért tartoznak az állami intézkedések sorába a
nem kötelező intézkedések is. Kitért arra, hogy a hazai áruk vásárlására való
ösztönzés az ír kormány határozott, kifejezett szándéka volt, amely a
kormányprogram részét képezte. A reklámkampány pedig nem választható el ennek a
kormánypolitikai célnak a megvalósításától. Az igazi érve a Bíróságnak az volt, hogy
a tagállam kormányának kötelező erővel nem bíró aktusai is befolyásolják az e
tagállam területén levő kereskedők és fogyasztók magatartását és ezzel a Közösségen
belüli kereskedelmet korlátozhatják.308
Érdekes látnunk, hogy a Bíróság a III. fejezetben bemutatott leválaszthatóság kérdését
az Ír Terméktanács ügyben is vizsgálta. A vállalkozás-fogalom kapcsán bemutattuk,
hogy a Bíróság több ügyben elemezte, hogy a közhatalmi aktusról leválaszthatók-e az
annak integráns részét nem képező gazdasági tevékenységek. A gazdasági
szabadságok jogában azonban mind az állam közhatalmi intézkedései, mind a
gazdasági jellegű intézkedései a belső piaci jog hatálya alá tartozik. Minden, ami az
államtól ered, akár a közhatalom, akár a gazdaság, a piac világában, amely a termelési
tényezők áramlását befolyásolni képes, a gazdasági szabadságok jogának hatálya alá
tartozik. A leválaszthatóság kérdésének tehát más kontextusban lehet relevánciája. Ez
a kérdés az állam és a magánszemélyek tevékenységének elhatárolásához vezet át
minket. A 28. cikk ugyanis nem tiltja közvetlenül a magánszemélyek által
megvalósított kereskedelemkorlátozásokat. A Bíróság az 1997-es Bizottság kontra
306

Az ítélet 15. pontja
C-222/82 Apple and Pear Development Council kontra K.J. Lewis Ltd. és társai [1983] EBHT 4083.
308
Az ítélet 23-29. pontjainak összefoglalása
307
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Franciaország ítéletében állapította meg először a tagállamok felelősségét a
magánszemélyek autonóm magatartásából következő kereskedelemkorlátozásáért.309
A leválaszthatóság vizsgálatának funkciója tehát ebben a korai ügyben az volt, hogy
az állam vagy a magánszemélyek követték-e el a jogsértést.
Bár a Bíróság az alma-és körte terméktanács ügyben nem hivatkozott rá, mégis
megemlíthetjük, hogy az Európai Bizottság kísérletet tett arra, hogy az általa kiadott
70/50-es irányelv preambulumában310meghatározza az intézkedés fogalmát:
„mivel a 28. és az azt követő cikkek alkalmazásában "intézkedés" alatt törvényeket,
rendelkezéseket, közigazgatási rendelkezéseket, közigazgatási gyakorlatokat,
valamint a hatóság által kiadott valamennyi jogszabályt kell érteni, beleértve az
ajánlásokat is;
mivel ennek az irányelvnek az alkalmazásában "közigazgatási gyakorlat" alatt
bármely szabványos és egy hatóság által rendszeresen követett eljárást kell érteni;
mivel "ajánlás" alatt a hatóság által kiadott olyan jogszabályok értendők, amelyek
ugyan jogilag nem kötelezőek a címzettjeikre nézve, mégis arra késztetik őket, hogy
bizonyos magatartást tanúsítsanak …”
A fenti meghatározás szerint egyértelmű, hogy a nem kötelező, de az állami politika
részét képező állami gyakorlatok is a 28. cikk hatálya alá esnek. Láthatjuk majd a
későbbiekben, hogy az 1970-ben adott meghatározást a bírói esetjog lényegesen
tágította.
A fent említett Bizottság kontra Németország ügyben311a Bíróság egy 1969-ben
létrehozott alapot vizsgált, amelynek célja a mezőgazdasági termékek marketingjének
és a német élelmiszeripari kutatásoknak az állami szintű támogatása volt. Az alapot a
Menedzsment Bizottság kezelte, amelynek tagjait a Felügyelő Bizottság nevezte ki és
megerősítette a szövetségi agrárminiszter is. A Felügyelő Bizottság tagjait a
szövetségi agrárminiszter nevezte ki, huszonegy tagból áll, amelyből ötöt a
Bundestagban lévő pártok, tizenhárom tagot a német mezőgazdasági és
élelmiszeripari szektor, hármat a Központi Marketing Társaság javaslatára neveznek
ki.
Az 1969-es német törvény szerint az alapot a német mezőgazdaság és élelmiszeripar
szektorban működő vállalkozásoknak kell finanszírozniuk. A törvény meghatározza
azt, hogy az alap egy központi szerven keresztül éri el célját. Ez a központi szerv a
Központi Marketing Társaság, amely korlátolt felelősségű társaság formában
működik. A Kft. felügyelő bizottságának huszonhat tagja van, akiket a társaság
alaptőkéjében részesedéssel rendelkező német mezőgazdasági és élelmiszeripari
szakmai szervezetek közül a közgyűlés választ meg, hármat az Alap javaslatára. Ez a
Kft. felelős a törvényben megfogalmazott termékek forgalmazásának javításáért és
non-profit jellegű társaságként működik. A Kft. társasági szerződése kimondja, hogy
a német mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor általános érdekében jár el és köteles
betartani az Alap szabályait. A társasági szerződése szerint, amelyet a szövetségi
agrárminiszter is jóváhagyott, célja többek között az, hogy minőségmegjelölő és
309

C-265/95 Bizottság kontra Francia Köztársaság [1997] EBHT I-6959.
A Bizottság irányelve (1969. dec.22) a 33. cikk (7) bekezdés rendelkezései alapján a behozatal
mennyiségi korlátozásaival azonos hatású és az EGK-Szerződés értelmében elfogadott egyéb
rendelkezések megszüntetéséről (70/50/EGK) OJ L13, 19/01/1970, p.29-31.
311
C-325/00 Commission v Germany [2002] ECR I-9977.
310
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eredet megjelölő címkék használatát terjessze el. Ezért egy minőséget megjelölő
címkét ad ki, amelyen feltüntetik azt, hogy " minőségi német tartományi termék". A
címkét azon vállalkozások termékein lehet elhelyezni, amely termékek megfelelnek a
Kft. által felállított minőségi követelményeknek, és ezt független laboratóriumok is
igazolják. A címke használatára a Kft. kizárólag olyan vállalkozásokat jogosít fel
magánjogi szerződés keretei között, amelyeknek termékeit Németországban állítják
elő.312
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a német szabályozás a közösségi jogba
ütközik és ezért az Európai Bíróság előtt 226. cikk szerinti eljárást indított
Németország ellen. Németország védekezésében a következőket terjesztette elő annak
alátámasztására, hogy nincs szó állami intézkedésről: a Kft. tevékenysége nem
tartozik állami kompetenciába, magántársasági formában működik, szerveit
magánjogi szabályok alapján állítják fel, forrásait kizárólag gazdasági szereplők
bocsátják rendelkezésre. A címke használatára magánjogi szerződés keretei között
jogosítja fel a vállalkozásokat a saját felelősségére, kizárólag gazdasági szereplők
bocsátják rendelkezésre a forrásait. Az Európai Bíróság az alábbi indokok mellett
döntött úgy, hogy állami intézkedésre került sor Németország részéről:
-

Az Alapot jogszabály állította fel, célját a jogszabály meghatározta.
A miniszter hagyta jóvá a Kft társasági szerződését, a Kft-nek az Alap
szabályait be kellett tartania. Az Alap közjogi szerv, amely a német
mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor általános érdekében jár el.
A rendszer működését jogszabály által kivetett kötelező járulékok
beszedésével finanszírozták.

A Bíróság végkövetkeztetése szerint egy ilyen szerv, amelyet a tagállami
jogszabályokkal állítottak fel, és amelyet a termelőkre kivetett kötelező járulékokból
finanszíroznak, nem élvezheti a közösségi jog alapján ugyanazokat az előnyöket, mint
amit a termelők vagy a termelők által önkéntesen létrehozott szervezetek élveznek.
Ennek következtében egy ilyen szervezet köteles betartani a Szerződés szabályait,
hiszen a tagállamok közötti kereskedelemre ugyanolyan hatással lehet, mint a
közhatóságok által elfogadott szabályok.
Ezek után egyéb tényezőket is felsorol (illetve megismétel) a Bíróság, amelyek
nyomatékosítják a megállapítását:
- az Alap közjogi szervezet
- köteles betartani az Alap iránymutatásait
- tevékenységének finanszírozója az Alap
- az Alap felügyeli a Kft. tevékenységét és a biztosított források megfelelő
kezelését.
Vizsgáljuk meg, hogy a Bizottság kontra Írország ítéletben felállított hármas
feltételrendszer teljesül-e ebben az ügyben. Emlékeztetőül, a Vegyél ír árut! ügyben a
Bíróság három indokra alapította döntését:
1. szervezet vezetését a kormány nevezi ki,
2. a feladatai nagy részét állami forrásokból finanszírozzák,
312

A címkét 1970. óta használják és kb. 12000 terméken található meg jelenleg.
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3.

valamint az Ír Terméktanács céljait és feladatait a kormány határozza
meg.

A Bizottság kontra Írország ítélethez képest látható, hogy a Bíróság a közvetlen
költségvetési források hiánya miatt azzal érvelt, hogy a finanszírozás nem önkéntes
hozzájárulások eredményeként folyt be az Alapba, hanem jogszabályi kötelezettség
alapján. Az Alap a rendelkezésére álló magánforrásokhoz így állami közvetítéssel
jutott hozzá. Ezen megállapítás és az állami támogatások jogából ismert értelmezés
között párhuzam vonható. Az állami támogatások tilalmának értelmezése során sem
tesz ugyanis különbséget a Bíróság a között, hogy a forrás közvetlenül az állami
költségvetésből ered-e vagy állami szerv, közjogi testület szabad rendelkezésére álló
magánforrásokból finanszírozzák a támogatást.313 A két szabály értelmezése tehát
összhangban van egymással.
Egyértelmű volt, hogy a német ügyben is megvalósul a harmadik feltétel, hiszen
jogszabály állította fel az Alapot, meghatározta célját, a Kft. társasági szerződése is
kimondta, hogy közérdekből jár el. Ezek a tények mind arra utalnak, hogy az Alap és
a Kft állami politikát hajtott végre. Az első feltétellel azonban a Bíróság ítéletének
indoklásában csak érintőlegesen foglalkozott. Az első feltétel lényege, hogy az állami
politika végrehajtóinak kiválasztására az állam ráhatással rendelkezik. Ennek a
feltételnek a teljesülése nagyon áttételes volt a német ügyben, hiszen a Kft. vezetését
a közgyűlés választotta a tagvállalkozások képviselői közül (magánpiaci szereplők),
viszont ők kötelesek voltak betartani az Alap szabályait, amelyet egyrészt már a
jogszabály tartalmazott, másrészt az Alap vezető testületei alkottak meg (az Alap
Felügyelő Bizottságát a szövetségi agrárminiszter nevezte ki, a Felügyelő Bizottság
nevezte ki az Alap Menedzsment Bizottságát). A végrehajtás tekintetében tehát az
állami felügyelet, ellenőrzés fennáll.
Általános szintre emelve a kérdést az alábbi szempontrendszert szűrhetjük le a
Bíróság joggyakorlatából. A 28. cikk tilalma (és valószínűleg a többi gazdasági
szabadságé is)314 kiterjed azokra a személyekre, szervezetekre, amelyek:
1. állami politikát hajtanak végre,
2. amennyiben a végrehajtás eszköze formálisan magánjoginak minősülő testület,
szervezet, úgy az állam azt valamilyen módon felügyelete, ellenőrzése alatt
tartja (ennek eszköze lehet a kinevezési szisztéma vagy a testületnek a
közérdek, állami politika betartására való kötelezése) és
313

C-78/76 Steinike & Weinlig kontra Német Szövetségi Köztársaság [1977] EBHT 595., C-259/85
Franciaország kontra Bizottság [1987] EBHT 4393., T-358/94 Compagnie nationale Air France v
Commission [1996] ECR 219.és lásd negatív értelemben a C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek
Franchise BV and Rinck Opticiëns BV kontra Hoofdbedrijfschap Ambachten [2004] EBHT I-7139.
314
A C-302/88 Hennen Olie BV v Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraad vorming
Aardolieprodukten and State of Netherlands [1990] ECR I-4625. ügyben a Bíróság a 31. cikk
alkalmazhatóságát állapította meg, mivel az intézkedést végrehajtó testületet az állami hatóságok
utasíthatták, azt az állam ellenőrizte és tagjainak kinevezése is az állami hatóságokkhoz volt
visszavezethető, bár formálisan nem képezte az állami közigazgatás részét. A tőkeáramlás
szabadságának korlátozása tekintetében a Bíróság 2006. szeptember 28-án úgy döntött, hogy a
társasági szerződésbe foglalt aranyrészvények jogszerűsége is megítélhető az EK-Szerződés 56. cikke
alapján, mivel az aranyrészvény az állam döntéséből ered. A holland kormány sikertelenül védekezett
azzal, hogy nincs olyan állami intézkedés (például törvény), amelyre az 56. cikk tilalma alkalmazható
lenne és az állam magánrészvényesként és nem közhatalmi szereplőként tartja magánál a részvényt.
Lásd C-282/04 és C-283/04 Európai Közösségek Bírósága kontra Holland Királyság.
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3. az állami feladat elvégzését állami forrásból finanszírozzák vagy közhatóság,
magánszervezet szabad rendelkezésére álló magánforrásokból.
Ha a vállalati társulás döntésével kapcsolatos bírói esetjoggal kívánjuk ezt az ítéletet
összehasonlítani, akkor le kell szögeznünk, hogy a döntően vállalkozásokból álló
döntéshozó testület közérdek érvényre juttatására, állami cél megvalósítására volt
köteles. Az állam azonban a Kft. működését csak nagyon áttételes módon volt képes
ellenőrizni.
Jacobs főtanácsnoknak a Bizottság kontra Németország ügyben kifejtett indítványa
szerint is négy elemet kell vizsgálni: a szervezet funkcióit, jogszabályi alapokat, a
menedzsment kérdését és azt, hogy hogyan finanszírozzák a célok elérését.315 Ő a
Központi Alapról olyan véleményt alkotott, hogy az ugyan nincs teljesen a német
kormány ellenőrzése alatt, de működése az államnak tulajdonítható. Ezzel a
főtanácsnok átemel az áruk szabad áramlása körébe egy fogalmat, amely az állami
támogatási jog területén használatos.
Eltérve a munka szorosan vett tárgyától, érdemes egy kitekintést tenni az állami
támogatási jog körébe, ahol a közelmúltban a Bíróság azt vizsgálta, hogy vajon állami
támogatásnak minősül-e egy szakmai szervezet által jogszabályi felhatalmazás alapján
kivetett díj, amelyből az optikai termékek reklámját finanszírozták. Ebben az esetben
nem merült fel az a kérdés, hogy a promóció vajon az áruk szabad áramlását
negatívan befolyásolja-e, mivel az hazai és külföldi termékekre egyenlően
alkalmazandó intézkedés volt. A jogvita abból származott, hogy a szakmai szervezet
által kivetett díjat néhány optikai vállalkozás nem fizette be és azzal érveltek- az
Európai Bizottság támogató észrevételei mellett-, hogy az intézkedés a Szerződés 87.
cikkébe ütközik. Az adott holland jogszabály szerint minden szakmai szervezet
jogosult a saját maga által meghatározott szakmai célok végrehajtásához a
tagvállalkozásoktól forrást gyűjteni olyan módon, hogy a szakmai szervezet a
tagvállalkozásokra különdíjat ró ki. Az optikusok szövetsége közjogi testületként egy
optikai cégeket tömörítő magánegyesület kérelmére írta elő a különdíj fizetési
kötelezettséget, amelyből teljes mértékben az ágazat vállalkozásainak javát szolgáló
reklámkampányt finanszíroztak.
A Bíróság megállapította, hogy a díj kivetése nem tulajdonítható az államnak, mivel
annak kivetését egy magánegyesület kezdeményezésére határozta el a közjogi testület,
és a díj pusztán egy teljes mértékben az érintett szakmai körök által meghatározott
kereskedelmi célt szolgáló források megszerzésének és elosztásának eszköze volt.
A közjogi testület tehát nem az állam által definiált állami politika végrehajtásának
eszköze volt, ezért a díjfizetési kötelezettség nem tulajdonítható az államnak.
Másrészről a finanszírozás az állam vagy a közjogi testület számára nem jelentett
többletterhet, hiszen maguk a tagvállalkozások finanszírozták a saját kereskedelmi
érdekeiket szolgáló kampányt. A díjból befolyó forrás nem állt a közjogi testület
szabad rendelkezésére, mivel azt a meghatározott célra kellett fordítania. Így a
finanszírozás nem volt az államnak tulajdonítható és nem állami forrásból származott.
A Vegyél ír árut ügyben és a hozzá nagyban hasonló német esetben azonban teljesen
egyértelmű volt az, hogy az állam egy előre meghatározott állami cél- a hazai áruk
kelendőségének fokozása- végrehajtása érdekében használta fel a közjogi és
magánjogi testületeket.
315

C-325/00 Commission v Germany [2002] ECR I-9977., para 13.
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2. Szabályalkotási hatáskör delegálása
A másik esetkör az, amikor az állam kifejezetten vagy hallgatólagosan szabályalkotási
hatáskört enged szervezetek számára, amelyek intézkedései így a belső piaci jog
hatálya alá tartoznak, mint állami intézkedések. A versenykorlátozások kapcsán ezzel
a jelenséggel a vállalati társulások döntése című III. részben már foglalkoztunk. A 28.
cikkel kapcsolatos ügyek sorából a gyógyszerészkamarákkal kapcsolatos két ügyet
mutatok be ezen esetkör illusztrálására.
A Royal Pharmaceutical Society ítélet316szerint állami intézkedésnek kell tekinteni a
gyógyszerészkamara gyógyszerforgalmazással összefüggő határozatát, mivel az az
angol jogszabályok által elismert, egyedüli szakmai szervezet, amely kötelező
tagsággal rendelkezett. Etikai szabályokat fogadott el és egy jogszabály fegyelmi
bizottságot hozott létre a keretei között, amelynek határozataival szemben a High
Courthoz lehetett fellebbezni. A legsúlyosabb szankció a kamarai határozatokat
megsértőkkel szemben a kamarai tagok sorából történő törlés volt. A 28. cikk szerinti
intézkedéseknek minősülnek az ilyen hatáskörökkel a nemzeti jogszabályok által
felruházott szakmai testületek által elfogadott intézkedések (etikai kódex), hiszen
azok alkalmasak lehetnek a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására.317
Az Európai Bíróság a későbbi Hünermund ügyben318már részletesebben indokolta azt,
hogy egy gyógyszerészkamarai határozat miért tartozhat a mennyiségi korlátozásokat
és azzal azonos hatású intézkedéseket megtiltó rendelkezések hatálya alá. Állami
intézkedéseknek kell tekinteni egy gyógyszerészeti szakmai szervezet által hozott
aktusokat, ha azok hatással lehetnek a tagállamok közötti kereskedelemre,
amennyiben a nemzeti jogszabály szerint
–

a szóban forgó szervezet egy olyan, az állam által irányított közjogi
testület, amely jogi személyiséggel bír, és amelynek tagsága minden, e
testület illetékessége alá tartozó területen működő gyógyszerész
számára kötelező;

–

a szervezet meghatározza a gyógyszerészekre alkalmazandó szakmai
etikai szabályokat és felügyeli a tagok szakmai kötelezettségeinek
megtartását;

–

a szervezet részét képező szakmai fegyelmi tanácsok, amelynek tagjait
a szervezet javaslatára nevezik ki, a szakmai etikai kódex szabályait
megsértő gyógyszerészeket olyan fegyelmi intézkedésekkel sújthatják,
mint a bírság, a szervezet testületeiből történő kizárás, a szavazati jog
vagy a testületekbe történő választhatóság megvonása.

316

Joined cases 266 and 267/87 The Queen v Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, ex parte
Association of Phamaceutical Importers and others [1989] ECR 1295. A gyógyszerész kamara
határozata szerint a gyógyszerészek kizárólag az adott vényen felírt védjeggyel rendelkező terméket
adhatják ki a betegek számára.
317
Para 15.
318
C-292/92 Ruth Hünermund és társai kontra Landesapothekerkammer Baden-Württemberg [1993]
EBHT I-6787. A kamarai szabályozás szerint a gyógyszerészek nem reklámozhatják a gyógyszertáron
kívül a gyógyhatású készítményeket.
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A Hünermund ügyben a gyógyszerészkamarából történő kizárás nem volt
alkalmazható fegyelmi intézkedésként, de ez sem változtatott a Royal Pharmaceutical
ügyben hozott értelmezésen.
A fenti két 1989-es és 1993-as ítéletből mintha azt a következtetést vonhatnánk le,
hogy a Bíróság az alanyi hatályra koncentrált és nem a tárgyi hatályra. A két szakmai
kamara ugyanis nem kapott kifejezetten felhatalmazást arra az államtól, hogy szakmai
szabályokat bocsásson ki, de ténylegesen hozott ilyen szabályokat. Az állam ezeket a
szakmai szervezeteket arra hatalmazta fel kifejezetten, hogy etikai szabályait maga
alkossa meg és a szabálysértőkkel szemben etikai szankciókat alkalmazzon. A
kamarák által megalkotott szakmai szabályozás azonban olyan kollektív szabályozás
volt, amely harmadik személyekre gazdasági hatást gyakorolt és a szabályozást
megsértőkkel szemben az állam által felhatalmazott kamara szankciókat
alkalmazhatott. Valószínű, hogy a Bíróság azért vonta e szabályokat a 28. cikk
hatálya alá, mivel az állami szankcionálás lehetősége kötelező állami jelleggel
ruházza fel a kamarai szabályozást.
Kérdés, hogy a Wouters ítélet után fenntartható-e ez a bírósági érvelés a 28. cikk
vonatkozásában? A Wouters ügy tényállása mindenben megfelel a Hünermund
ügyben megadott feltételrendszernek. A szakmai kamara közjogi testület volt,
amelyben a tagság kötelező volt, a kamara a szakmai szabályokat megsértőkkel
szemben fegyelmi intézkedéseket hozhatott.319 A Bíróság a Wouters ügyben 2002-ben
mégis úgy döntött, hogy nem állami intézkedésről van szó, a szakmai szervezet nem
az állam kinyújtott karjaként járt el, mivel nem határozták meg előre azon közérdekű
szempontokat, amely alapján a kamara megalkothatta volna szakmai szabályait és az
állam nem tartotta fenn magának a végső döntéshozatal lehetőségét. A 2002-es
Wouters ítélet tehát valószínűleg felülírja a korábbi jogértelmezést. Egy szakmai
szabályozás 2002 óta csak akkor minősül állami intézkedésnek, ha a Wouters ítélet
konjunktív feltételei fennállnak. Más kérdés, hogy a Bíróság miért nem olyan
kollektív intézkedésnek minősítette a Hünermund ügyet, amelyre a Walrave teszt
alkalmazható. A Walrave teszt áruk szabad áramlására történő alkalmazása esetében a
hasonló tényállásokat gond nélkül meg lehetne ítélni a gazdasági szabadságok joga
alapján. A kollektív szabályozások esetében ugyanis a Bíróság nem vizsgálja, hogy az
jogszerű hatáskör delegáció útján született-e meg vagy hogy a köz érdekét szolgálja-e.
Snell az esetjogból azt a következtetést vonja le, hogy a tagállam fogalma átfog
minden olyan szervezetet, amelyeken keresztül az állam protekcionista intézkedések
meghozatalára képes, hiszen a belső piac koncepciója egy széles, flexibilis koncepciót
kíván, nem egy formálisat.320
Vannak olyan esetek is, amelyekben a tagállam a szervezetet ugyan nem ruházza fel
szabályalkotási hatáskörrel, azonban azt a szervezet mégis kibocsátja. Ezek a
szervezetek,
egyesületek
tipikusan
nemzetközi
szervezetek,
amelyek
sporttevékenységgel kapcsolatos, sportolókra és csapataikra kötelező szabályokat
hoznak. A sport világán kívüli tényállások vonatkozásában Oliver idéz egy európai
parlamenti képviselő által feltett írásbeli kérdésre adott bizottsági választ, amely
szerint a 28. cikk alkalmazási körébe nem tartoznak bele a magánjogi szervezetek
319

A két ügy közötti eltérés viszont, hogy a Wouters ügy a szolgáltatásnyújtás, míg a patikusok ügyei
az áruáramlás szabadsága alapján megítélet ügyek voltak.
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által kidolgozott nem kötelező standardok. Amennyiben azonban az állami hatóságok
ezen standardokat de jure vagy de facto kötelezővé teszik, úgy a Szerződéssel való
összeegyeztethetőségük vizsgálható.321
3. Kollektív módon szabályozó magánjogi egyesületek vagy szervezetek által
kibocsátott szabályozások
A magánjogi szervezetek szabályozásai az integráció kezdeti szakaszában nem
tartoztak a gazdasági szabadságokról rendelkező cikkek hatálya alá. Az első ilyen
jogvita 1974-ben került az Európai Bírósághoz a szolgáltatásnyújtás szabadsága
körében.
A Walrave és Koch ügyben322egy holland bíróság tette fel azt az előzetes döntési
kérdést az Európai Bíróságnak, hogy a Nemzetközi Kerékpárosok Szövetségének
szabályzata összeegyeztethető-e az EK-Szerződéssel, mely szerint a középtávú,
motorvezetéses kerékpár világbajnokságon a vezetőmotorosnak és a versenyző
kerékpárosnak azonos állampolgárságúnak kell lennie.
„14. Elsőként a Bíróságnak arra kell válaszolnia, hogy minden említett cikk kapcsán
vajon egy nemzetközi sportszövetség szabályzatának rendelkezéseit lehet-e a
Szerződéssel összeegyeztethetetlennek tekinteni.
15. Arra hivatkoztak, hogy az e cikkekben meghatározott tilalmak csak a hatósági
aktusokból eredő korlátozásokra vonatkoznak és azokra nem, amelyek
magánszemélyek vagy magánjogi szervezetek jogszabályaiból erednek.
16. A 12, 39. és 49. cikk közös vonása, hogy a saját alkalmazási területén belül
mindegyik tiltja az állampolgárságon alapuló bármilyen megkülönböztetést.
17. E megkülönböztetések tilalma nemcsak a hatóságok tevékenységére vonatkozik,
hanem a munkaviszonyról és a szolgáltatásnyújtásról kollektív módon rendelkező más
jellegű szabályozásra is kiterjed.
18. A személyek szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát gátló
akadályoknak a tagállamok közötti eltörlése, mint a Szerződés 3. cikkének c)
pontjában kimondott alapvető cél veszélyeztetve volna, ha az állami eredetű
akadályok eltörlését hatástalanítani lehetne a magánjogi egyesületek vagy szervezetek
jogi autonómiájának gyakorlásából eredő korlátok által.
19. Azonkívül a különböző tagállamokban a munkafeltételeket hol törvénnyel vagy
rendelettel meghatározott rendelkezések révén szabályozzák, hol magánszemélyek
által kötött vagy elfogadott egyezményekkel és más aktusokkal; a szóban forgó
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Oliver idézi a 61. oldalon: Written Question 862/83 [1983] O.J. C 315/15.
C-36/74 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch kontra Assotiation Union Cycliste Internationale,
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie és Federación Español Ciclismo [1974] EBHT 1405. Lásd
még C-13/76 Gaetano Donà v Mario Mantero [1976] ECR 1333. para 17., C-415/93 Union royale
belge des sociétés de football association ASBL kontra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA
kontra Jean Marc Bosman és mások és Union des associations européennes de football (UEFA) kontra
Jean-Marc Bosman [1995] EBHT I-4921.C-176/96 Jyri Lehtonen and Castors Canada Dry NamurBraine ASBL v Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB) [2000] ECR I2681. para 35. C-51/96 és C-191/97 egyesített ügyek Christelle Deliège kontra Ligue francophone de
judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo és François
Pacquée [2000] EBHT I-2549. para 47.
Snell idéz két esetet, amelyben a Bíróság a szolgáltatásnyújtás szabadsága alanyának tekintett kollektív
szabályozást kiadó biztosítási szervezeteket. Lásd i.m. 91. és 93. lábjegyzete.
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tilalmaknak hatósági aktusokra történő korlátozása azzal a veszéllyel járna, hogy
azokat egyenlőtlenül alkalmaznák.
21. Az egyébként tény, hogy a munkavállalói jogviszonyt illetően az állampolgárság
alapján történő minden megkülönböztetés eltörléséről rendelkező 39. cikk egyaránt
kiterjed a nem hatósági eredetű egyezményekre és szabályzatokra.
22. Következésképpen az 1612/68 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy
a megkülönböztetés tilalmát a szerződésekre és más kollektív munkaügyi
megállapodásokra is alkalmazni kell.
23. Az 49. cikkben említett tevékenységek jellegüket tekintve nem különböznek a 39.
cikkben említettektől, csak abban a körülményben térnek el egymástól, hogy az
előbbieket munkaszerződés keretén kívül végzik.
24. Ez az egyedüli különbség nem igazolhatja a biztosítandó szabadság alkalmazási
körének még korlátozóbb értelmezését.
25. Ebből következően a Szerződés 12., 39., és 49. cikkének rendelkezéseit a nemzeti
bíróság figyelembe veheti egy sportszervezet szabályzatába beiktatott rendelkezés
érvényességének vagy hatásainak vizsgálata érdekében.”
Van den Bogaert az ítélet indoklását úgy jellemezte, hogy a 17. pontban a Bíróság a
Szerződés általános szövegét vette figyelembe, a 18. pontban egy effet utile
értelmezést adott, a 19. pontban pedig a közösségi jog egységes alkalmazásának
követelményével indokolta jogrételmezését. Ő a kollektív szabályozás hatály alá
vonását nem kifogásolta, arra hivatkozva, hogy a Kerékpárosok Nemzetközi
Szövetsége kvázi kormányzati státusszal rendelkező egyesület, amely az államhoz
hasonló funkciókat tölt be akkor, amikor a tárgykörben mint legfelső szabályozó
szervezet jár el.
Oliver szerint a Bíróság a Walrave ítéletét arra alapozta, hogy a tagállamok legalábbis
hallgatólagosan elfogadták azt, hogy a nemzetközi sportszövetség a tagjaira kötelező
sportszabályokat hozhat. A tagállamok így tulajdonképpen a sportszervezetek felé de
facto hatáskört delegáltak.323 A Walrave esetjogot Oliver az áruk szabad mozgásának
témakörében is bevezetésre ajánlja.324 A kiterjesztő értelmezés mellett felmerülő első
kérdés az, hogy a magánszervezetek is hivatkozhatnak-e a Szerződésben rögzített
tilalom alóli kivételekre. A Bosman ügyben325a Bíróság ezzel a problémával is
foglalkozott érintőlegesen. Az UEFA tiltakozása szerint Walrave ítéletben aodtt
értelmezés arra vezet, hogy a 39. cikk a magánszemélyekre súlyosabb
kötelezettségeket ró, mint a tagállamokra, hiszen csak ez utóbbiak hivatkozhatnak
közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokkal indokolt korlátozásokra. A
Bíróság szerint viszont ez az érvelés pontatlan előfeltevéseken alapul. Semmi sem
mond annak ellent, hogy a magánszemélyek közrendi, közbiztonsági vagy
közegészségügyi okokat hozzanak fel indokolásként. A kérdéses szabályok közjogi
vagy magánjogi jellege semmilyen módon nem befolyásolja az indokok hatályát vagy
azok tartalmát.326
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i.m. 78. oldal
i.m.83. oldal
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C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman,
Royal club liégeois SA kontra Jean Marc Bosman és mások és Union des associations européennes de
football (UEFA) kontra Jean-Marc Bosman [1995] ECR I-4921. Az ügy tényállásának ismertetésétől
közismertsége miatt tekintünk el.
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Az ítélet 85. és 86. pontja
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A Bíróság tehát elvileg elismerte annak lehetőségét, hogy a magánszervezetek is
felhívhassák a Szerződésben rögzített kivételeket. Ez a tény szerintem nem is a
Szerződésben rögzített kivételek, hanem a kötelező követelmények felhívhatósága
szempontjából fontos. A magánjogi szervezetek esetén ugyanis nehezen képzelhető el
az, hogy mondjuk közrendvédelmi vagy közbiztonság-védelmi szempontokat
érvényesítenének. Sokkal életszerűbb, ha ezek a szervezetek, szövetségek
fogyasztóvédelmi vagy környezetvédelmi hivatkozással élnek, azaz a bírósági
esetjogban kialakult kötelező követelmények által igazolt korlátozásokkal
védekeznek. Ha a Bíróság elismeri a Szerződésben rögzített kivételek
magánszervezetekre való alkalmazhatóságát, akkor nyilvánvalóan elismeri a kötelező
követelmények általuk való felhívhatóságát is. Mortelmans azt javasolta a Bíróság
számára, hogy szigorúbban alkalmazza az arányossági tesztet, amennyiben
magánszervezetek hívják fel a közérdek védelmét, hiszen nem egyértelmű, hogy ezek
a szervezetek valóban a közérdek védelme céljából járnak el.327
A dolgozat tézisei szempontjából fontos megemlíteni azt, hogy a Lenz főtanácsnok a
tényállást nemcsak a 39. cikk, hanem a 81. cikk szempontjából is vizsgálta. A nemzeti
bíróság kérdése ugyanis arra irányult, hogy az Európai Bíróság a 39, 81, vagy 82.
cikkeket értelmezze. A Bizottság észrevétele szerint a tényállást a 81. cikk alapján
kell eldönteni, ezt azonban a Bíróság figyelmen kívül hagyta és csak a 39. cikket
értelmezte. A Főtanácsnok indítványa szerint semmi nem zárja ki azt, hogy ugyanarra
a tényállásra a gazdasági szabadságokat és a versenyjogi tilalmakat is alkalmazzuk. Ő
a labdarúgó szövetséget vállalati társulásnak minősítette, hiszen a professzionális
futball gazdasági tevékenységnek minősül. A beszerzési források felosztása
versenykorlátozó és a szabályozás a tagállamok közötti kereskedelmet is érinti.
A Bíróság joggyakorlatában sokáig csak a munkavállalás és szolgáltatásnyújtás
szabadsága körében merültek fel a kollektív módon szabályozó magánjogi
egyesületek vagy szervezetek által kibocsátott korlátozások.328 Ezt az elvet a Bíróság
eddig még nem alkalmazta az áruk és tőke szabad áramlása körében, de valószínűnek
tűnik az elv kiterjesztése erre a két szabadságra is.
A Walrave ítélet után felmerült az a kérdés is, hogy csak a diszkriminatív jellegű
kollektív szabályozások ütköznek-e bele a Szerződésbe? A Bíróság ezt a kérdést
negatívan válaszolta meg a Bosman ügyben, amelyben az intézkedés nem volt
diszkriminatív. Az elv egyenlően alkalmazható kollektív szabályozásokra való
alkalmazhatóságát a későbbi Wouters ítélet is megerősítette. A Wouters ügy előtt
azonban- a kronológiai sorrend betartása miatt is- ismerkedjünk meg a Ferlini üggyel.
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i.m. 642. oldal
Lásd a szolgáltatásnyújtás szabadsága esetében a C-251/83 Eberhardt Haug-Adrion v Frankfurter
Versicherungs AG ügyet. [1984] ECR 4277. és a C-90/76 S.r.l. Ufficio Henry von Ameyde v S.r.l.
Ufficio Centrale italiano di assitenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale (UCI)
[1977] ECR 1091. A Haug-Adrion ügyben a Bíróság a szolgáltatásnyújtás szabadsága körében
jelentette ki, hogy a Szerződés célja minden intézkedés eltörlése, amely a más tagállam állampolgárát
hátrányosabban kezeli vagy kevésbé előnyösen, mint az ugyanolyan helyzetben lévő tagállami
állampolgárt. A vizsgált általános szerződési biztosítási feltételeket van den Bogaert szerint a kollektív
szabályozásokhoz hasonlóan ítélte meg a Bíróság. I.m. 126. oldal. A von Ameyde ügyben a Bíróság a
vállalkozás szabadságával kapcsolatban tett olyan megjegyzést, hogy annak hatálya kiterjed a
bármilyen olyan jellegű szabályra, amely kollekítvan szabályozza az adott vállalkozást. Para 28.
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A Ferlini329 eset érdekessége, hogy magánszemélyek (kórházak) csoportja által
meghatározott térítési díjakról mondta ki a Bíróság, hogy a szolgáltatásnyújtás
szabadságára vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik az a szervezet, amely
bizonyos hatáskörrel rendelkezik magánszemélyek felett és az alapvető szabadságok
gyakorlását hátrányosan érintő feltételek előírására alkalmas helyzetben van. A
nemzeti bíróság kérdése az volt, hogy szülés esetében az Európai Közösségek
tisztviselőire az ellátási szolgáltatók egy csoportja (továbbiakban EHL) által
egyoldalúan meghatározott, az orvosi és kórházi ellátásokra vonatkozóan a nemzeti
szociális biztonsági rendszerhez csatlakozott személyek esetében meghatározottnál
magasabb díjak alkalmazása jelent-e állampolgársági alapon történő
megkülönböztetést. Nem tartozik a nemzeti jogszabályok, sem a szociális biztonság
területén kollektív szerződés formájában elfogadott szabályozás körébe a luxembourgi
kórházak csoportja által szülés esetén az orvosi és kórházi ellátásokra vonatkozó
díjszabás megállapítása a nemzeti szociális biztonsági rendszerhez nem csatlakozott
személyekre.330A Bíróság a következőképpen fogalmazott:
„Márpedig a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a Szerződés 12.
cikkének első bekezdése azokra esetekre is vonatkozik, amikor egy csoport vagy egy
szervezet – mint az EHL – bizonyos hatáskörrel rendelkezik a magánszemélyek felett,
és abban a helyzetben van, hogy olyan feltételeket írhat elő a számukra, amelyek
hátrányosan érintik a Szerződés által biztosított alapvető szabadságok gyakorlását.”331
Az Európai Bíróság ebben az ügyben már elszakadt a sportügyekben megszokott
formulától, azaz attól a megfogalmazástól, hogy a két szabadság a magánjogi
egyesületek és szervezetek kollektív módon rendelkező szabályozására is kiterjed. A
Bíróság a gazdasági szabadságok hatályát kiterjesztette minden olyan helyzetre,
amelyben egy csoport hatáskörrel rendelkezik magánszemélyek felett, azaz a
feltételeket előírók csoportja és a magánszemélyek vertikális viszonyban állnak.
Oliver és Roth kritikus volt az ítélettel szemben, szerintük ugyanis a Szerződés 82.
cikkét kellene alkalmazni olyan esetekben, amelyekben versenykényszer alatt nem
álló közvállalkozások rendelkeznek bizonyos hatalommal magánszemélyek felett.332
Ebben a témában az utolsó ítélet a Wouters ügyben született meg, amelyet a vállalati
társulások döntése kapcsán már elemeztük.333 Ismétlésképpen, a nemzeti bíróság által
feltett kérdés az volt, hogy vajon sérti-e a szolgáltatásnyújtás és a vállalkozás
szabadságát a Holland Ügyvédi Kamara által kiadott rendelkezés, amely szerint az
ügyvédek és a könyvvizsgálók nem alakíthatnak ki partnerségi viszonyt. A Bíróság a
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C-411/98 Angelo Ferlini és Centre hospitalier de Luxembourg [2000] EBHT I-8081.
„49. Valójában a … kórházi díjakat egyoldalúan és egységes módon az EHL keretén belül egyesült
luxemburgi kórházak határozták meg, anélkül, hogy a közös rendszer kedvezményezetteire
alkalmazandó díjakat meghatározó megállapodásokat kötöttek volna a közös rendszerrel. E díjszabás
értelmében Ferlini úrtól és a közös rendszertől 59 306 LUF-ot követelnek, ami 71,43%-kal több, mint a
luxemburgi betegségi-anyasági biztosítás által biztosított személyekre ugyanazon szolgáltatásokért
alkalmazandó díjszabás.”
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nem diszkriminatív, de a szogláltatásnyújtás szabadságát korlátozó kollektív
intézkedést a hagyományos formula alapján tekintette a jogsértőnek.334
A Wouters ítéletben lényegében összemosódik az általam elkülönített két kategória: a
szabályalkotási hatáskör delegációja, valamint az állam által szabályalkotási
hatáskörrel fel nem ruházott szervezet szabályalkotása. Erre azért került sor, mert a
holland jogszabály felhatalmazta ugyan a kamarát a szabályalkotásra (a szakma
megfelelő gyakorlása érdekében), de ez a felhatalmazás az Európai Bíróság
értelmezése szerint nem volt megfelelően konkrét ahhoz, hogy a kamarai szabályzatot
állami intézkedésnek tekinthessük. A Bíróság indoklásában határozottan leszögezte,
hogy egy magánszemélyekből álló szakmai szerv szabályozása állami intézkedésnek
csak akkor minősülhet, ha az állam körültekintően meghatározza azt a szervezet
számára, hogy milyen közérdekű szempontokat kell figyelembe vennie döntése
meghozatalánál, a szabályozásnak milyen lényeges elveknek kell megfelelnie,
valamint az állam fenntartja magának a végső döntés meghozatalának lehetőségét. A
Wouters ügyben a holland állam már az első feltételnek sem tett eleget, mert nem
határozta meg elég pontosan a közérdekű szempontokat. Ennek következtében a
kamarai szabályozást nem lehet állami intézkedésnek tekinteni, viszont kétségtelen
tény, hogy az ügyvédek szakmai tevékenységét a Walrave ítélet szerint a kamara
kollektív módon szabályozta.
Malcolm Jarvis idéz olyan holland eseteket, amelyekben a holland bíróságok egy
önszabályozó reklámtestület által kiadott reklámszabályozásra alkalmazták a
Szerződés 28. cikkét. A vitatott intézkedés közösségi joggal való
összeegyeztethetőségének kérdése nem jutott el az Európai Bírósághoz.335 Az SNRC
rövidítésű szervezet alapítványi formában működött, tagjai a legjelentősebb holland
reklámtársaságok, fogyasztóvédelmi szervezetek és a média képviselői voltak. Az
alapítvány célja a tagokra kötelező reklámszabályozásokat megalkotása és betartatása
volt. Az alapítványt nem jogszabály hozta létre, hanem az alapítvány működési
költségeit teljes mértékben fedező magánszemély tagok. Az alapítvány döntéshozó
testületei a tagokra kötelező határozatot is hozhattak.
A kérdés az, hogy ezek a reklámszabályok állami intézkedésnek tekinthetők-e? A
reklámtestület több határozatában vizsgálta az önszabályozás közösségi joggal való
összeegyeztethetőségét. Jarvis álláspontja szerint az a tény minősíti az önszabályozó
reklámtestület határozatait állami intézkedéssé, hogy a határozatokkal szemben a
rendes bíróságok előtt jogorvoslatnak van helye, és hivatkozni lehet a bíróság előtt a
határozat a közösségi jogba ütközésére. Ez Jarvis szerint elegendő állami
beavatkozást jelent ahhoz, hogy az SNRC tevékenységét állami jellegűnek tekintsük.
Jarvis ezt a konklúziót a Royal Pharmaceutical Society ítélettel támasztja alá,
amelyben a gyógyszerésztársaság intézkedéseit állami intézkedésnek tekintette, mivel
a tagjai felett fegyelmi jogkört gyakorolt.336 A Royal Pharmaceutical Society ítélet
334

„120. pont: Először is azt kell megjegyezni, hogy nemcsak a közjogi jellegű szabályok
vonatkozásában kell a Szerződés 43. és 49. cikkeivel való összeegyeztethetőséget biztosítani,334 hanem
azokkal is, amelyek célja, hogy kollektívan szabályozzák az önfoglalkoztató tevékenységet vagy a
szolgáltatások nyújtását. Veszélybe kerülhetne a tagállamok közötti szabad személymozgást korlátozó
akadályok eltörlése, ha az állami korlátok eltörlését semlegesíthetnék azok az akadályok, amelyek a
közjog hatálya alá nem eső szervezetek és szövetségek jogi autonómiájuk gyakorlásából erednek…”
335
i.m.30-36-ig
336
i.m.34. oldal
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kulcspontja véleményem szerint az, hogy az állam által elismert szakmai szervezet
által kiadott szabályozást tekintette a Bíróság állami intézkedésnek. A holland és az
angol eset közötti legfontosabb hasonlóság az állami elismerés, amely az alulról
szerveződő (önszerveződő), de államilag elismert testületek működését az államnak
tulajdonítja.
A Wouters ítélet sajátossága tehát az, hogy az Európai Bíróság az ügyvédi kamara
szabályzatát két vonatkozásban, versenyjogi szempontból és a szolgáltatásnyújtás
szabadságának oldaláról is vizsgálta. Ebből az adódott, hogy a versenyjogi szempontú
szabályalkotási delegáció szigorúbb feltételeit (lásd a versenykorlátozó állami
intézkedésekről szóló V. fejezetet) vetítette ki a Bíróság a szolgáltatásnyújtás
szabadságára is. A korábbi esetjog alapján (lásd gyógyszerészügyek) ilyen szigorú
delegációs feltételeket az Európai Bíróság a gazdasági szabadságok tárgykörében nem
alkalmazott. Ennek következménye az lett, hogy jogszabály-alkotási delegáció
hiányában a Bíróság a Walrave tesztet alkalmazta alternatívaként.
A 28. cikk nem alkalmazható, ha a fent említett holland önszabályozó reklámtestületet
a Wouters ügy szigorú delegációs tesztje alapján ítéljük meg. Ha a korábbi, gazdasági
szabadságokkal kapcsolatban kialakult esetjogot vesszük figyelembe, akkor az állami
elismerés is állami intézkedéssé minősíti az önszabályozó testület döntéseit. Ha ezt az
érvelést túlságosan erőltetettnek találnánk, akkor utolsó mentsvárként még mindig
bevethetjük a Walrave ítélet érvelését, hogy a magánjogi egyesületek és szervezetek
jogi autonómiájukra hivatkozva nem ronthatják le a Szerződés céljainak elérését. Az
utolsó, de a Bíróság által megválaszolatlan kérdés az, hogy ezt az érvet nem
diszkriminatív, az árumozgás szabadságát korlátozó intézkedésre felhozhatjuk-e?
4. Magánszemélyekre róhatnak-e kötelezettséget a gazdasági szabadságokra
vonatkozó alapszerződési rendelkezések?
Az előző fejezetben a Szerződés szövegét vizsgálva arra a következtetésre jutottunk,
hogy a munkavállalás szabadságának biztosítása nemcsak a tagállamok
kötelezettsége. A Szerződés 39. cikke, ellentétben a többi szabadsággal, a
magánszemélyekre is kötelezettséget ró. Ezt a feltételezést megerősítették az Európai
Bíróság ítéletei is, valamint a 39. cikk végrehajtására szolgáló másodlagos jogforrások
is.337
A Bíróság a 90-es évek közepén a Clean Car338ítéletében tette egyértelművé, hogy a
munkavállalás szabadsága kizárja a magánszemélyektől eredő diszkriminatív
cselekményeket is.339

337

lásd például a Tanács 1612/68/EGK rendeletét (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen
belüli szabad mozgásáról HL L 257, 1968/10/10. 2-12. oldal. A 7. cikk (4) bekezdése is előírja, hogy
kollektív vagy egyéni szerződés vagy bármely más kollektív megállapodás azon rendelkezése semmis,
amely másik tagállam állampolgárait illetően megkülönböztető feltételeket határoz meg vagy
engedélyez a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatás, a javadalmazás, egyéb munkafeltételek vagy a
munkaviszony megszüntetése tekintetében. A Bíróság úgy tekint a rendelet ezen rendelkezésére, hogy
az a 39. cikk értelmét bontja ki.
338
C-350/96 Clean Car Autoservice GmbH kontra Landeshauptmann von Wien [1998] EBHT I-2521.
339
Az ítélet16. pontja szerint: „Első kérdésével a nemzeti bíróság lényegében azt kérdezi, hogy a
munkavállalók szabad mozgása terén a Szerződés 39. cikkében, valamint az 1612/68 rendelet 1–3.
cikkében meghatározott egyenlő bánásmód szabályára a munkáltató is hivatkozhat-e abból a célból,
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„18. Meg kell állapítani továbbá, hogy a 39. cikk (1) bekezdése általános értelemben
kimondja, hogy a Közösségen belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.
Ugyanezen rendelkezés (2) és (3) bekezdése értelmében a munkavállalók szabad
mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő mindenfajta
megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között…
19. Habár ezek a jogok a közvetlen célszemélyek, a munkavállalók tekintetében
kétségtelenül fennállnak, a 39. cikk megfogalmazásában semmi nem jelzi, hogy
azokra mások, különösen a munkáltatók nem hivatkozhatnak.
20. Fontos továbbá kiemelni, hogy ahhoz, hogy hatékony és megfelelő legyen, a
munkavállalóknak a megkülönböztetés-mentes felvételhez és foglalkoztatáshoz való
jogának szükségszerűen a munkáltatók azon jogával kell kiegészülnie, hogy a
munkavállalókat a szabad mozgásukra vonatkozó szabályok szerint vehessék fel.
21. E szabályokat valóban könnyen gátolni lehetne azzal, ha az azokban kimondott
tiltások elkerülése érdekében a tagállamoknak elegendő lenne azokat a feltételeket
előírni a munkáltatóknak egy munkavállaló felvételéhez, amelyeket ez utóbbinak kell
betartania és amelyeket ha közvetlenül neki írnának elő, akkor azon szabad
mozgáshoz való jog gyakorlásának korlátozásait jelentenék, amelyre a Szerződés 39.
cikke értelmében igényt tarthat.”
Az Angonese ítélet3402000-ben ugyanezt a tételt erősítette meg, a Szerződés szövegén,
a Walrave teszten és az egységes jogalkalmazás követelményén kívül a következő
indoklással kiegészítve:
„34. A Bíróság ugyancsak úgy ítélte meg azt a tényt, hogy a Szerződés bizonyos
rendelkezései a tagállamoknak szólnak, nem zárja ki, hogy az ily módon
meghatározott
kötelezettségek
figyelembe
vételében
érdekelt
bármely
magánszemélynek egyidejűleg bizonyos jogokat lehessen biztosítani (lásd a 43/75. sz.
Defrenne-ügyben 1976. április 8-án hozott, ítélet [EBHT 1976., 455. o.] 31. pontját).
A Bíróság így arra a következtetésre jutott a Szerződés kógens jellegű
rendelkezésével kapcsolatban, hogy a megkülönböztetés tilalma minden, a
munkaviszonyt kollektív módon szabályozó megállapodás, valamint a
magánszemélyek közötti szerződések esetén is kötelező (lásd a fent említett Defrenneítélet 39. pontját).
35. Az ilyen megfontolásnak, a fortiori, a Szerződésnek az alapvető szabadságot
kimondó és az EK-Szerződés 6. cikkében (jelenleg, módosítást követően EK 12. cikk)
foglalt megkülönböztetés általános tilalmának konkrét alkalmazásának minősülő 39.
cikkére is alkalmazandónak kell lennie. E tekintetben arra irányul, hogy ugyanúgy,
mint az EK-Szerződés 119. cikke (a Szerződés 117–120. cikkek helyébe az EK 136–
143. cikkek léptek) a munka piacának területén a bánásmód megkülönböztetés-mentes
jellegét garantálja.
36. E körülmények között meg kell vizsgálni, hogy a Szerződés 39. cikkében
kimondott, az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma a
magánszemélyekre is alkalmazandó-e.”
hogy abban a tagállamban, ahol letelepedett, olyan munkavállalókat foglalkoztasson, akik egy másik
tagállam állampolgárai.
17. Bevezetésként ki kell emelni, hogy az 1612/68 rendelet 1–3. cikke már csak kifejti és feldolgozza a
Szerződés 39. cikkéből eredő jogokat …
340
C-281/98 Roman Angonese kontra Cassa di Risparmio di Bolzano SpA [2000] EBHT I-4139.
Elemzi Streinz és Leible.
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A Bíróság a magánszemélyek kötelezése mellett tehát azt a további érvet találta, hogy
a nemi diszkrimináció tilalmának tagállamok felé irányuló kötelezettsége sem zárta ki
a Bíróság kiterjesztő értelmezését a magánszemélyek irányába.
Látható, hogy mind a Clean Car, mind az Angonese ügy tárgya a munkavállalás
szabadságát korlátozó diszkriminatív intézkedések voltak. Koen Lenaerts úgy értékeli
az Angonese ítéletet, hogy abból nem következik az biztosan, hogy nem
diszkriminatív, de a szabadságot korlátozó intézkedések tilalma a magánszemélyekkel
szemben is felhívható.341 Az Angonese ügyben ugyanis a Bíróság a megállapításait a
diszkriminatív korlátozások felhívhatóságára specializálta.342
Baquero Cruz álláspontja szerint az Európai Bíróság fenti kiterjesztő értelmezésének
az egyik indoka az lehet, hogy a munkavállalás szabadsága a versenyjogi szabályok
hatályán kívül eső kérdés. Az antitröszt rendelkezések állandó bírósági értelmezése
szerint a munkavállalók nem minősülhetnek vállalkozásnak. Lehetséges tehát, hogy a
Bíróság a munkavállalás szabadsága, valamint az antitröszt szabályok alanyi és tárgyi
hatálya közötti űrt akarta az Angonese ügyben tett ítéletével szűkíteni.343 A
diszkriminatív tényállásokra való alkalmazás mögött pedig az az indok, hogy a nem
diszkriminatív cselekményeknek csak jelentéktelen hatásuk lehet a belső piac
működésére.
Craig és De Búrca is kétségét fejezi ki az Angonese ítélet általánosíthatóságával
kapcsolatban. Szerintük „a munkavállalók szabad áramlása terén született Angonese
ügy után sem tisztázott az, hogy a Szerződésben rögzített szabadságok teljes
mértékben alkalmazhatók horizontálisan is, abban az értelemben, hogy jogi
kötelezettségeket rónak minden személyre és nemcsak a nagy hatalommal rendelkező
kollektív szereplőkre- mint amilyenek a sportszövetségek-, akik gyakorlatilag
önszabályozó testületek és olyan jogkörökkel rendelkeznek, amelyek hasonlatosak a
közjogi jogkörökhöz.”344
Roth és Oliver eltúlzottnak tartja, hogy a Bíróság kiterjesztette ilyen irányba a
jogértelmezését. Álláspontjuk szerint az még elfogadható, hogy a Bíróság a kollektív
szabályozásokat bevonta a gazdasági szabadságok tilalmi körébe, de tartózkodnia
kellene attól, hogy magánszemélyek diszkriminatív cselekményeit a gazdasági
szabadságok joga alapján ítélje meg. Ezzel ugyanis egy kettősséget teremt a
munkavállalás szabadsága és a többi szabadság értelmezése között. Véleményük
341

Koen Lenaerts- Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union. Thomson, Sweet &
Maxwell, 2005. 172. oldal. Ugyanezen a véleményen van Snell. Lásd Snell i.m. 227. oldal
342
Ugyanígy nyilatkozott Oliver és Roth is. I.m. 426. oldal, bár szerintük az Angonese ítélet indoklása
nem teljesen meggyőző. Az ítélet indoklásában ugyanis a Bíróság a Szerződés hatályos számozás
szerinti 141. cikkére hivatkozik vissza és a Defrenne II ítéletre. Ha feltételezzük is egy pillanatra azt,
hogy a Szerződés 12. cikke a magánszemélyeket ugyanúgy köti, mint a 141. cikke, ebből akkor sem
következik az, hogy ezt az érvet a 39. cikk vonatkozásában is fel lehet hozni. A 39. cikk 12. cikkhez
képest lex specialis jellegét ugyanis a Bíróság az állami intézkedések vonatkozásában állapította meg.
Ha a 39. cikkre nem úgy tekintünk, mint amely vonatkozik a magánszemélyek cselekményeire, akkor a
lex specialis érv nem áll meg Oliver és Roth szerint. Van den Bogaert arra hívta fel a figyelmet, hogy a
141. cikk alapján a tagállamoknak 1961 végéig kellett biztosítani jogrendjükben az elv érvényesülését.
A határidő letelte után állapította meg a Bíróság a 141. cikk horizontális közvetlen hatályát. A 39. cikk
viszont nem jelent implementációs kötelezettséget. I.m. 138. oldal
343
Erre utal Baquero Cruz (1) i.m. 124. oldal
344
Paul Craig- Gráinne De Búrca: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford University Press. Third
Edition 2003, 771. oldal
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szerint a tagállamokra kellene hagyni a magánszemélyek privátautonómiájához és a
belső piac megvalósításához fűződő érdekeket egyensúlyozosát. Utolsó lehetőségként
pedig a közösségi jogalkotó rendezheti az egyensúlyt szabályozásával, ahogyan azt a
faji-vagy etnikai származásra való tekintet nélküli a bánásmód elvének alkalmazásáról
szóló irányelvben is megtette. 345
Az Angonese ítéletben tett megállapítások tehát a személymozgás és
szolgáltatásnyújtás
szabadsága
körében
érvényesülhetnek.
A
Bíróság
joggyakorlatában csak egyetlen olyan ügyet találunk, amelyben a Bíróság az áruk
szabad áramlása körében megállapította, hogy a 28. cikk rendelkezéseitől
magánszemélyek sem térhetnek el megállapodásaikban. Ez a Dansk Imerco ügy.346
Az Imerco A/S társaság — az alapeljárás alperese, dán vasáru-kereskedők társulása
— az Egyesült Királyságban egy egyedi fajanszkészletet állíttatott elő, amelyek a
hátoldalukon az Imerco cégnevét viselték. A készlet kizárólagos értékesítési jogát
azoknak a vasáru-kereskedőknek tartották fenn, akik az Imerco tagjai voltak. Az
Imerco és az angol gyártó megállapodtak egymással abban, hogy a „második
választás” darabjait, amelyek az alkalmazott kiválasztási kritériumok alapján az
előállított készletek megközelítőleg 20 %-át tették ki, az angol gyártó hozhatja
forgalomba az Egyesült Királyságban, de azok semmi esetre sem exportálhatók
Dániába vagy más skandináv országba.
A nemzeti bíróság által feltett kérdés annak a megválaszolására irányul, hogy
elfogadhatatlan kereskedelmi gyakorlatnak tekinthető-e egy olyan termék Dániában
történő piaci értékesítése, amelyet egy másik tagállamban egy dán vállalkozás
engedélyével már forgalomba hoztak azzal a feltétellel, hogy a terméket nem lehet
Dániába exportálni, annak érdekében, hogy a termék az érdekelt vállalkozás által
kizárólagosan forgalmazott termékkel ne kerüljön versenybe. A Bíróság indoklásában
a következőképpen érvelt:
„Azonkívül meg kell jegyezni azt is, hogy magánszemélyek egymás közötti
megállapodásai semmilyen körülmények között sem térhetnek el a Szerződésnek az
áruk szabad mozgására vonatkozó kötelező rendelkezéseitől. Ebből következik, hogy
egy olyan megállapodásra, amely megtiltja egy másik tagállamban jogszerűen
forgalomba hozott terméknek valamely tagállamba történő behozatalát, nem lehet
hivatkozni, illetve azt nem lehet figyelembe venni annak érdekében, hogy e termék
forgalomba hozatalát elfogadhatatlan vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak
minősítsék.”347
A Bíróság ítéletéből tehát az olvasható ki, hogy a mennyiségi korlátozások tilalma a
magánszemélyeket is kötelező rendelkezés. Capotorti főtanácsnok indítványa szerint a
megállapodást a 81. cikk alapján kellett volna a Bíróságnak vizsgálnia, Joliet pedig
azt javasolta, hogy a Bíróság tekintse mennyiségi korlátozással azonos hatású
intézkedésnek azt a tisztességtelen kereskedelemre vonatkozó állami szabályozást,
amely kizárja a 81. cikkbe ütköző szerződési kikötés megsértésével egy másik
345

i.m. 428-429. oldal. A Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti faji- vagy etnikai
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról HL L 180, 19/07/2000.,
22-26. oldalig
346
C-58/80 Dansk Supermarked A/S v Imerco A/S [1981] EBHT 181.
347
17. pont
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tagállamból származó termék értékesítését. Baquero Cruz is osztja Joliet véleményét.
Tanulmányában kifejti, hogy a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályokból
származó jogok is területi jellegűek, de a szellemi alkotásokból folyó jogokkal
ellentétben nem lehet kimeríteni őket. Ha a nemzeti jogszabály a szerződésszegésre
utal vissza egy kereskedelmi tevékenység tisztességtelen jellegének megállapításához,
akkor ezt a szerződést a versenyjog szempontjából kell vizsgálni. Ha a
versenyszabályok nem tiltják meg a megállapodást, akkor a nemzeti jogszabályok a
szabad árumozgás elveivel nem ellentétesek. Amennyiben viszont a megállapodás a
jogszabály alkalmazása folytán erga omnes kikényszeríthető, akkor Imerconak
abszolút területi védelmet juttatna, amely a Szerződés 81. cikkével nem
összeegyeztethető.348
Későbbi joggyakorlátában a Bíróság nem hivatkozta a Dansk Supermarked kontra
Imerco ügyben megalkotott ítélet azon pontját, hogy a magánszemélyek sem
térhetnek el a szabad árumozgás követelményétől, így ez a megállapítás teljesen
elszigetelten áll a későbbi jogértelmezéstől. Néhány évvel később pedig a Bíróság a
Vlaamse Reisbureaus ügyben már kijelenti, hogy a 28. és 29. cikkek csak közjogi
intézkedésekre vonatkoznak és nem a vállalkozások magatartására.349
Barnard idézi a közelmúlt esetjogából a Sapod-Audic ügyet,350amelyben a Bíróság
ismét megállapította, hogy a 28. cikknek nincs horizontális közvetlen hatálya. „A 28.
cikk értelmében nem tekinthetjük kereskedelmi korlátozásnak azt a szerződésből
eredő kötelezettséget, hogy a terméken el kell helyezni a Zöld Pont logót, mivel az
nem tagállam által emelt korlátozás, hanem magánszemélyek közötti megállapodás
eredményeként jött létre.”351 Ha a fentiek további alátámasztására egy klasszikus
ügyet akarunk idézni, akkor nem felejtkezhetünk el a Dassonville ügyről, amelyben a
Bíróság a tagállamok kereskedelmi szabályait tekintette a 28. cikk hatálya alá
tartozónak.352
A Bíróság állandónak tekinthető joggyakorlata szerint a 28. cikk csak a tagállamok
felé ír elő tilalmat.353 Az előző alfejezetből azt is tudjuk, hogy a Bíróság a Walrave
tesztet sem alkalmazta még az áruk szabad áramlása körében. A jogirodalom vizsgálja
azt, hogy a magánszervezetek felé történő kiterjesztésre vajon miért nem került még
sor. Van den Bogaert szerint az effet utile elv és az egységes jogalkalmazás indokával
a Bíróság nem terjesztheti tovább a magánszemélyek irányában a gazdasági
szabadságok hatályát. Ezzel ugyanis egyrészt veszélyeztetné a magánszemélyek
autonómiáját és így a belső piac liberális koncepciójától térne el, másrészt az Unió és
a tagállamok közötti hatáskörmegosztást, harmadrészt a jogalkotó és a jogalkalmazó
feladata közötti egyensúlyt borítaná fel. 354
Jarvis esetkommentárjában két kérdéssel foglalkozik. Az első kérdés az, hogy miért
csak a személyek szabad áramlása és szolgáltatásnyújtás szabadsága körében
348

Idézi Julio Baquero Cruz (2) i.m. 608. oldal
C-311/85. ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus v ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke
en Gewestlijke Overheidsdiensten [1987] EBHT 3801. 30. pont. Lásd még C-65/86 Bayer AG and
Maschinenfabrik Hennecke GmbH v Heinz Süllhofer [1988] ECR 5249, para 11.
350
C-159/00 Sapod Audic v Eco-Emballages SA [2002] ECR I-5031.
351
i.m. 90. oldal
352
8/74 Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville [1974] ECR 837. para 5.
353
Van den Bogaert is így nyilatkozott. I.m. 133. oldal
354
137. és 141. oldalak
349
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terjesztette ki a Bíróság e szabadságok hatályát a kollektív szabályozásokra is. A
másik kérdés, hogy miért csak a 39. cikk kötelezi a magánszemélyeket?
A második kérdésre a választ egyrészt a Szerződés szövegében, másrészt a Walrave
ítéletben kereshetjük. A Bíróság a Walrave és Koch ügyben kifejezetten visszautalt a
Szerződés 12. cikkére is és a 39. cikket a 12. cikk lex specialisaként értelmezi. A 12.
cikk pedig nemcsak a tagállamok felé intéz tilalmat, hanem általánosan fogalmazza
meg azt a követelményt, hogy a Szerződés alkalmazási körében és az abban foglalt
különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő
bármely megkülönböztetés. A Szerződés szövegéből és a 39. cikk lex specialis
jellegéből vezeti le a Bíróság azt, hogy a 39. cikk tilalma a magánszemélyeket is köti,
valamint a magánjogi szervezetek kollektív szabályozására is kiterjed. Jarvis kifejti,
hogy mivel a 28. cikk nem a 12. cikk lex specialisa, ezért az nem kötelezhet
magánszemélyeket. Szerinte viszont nincs semmilyen ok arra, hogy a 28. cikk nem
vonatkozik olyan kollektív szabályozásokra, amelyeket magánszemélyek szervezetei
adtak ki, hasonlóak az állami szabályokhoz, és amelyek a Szerződés versenyjogi
szabályainak alkalmazását nem érintik. A magánszemélyek szervezetei által
elfogadott kollektív szabályozásokra ugyanúgy érvényes a Walrave és Koch ügyben
tett megállapítás, hogy az állami eredetű akadályok eltörlését hatástalanítani lehetne a
magánjogi egyesületek vagy szervezetek jogi autonómiájának gyakorlásáról eredő
korlátok által.355 Jarvis felteszi azt a kérdést, hogy miért nem lehet alkalmazni a
Szerződés 28. cikkét egy önszabályozó reklámtestület által kiadott és tagjaira kötelező
reklámszabályozásra, amelynek tevékenysége semmilyen módon nem tulajdonítható
az államnak.356
Jarvis kételyét megerősíti az is, hogy a Bíróság a kollektív szabályozásokra vonatkozó
koncepciót már nem csak a diszkriminatív intézkedésekre alkalmazza (lásd Wouters
ügy). Ezen az alapon tehát ez a koncepció akár az árumozgás, akár a tőkemozgás
szabadságának területére is bevezethető lenne. Lehet, hogy a Bíróság csak a
megfelelő ügyre vár, amelyben az árumozgás területén is megerősítheti azt, hogy a
tilalom a magánszemélyek kollektív szabályozására is vonatkozik.
Az elv kiterjesztésével szembeni ellenérv lehetne viszont az, hogy magánszemélyek
által bevezetett intézkedéseket így nehezen lehetne megkülönböztetni a 81. cikk
hatálya alá tartozó vállalati társulási döntésektől, hiszen egy önszabályozó
reklámtestület is vállalkozások társulásának tekinthető, amelyre vonatkozik a
Szerződés 81. cikke. Ha ezt az ellenérvet megalapozottnak tekintjük, akkor viszont az
nem érthető, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága körében a Bíróság miért tágította
ki a 49. cikk hatályát a kollektív szabályozásokra, hiszen a szolgáltatást nyújtó
vállalkozások is alakíthatnak vállalati társulást, nemcsak az árutermelő cégek.
Van den Bogaert ugyancsak amellett foglalt állást, hogy a Bíróságnak jó indoka
lehetett a 39. cikk magánszemélyekre való kiterjesztésére az, hogy a munkavállalók
jelentős része a magánszektorban dolgozik. Véleménye szerint a személymozgás és
szolgáltatásnyújtás ezért természetét tekintv eltérő az árumozgástól. A személyekhez
fűződő értekek védelme ezért erősebb védelmet indokol a Bíróság gyakorlatában.357

355

Jarvis 725. oldal
Jarvis i.m. 725. oldal
357
i.m.150. oldal
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5. A 28. cikk kiterjesztő értelmezése a 10. cikk segítségével
Az 1990-es évek második felétől nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bíróság nem a
magánszemélyek tevékenysége, hanem az állami intézkedések irányába kívánja
bővíteni a 28. tilalmi körét. A Bíróság joggyakorlata szerint a tagállamok kötelesek
megtenni minden szükséges és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy véget
vessenek az áruk szabad áramlását korlátozó, magánszemélyek által elkövetett
cselekményeknek.358 Ez a tétel azonban nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek
tevékenysége önmagában a Szerződésbe ütközne. A gyakorlatban felmerült első
jogeset kísértetiesen hasonlít az Oliver által felsorolt példák közül ahhoz, amely
szerint a 28. cikket nem lehet alkalmazni azon mezőgazdasági szövetkezetekre,
amelyek erőszakkal járó demonstrációt szerveznek más tagállamokból származó
termékekkel szemben és ezzel céljuk és hatásuk az import korlátozása.
Az első ítélet a Bizottság kontra Franciaország359ügyben született meg. A Bizottság az
EK-Szerződés 226. cikke alapján keresetet indított annak megállapítása iránt, hogy a
Francia Köztársaság nem teljesítette az EK-Szerződés 10. cikkével összefüggésben
annak 28. cikke és a mezőgazdasági piacok közös szervezése alapján fennálló
kötelezettségeit, mivel nem tett meg minden szükséges és arányos intézkedést annak
érdekében, hogy a magánszemélyek cselekményei ne akadályozzák a zöldség- és
gyümölcsáruk szabad mozgását.
„30. A belső határok nélküli piac megvalósításának elengedhetetlen eszközeként a 28.
cikk tehát nem csak az állami intézkedéseket tiltja, amelyek önmagukban korlátozzák
a tagállamok közötti kereskedelmet, hanem e cikket abban az esetben is alkalmazni
kell, ha egy tagállam nem hozza meg az áruk szabad mozgásának nem állami eredetű
akadályai elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket.
31. Ha egy tagállam nem cselekszik, vagy az áruk szabad mozgását gátló akadályok
elhárítása érdekében nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, különösen a
területén elkövetett, a magánszemélyek más tagállamokból származó termékek ellen
irányuló cselekményeiben megnyilvánuló akadályok elhárítása érdekében, azzal
ugyanúgy akadályozza a Közösségen belüli kereskedelmet, mint bármilyen aktív
cselekvéssel.
32. A 28. cikk tehát nem csak azt írja elő, hogy a tagállamok nem hozhatnak olyan
intézkedéseket, illetve nem tanúsíthatnak olyan magatartást, ami akadályozhatja a
kereskedelmet, hanem a Szerződés 10. cikkével összefüggésben kötelezi a
tagállamokat, hogy hozzanak meg minden megfelelő és szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy területükön biztosítsák ezen alapvető szabadság tiszteletben
tartását.360
358

Ezt a jogértelmezést már 1987-ben lehetségesnek tartotta Quinn és MacGowan i.m. 170-170. oldal,
különösen 33. lábjegyzet
359
C-265/95 Európai Közösség Bizottsága kontra Francia Köztársaság [1997] EBHT I-6959.
360 Az ítélet szövege: 38. pont: „Franciaország területén a más tagállamokból származó
mezőgazdasági termékek ellen elkövetett erőszakos cselekmények, nevezetesen az ilyen termékeket
szállító kamionok feltartóztatása, szállítmányuk megsemmisítése és a sofőrök bántalmazása, valamint a
kis- és nagykereskedők megfenyegetése és az eladásra kirakott áruk tönkretétele kétségtelenül
akadályozza e termékek közösségen belüli kereskedelmét.
48. Továbbá nem vitatott, hogy ezen incidensek alkalmával a francia rendfenntartó erők vagy nem
tartózkodtak a helyszínen – annak ellenére, hogy bizonyos esetekben az illetékes hatóságok időben
értesültek a mezőgazdasági termelők küszöbön álló tüntetéséről – vagy nem léptek közbe, még abban
az esetben sem, ha sokkal többen voltak, mint a rendbontók. Ráadásul nem mindig gyors,
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…
52. A fentiek fényében a Bíróság – tudatában azon nehézségeknek, amelyekkel a
hatáskörrel rendelkező hatóságok az olyan jellegű helyzetekben, mint amilyenről a
jelen ügyben is szó van, szembesülnek – megállapítja, hogy figyelembe véve a
Bizottság által felsorolt incidensek súlyosságát és gyakoriságát, a Francia Kormány
által hozott intézkedések nyilvánvalóan nem elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a
mezőgazdasági termékek közösségen belüli szabad kereskedelmét Franciaország
területén azáltal, hogy a szóban forgó visszaélések elkövetőit ténylegesen
megakadályozzák és visszatartják a bűncselekmények elkövetésétől és
megismétlésétől.
65. A fenti megfontolásokra figyelemmel meg kell állapítani, hogy jelen esetben a
francia kormány nyilvánvalóan és hosszú ideig nem hozta meg a szükséges és
megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy véget vessen a más tagállamokból
származó mezőgazdasági termékek szabad mozgását Franciaország területén
veszélyeztető vandál cselekményeknek, és megelőzze ezek ismételt elkövetését.”
Az ítélet után a Tanács megalkotta a 2679/98-as rendeletet,361amelyet érdemes
hosszabban idézni azért, hogy lássuk a bírósági értelmezés normatív „lecsapódását.”
Ez a jogforrás egy információs és konzultációs mechanizmust épített ki arra az esetre,
ha bármely tagállamban akadályoznák a tagállamok közötti kereskedelmet.
Amennyiben ilyen akadály merül fel, vagy annak veszélye fenyeget, akkor minden
tagállam, amelyik információkkal rendelkezik, azonnal továbbítja azokat a
Bizottságnak, a Bizottság pedig ezeket az információkat és az általa esetlegesen
vonatkozónak tekintett, más forrásokból származó információkat haladéktalanul
továbbítja a tagállamoknak. Az érintett tagállam a lehető legrövidebb idő alatt
válaszol a Bizottságnak és más tagállamoknak az akadály vagy az azzal kapcsolatos
veszély jellegére és az általa megtett vagy megtenni javasolt intézkedésekre
vonatkozó információkérésére. A tagállamok között kicserélt információkat a
Bizottságnak is továbbítják. A Bizottság ilyen esetben kötelezheti a tagállamot, hogy
megfelelő időn belül szüntesse meg az akadályt.
A rendelet alkalmazásában az minősül akadálynak, amely az áruk tagállamok közötti
szabad mozgását akadályozza, és amelynek oka egy tagállam részéről végzett olyan
cselekmény vagy cselekmény elmulasztása, amely a Szerződés 28-30. cikkének
megsértését jelenti, valamint
a) az áruk szabad mozgásának súlyos zavarát okozza az áruk valamely tagállamból
történő behozatalának, tagállamba irányuló kivitelének vagy egy tagállamon keresztül
történő szállításának fizikai vagy más módon történő akadályozásával, késleltetésével
vagy eltérítésével,
meglepetésszerű akciókról volt szó, amelyek végeztével a tüntetők azonnal elmenekülhettek volna,
hiszen a zavargások egyes esetekben órákig tartottak.
49. Ezenkívül tény, hogy számos vandál cselekményt a televízió kamerák lefilmeztek, a résztvevők
gyakran fedetlen arccal tüntettek, és a mezőgazdasági termelők erőszakos cselekmények elkövetéséért
felelős csoportjai nem ismeretlenek a rendvédelmi szervek előtt.
50. Ennek ellenére a közrend súlyos megsértésében részt vevők közül nagyon keveset azonosítottak és
vontak büntetőeljárás alá.
51. Így, jóllehet az 1993 áprilisától augusztusig terjedő időszakban számos vandál cselekmény történt,
a francia hatóságok csak egyetlen egy olyan esetet tudtak megnevezni, amely büntetőjogi felelősségrevonással végződött.”
361
A TANÁCS 2679/98/EK RENDELETE (1998. december 7.) az áruknak a tagállamok közötti
szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről OJ L 337, 12.12.1998, p. 8-9.
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b) súlyos veszteséget okoz az érintett személyeknek, és
c) azonnali fellépést kíván a szóban forgó zavar vagy veszteség további fennállásának,
növekedésének vagy fokozódásának a megakadályozására;
A cselekmény elmulasztása pedig olyan eset, amikor egy tagállam illetékes hatóságai
magánszemélyek által okozott akadályok megjelenése esetén nem tesznek meg
hatáskörükön belül minden szükséges és a helyzettel arányban álló intézkedést az
akadály elhárítására, és az áruk szabad mozgásának biztosítására saját területükön.
A rendelet nem értelmezhető úgy, hogy az valamilyen módon befolyásolja a
tagállamokban elismert alapvető jogok gyakorlását, beleértve a sztrájkjogot vagy a
sztrájk szabadságát. Ezek a jogok magukban foglalhatják a tagállamokban fennálló
konkrét munkakapcsolatok rendszerének keretébe tartozó más cselekmények
megtételének jogát vagy szabadságát.
Látható tehát, hogy az információs kötelezettség csak az áruk szabad mozgásának
súlyos zavara vagy annak veszélye esetén érvényesül. Az is említést érdemel, hogy az
állam aktív magatartásával maga is megsértheti a 28. cikket, illetve a tagállami
hatóságok elmulaszthatják megtenni a hatáskörükben álló intézkedéseket az akadály
elhárítására. Tagállami mulasztásról a rendelet szerint viszont nem beszélhetünk,
amennyiben a magánszemélyek a nemzeti jog szerint jogszerű magatartásukkal
korlátozzák az áruk szabad áramlását. Ez a kérdés merült fel a Schmidberger
ügyben,362amelyben a nemzeti jognak megfelelő, de korlátozó magatartás kifejtéséhez
az állam is hozzájárult.
Az osztrák hatóságok a gyülekezési jogról szóló osztrák jogszabályoknak megfelelően
engedélyeztek egy demonstrációt a Brenner hágónál, amely az Ausztriát és
Németországot
Olaszországgal
összekötő
közlekedési
útvonalak
egyik
legfontosabbika. A demonstrációt abból a célból szervezték meg, hogy felhívják a
figyelmet a hágón áthaladó gépjárműforgalom által okozott környezetszennyezésre és
a közegészség védelmére. A demonstráció alatt 30 órára lezárták a hágót, ezzel
blokkolták a hágón áthaladó forgalmat mindkét irányba. A felperes szállítmányozó
cégek szerint - akik ez idő alatt vesztegelni voltak kénytelenek kamionjaikkal- ez a
demonstráció az EK-Szerződésnek az áruk szabad áramlásáról szóló cikkeibe ütközik,
mivel ezen az útvonalon igen jelentős nemzetközi áruforgalom halad át és a közösségi
jogba ütköző demonstráció engedélyezésével Ausztria is közösségi jogsértést követett
el.
A Bíróság kifejtette, hogy a hatáskörrel rendelkező szerveknek még tranzitáruk
esetében is megfelelő lépéseket kell tenniük a szabadság érvényesülésének
biztosításához, amennyiben szembesülnek az alapvető szabadság gyakorlásának
magánszemélyek cselekményeiből származó akadályaival. E kötelezettség teljesítése
azért is fontos, mivel a Brenner hágó az Észak-Európát Észak-Olaszországgal
összekötő szárazföldi kapcsolatok egyik jelentős tranzitútvonala. A tagállamok
közötti kereskedelem korlátozására alkalmas, hogy a hatáskörrel rendelkező szervek
nem akadályozták meg egy fontos útvonal teljes lezárását eredményező
demonstrációt. Ez a korlátozás objektív kimentésének hiányában a Szerződés 10. és
28-30. cikkeinek együttes értelmébe ütközik.363
362

C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v Republik Österreich
[2003] ECR I-5659.
363
Az ítélet 60-64. ponjának összefoglalása
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Jacobs főtanácsnok indítványában kitért arra is, hogy évente kb. 33 millió tonna árut
szállítanak át a Brenner hágón, amely azt eredményezi, hogy a több órás blokád nem
minősülhet de minimis korlátozásnak. Ezek után áttért annak vizsgálatára, hogy a
blokád az osztrák hatóságoknak tulajdonítható-e. Az észrevételt tevő tagállamok több
különbségre hívták fel a figyelmet a Bizottság kontra Franciaország ügy tényállásához
képest: a Schmidberger ügyben a magánszemélyek nem követettek el erőszakos vagy
büntetőjogba ütköző cselekményeket, a demonstráció nem a más tagállamokból
származó termékek ellen irányult, hanem általában a tranzittermékekkel szemben, a
blokád egyszeri eset és nem több éven keresztül fennálló korlátozás volt. Jacobs
főtanácsnok szerint azonban ezek az érvek nem elfogadhatók, mivel a 28. cikk egy
objektív tilalmat tartalmaz, a magánszemélyek szándéka, vagy nemzeti jog szerinti
minősítése nem releváns. A korlátozás tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt
hatása ugyanolyan lehet akkor is, ha a demonstráció nem kifejezetten a más
tagállamokból származó termékek ellen irányul. Nem zárható ki az sem, hogy a
jövőben is szerveznek hasonló blokádokat, a 28. cikk pedig a potenciális
korlátozásokat is tiltja.364
Felix Ronkes Agerbeek tanulmánya szerint a magánszemélyek által állított
árumozgási korlátozásoknak különösen súlyosnak kell lenniük ahhoz, hogy a
tagállamok kötelezettek legyenek a korlátozások megszüntetésére. Szerinte ezzel a
Bíróság a hátsó ajtón keresztül a de minimis tesztet vezeti be. A Bíróság a
Schmidberger ügyben ugyanis észlelte azt, hogy az akadály időben és térben
korlátozott volt és hogy az akadály nem volt olyan súlyos mint a Bizottság kontra
Franciaország ügyben. Ehhez hozzájön az is, hogy a tagállamok széles mérlegelési
jogköréből következően a tagállamok nem kötelesek a kevésbé súlyos akadályokat
elhárítani.365 Ezt az álláspontot megerősíti az is, hogy a Tanács 2679/98-as
rendeletének hatálya alá csak azok az esetek tartoznak, amelyekben a szabad
árumozgás súlyos zavara az érintett személyeknek súlyos veszteséget okoz.
Snell a következőképpen kommentálta az ítéletet: „Logikailag elég érdekes lépés volt,
hogy a Bíróság a tagállamokra azt a kötelezettséget rótta, hogy megfelelő
intézkedéseket fogadjanak el annak biztosítása céljából, hogy a magánszemélyek ne
emeljenek korlátokat az áruk szabad áramlása útjába, akkor amikor a
magánszemélyeknek nincs kötelezettsége arra, hogy tartózkodjanak ilyen akadályok
felállításától. Valójában a Bíróság egy követett kötelezettséget teremt a
magánszemélyekre azután, hogy elmulasztotta a korábbi esetjogában a közvetlen
kötelezettség megteremtését.”366 Felix Ronkes Agerbeek szerint a Bizottság kontra
Franciaország ítélet azért volt kevésbé problematikus ebből a szempontból, mivel a
francia gazdák cselekményei ugyan nem voltak ellentétesek a közösségi joggal, de
ellentétesen voltak a francia joggal, így a Bíróságnak nem kellett új kötelezettséget
rónia a magánszemélyekre. Felteszi a kérdést, hogy vajon Görögország köteles lennee megtiltani azt, ha a görög fogyasztók hatékony és élénk kampányt folytatnának a
Dániából érkező kecskesajt fogyasztói bojkottja érdekében?367
Ugyanő jegyzi meg, hogy fontos megkülönböztetni azt, hogy vajon a
magánszemélyek akciója diszkriminatív jellegű-e. Amennyiben igen, akkor az állam
364
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mulasztása az állam protekcionista céljait fedi fel. Ez volt a Bizottság kontra
Franciaország ügy lényege is. Felix Ronkes Agerbeek szerint a Schmidberger ügyben
a magánszemélyek demonstrációja a külföldi termékekkel szemben diszkriminatív
hatású volt, ugyanis egy olyan autópályát vettek blokád alá, amelyet nagyrészt import
szállítások céljára használnak.368
A magam részéről nem értek egyet a fenti szóhasználattal. A Bíróság a 28. cikk
értelmezése kapcsán nem használja a közvetlen és közvetett diszkrimináció
megkülönböztetést, hanem az egyenlően és nem egyenlően alkalmazandó
intézkedéseket különbözteti meg. Az egyenlően alkalmazandó intézkedések jogilag
ugyanúgy vonatkoznak az import és a hazai termékekre, függetlenül tényleges
hatásuktól, és csak ezeket lehet a kényszerítő követelmények fennállásával kimenteni.
A Bíróság tehát valószínűleg a magánszemélyek akcióját, valamint az azt
engedélyező állami intézkedést egyenlően alkalmazandó intézkedésnek tekintette.
Snell szerint a Bizottság kontra Franciaország ítélet érvelését a szolgáltatásnyújtás
szabadsága körében is lehet alkalmazni. Nincs ok arra, hogy másképp ítéljük meg a
helyzetet, ha a tagállam nem tesz lépéseket egy olyan demonstráció
megakadályozására, amely korlátozza például a külföldi orvosok magzatelhajtással
foglalkozó klinikákon történő szolgáltatásnyújtását.369
Álláspontom szerint a Schmidberger ítélet jól mutatja, hogy az állam köteles
megakadályozni a magánszemélyek árukereskedelmet korlátozó cselekményeit, még
akkor is ha azok a nemzeti és közösségi jog szempontjából is jogszerűek. A Bíróság
tehát nem terjeszti ki a 28. cikk hatályát közvetlenül a magánszemélyekre, hanem az
állam közösségi jogon alapuló kötelezettségének kiterjesztésével próbálja
megakadályozni, illetve orvosolni a magánszemélyek kereskedelemkorlátozásával
okozott problémákat.
6. A 28. cikk kiterjesztett hatálya és a versenyjogi szabályok hatálya közötti kapcsolat
Oliver is foglalkozott monográfiájában azzal, hogy a 28. cikk hatálya alá eső állami
intézkedések és a 81. vagy 82. cikk hatálya alá eső egy-vagy kétoldalú vállalati
magatartások között van-e űr, azaz vannak-e olyan intézkedések, magatartások,
amelyek egyik szabálycsoport hatálya alá sem esnek. Ő több ilyet is talált, amelyet az
érdekesség kedvéért érdemes idézni:
a) „mezőgazdasági szövetkezet erőszakkal járó demonstrációt
szervez más tagállamokból származó termékekkel szemben,
amelyeknek célja és hatása is az import korlátozása;
b) dokkmunkások szakszervezetének cselekménye, amellyel a
behozatalt korlátozzák (általános nézet szerint a
szakszervezetek nem esnek a 81. és 82. cikk értelmében vett
vállalkozásfogalomba);
c) környezetvédelmi érdekérvényesítő csoport, mint például a
Greenpeace bojkottot szervez egy tagállamból származó
termékekkel
szemben,
tiltakozásul
ezen
tagállam
környezetvédelmi politikájával szemben;
d) kereskedők szövetsége nemzeti termékek vásárlására buzdító
kampányt szervez;
368
369
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e) gazdasági erőfölényben nem álló biztosítótársaság
egyoldalúan megtagadja az import autók biztosítását;
f) magánvállalkozásokból álló önszabályozó reklámtestület
keretei közötti megállapodás egy önkéntes magatartási kódex
alkalmazására és ennek alapján a testület egyik tagjának
reklámkampányát szabályellenesnek minősítik;
g) egy tagállami vásárló elhatározza, hogy bojkottálja más
tagállamból vagy tagállamokból érkező termékek vásárlását
akár politikai alapon, akár idegengyűlöletből, akár más
okból.370
Ezen utolsó példával kapcsolatban Oliver is úgy érzi, hogy a bojkottból eredő
gazdasági hátrányok valószínűtlenné tesznek egy ilyen intézkedést.371
Snell álláspontja szerint helyes az a bírói értelmezés, hogy az egy vagy több
magánvállalkozás által hozott intézkedések nem esnek a 28. és 49. cikkek hatálya alá.
Ezek az intézkedések ugyanis a Szerződés versenyjogi szabályai alapján ítélendők
meg, amelyeket lex specialisnak kell tekinteni. A versenyszabályok tényleges szerepe
annak meggátolása, hogy a tagállami korlátozások eltörlése után a vállalkozások újra
korlátokat emeljenek. A gazdasági szabadságok magánszemélyekre való
alkalmazásával a versenyszabályokat lényegesen megfosztanánk gyakorlati
hasznosságuktól. A Bizottság gyakorlata és a Bíróság esetjoga szerint az import- és
exportkorlátozások versenykorlátozó célú megállapodások. A megállapodásokkal és
öszehangolt magatartásokkal kapcsolatos legnagyobb probléma felderítésük és
bizonyításuk. Figyelembe kell azt is venni, hogy az erőfölényben nem lévő
vállalkozások egyoldalú magatartásai, valamint a csekély jelentőségű megállapodások
nem esnek a versenyszabályok hatálya alá. Snell véleménye szerint ezek nem
jelentenek veszélyt a piaci integrációra, mivel nincs akkora erejük, hogy
protekcionista hatással járjanak. Amennyiben például egy szupermarket elhatározza,
hogy alacsonyabb minőségű vagy drága hazai termékeket fog árusítani a jobb
minőségű vagy olcsóbb külföldi termékekkel szemben, akkor a fogyasztók
egyszerűen elpártolnak az áruháztól. A gazdasági szabadságok magánvállalkozások
tevékenységére való alkalmazása felesleges közösségi beavatkozásnak minősülhet. 372
Lehetetlen, sőt nevetséges lenne indoklást kérni minden esetben a magánszemélyektől
arról, hogy miért nem vásárolnak importált terméket vagy szolgáltatást. „Az a tény,
hogy a 81. és 82. cikket a 10. cikkel együtt állami korlátozásokra alkalmazták, még
nem jelenti azt, hogy a 28. és 49. cikket magánszemélyek cselekményeire is
alkalmazni kellene. A Szerződésben ugyanis nincs olyan rendelkezés, amely a
magánszemélyekre a Szerződés 10. cikkében található lojális együttműködésnek
megfelelő kötelezettséget róna.”373Quinn és MacGowan is úgy vélték 1987-es
tanulmányukban, hogy a 39. cikk magánjogi egyesületekre történő kiterjesztése
hiányában a rendelkezést hasznos hatásától fosztaná meg a Bíróság. Az effet utile
értelmezése alapján azonban nem indokolható a 28. cikk magánszemélyekre
kiterjesztő értelmezése.374
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A kiterjesztés a kivételekre való hivatkozás terén is problémát jelentene. A 81. cikk
(3) bekezdésének feltételei ugyanis a magánjellegű megállapodásokra vannak szabva.
Emellett a Szerződésben a gazdasági szabadságok alóli kivételek is a tagállamok
számára jelentenek igazolási pontot (közrend, közbiztonság, közegészségügy, stb.).
Bár a Bíróság a Bosman ügyben375 elvben elfogadta annak a lehetőségét, hogy a
magánszemélyek által emelt korlátokat is ki lehet menteni közrendi, közbiztonsági
vagy közegészségügyi indokból, ez valószínűleg csak arra az esetre vonatkozik,
amikor munkavállalás szabadságát érintő kérdésekben magánjogi szervezetek,
egyesületek kollektív szabályozása az ügy tárgya.
Snell elképzelése szerint a 28. és 49. cikkeket akkor kellene alkalmazni, ha a
magánszemély nem minősül vállalkozásnak vagy vállalati társulásnak. Egyetért tehát
Oliverrel abban, hogy a 28- 49. és 81-87. cikkek közötti űrt be kell tölteni. Az ilyen
személyek által emelt korlátokkal szemben a versenyjogi szabályok alapján ugyanis
nem lehet fellépni és így egy jogalkalmazási hézag keletkezne. Snell példaként
Oliverrel egyezően a szakszervezeteket hozza fel, valamint környezetvédelemi
akciócsoportokat. Az ilyen szervezeteknek célja lehet a tagállamok közötti
kereskedelem korlátozása, valamint ehhez szükséges eszközökkel is
rendelkezhetnek.376 Környezetvédelmi akciócsoportok megbéníthatják a kikötőket,
repülőterek működését ellehetetleníthetik a szakszervezeti fellépések vagy általános
sztrájkok, amellyel az államot vagy a vállalkozásokat arra kívánják rávenni, hogy a
hazai termékeket részesítse előnyben.
Ez Snell szerint sem azt jelenti, hogy az ilyen akciókat mindig a Szerződésbe
ütközőnek kell tekinteni, hanem hogy nem eshetnek automatikusan a Szerződés
hatályán kívül. A közösségi jog egységes alkalmazásának megőrzése szempontjából
tehát fontos lenne azon magánszemélyekre alkalmazni a gazdasági szabadságokat,
amelyek nem minősülnek vállalkozásnak.
Meg kell jegyezni, hogy Snell koncepciójából természetesen ki kell maradniuk a
magánszemély végfogyasztóknak. Először is a belső piac fogalma szerint lehetővé
kell tenni a fogyasztóknak azt, hogy a különböző tagállamból származó termékek
közül válasszanak. Másodsorban gyakorlatilag is kivitelezhetetlen lenne egy ilyen
irányú jogalkalmazás. Harmadsorban a végfogyasztók egyedi cselekményei nem
alkalmasak arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelmet ténylegesen vagy
potenciálisan, közvetetten vagy közvetlenül korlátozzák.377
Snell tehát az általa példaként felhozott szervezetek tevékenységére általában
alkalmazná a 28. cikket, nemcsak kollektív szabályozásaikra. Ezzel túlmegy a
Walrave és Koch ítélet 28. cikkre történő alkalmazásán, lényegében egyedi
cselekményekre is alkalmazná a tilalmat, ugyanúgy mint az állam szerveinek egyedi
döntései esetén.
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Roth és Oliver alapvetően elutasítja azt, hogy a gazdasági szabadságokra vonatkozó
rendelkezéseket ugyanúgy alkalmazzuk a magánszemélyekre, mint a tagállamokra.
Ellenvéleményüket arra építik, hogy ezzel túlzottan beavatkoznánk a
magánszemélyek autonómiájába, amely a belső piac egyik fundamentuma.378 Van den
Bogaert mindezzel egyetértve ugyanakkor megjegyezte, hogy a gazdasági
szabadságok jogának alkalmazása hatékonyabb lenne, mivel minden magánszemély,
akár de minimisnek minősülő cselekményét a közösségi jog hatálya alá
vonhatnánk.379
Felmerül a kérdés, hogy szükség van-e a 28. cikk hatályának kiterjesztéséhez a
Bizottság kontra Franciaország ítélet után, amelyben a Bíróság a tagállamok
felelősségét állapította meg. Snell szerint igen, mivel:
„Valójában a Bíróság egy követett kötelezettséget teremt a magánszemélyekre azután,
hogy elmulasztotta a korábbi esetjogában a közvetlen kötelezettség
megteremtését.”380 A közvetlen kötelezettség megteremtése különösen fontos lehet
azokban az esetekben, amelyeket jogi személyiség nélküli szervezetlen csoportok
követnek el. A koncepcióval kapcsolatos másik bizonytalanság az, hogy milyen
jellegű cselekményeket kell megakadályoznia az államnak? Jogirodalmi vélemények
szerint csak a nem elhanyagolható vagy nem tisztán helyi hatású cselekményeket.
Lenz főtanácsnok indítványában azt javasolta, hogy azok a magánszemélyek által
elkövetett cselekmények legyenek jogellenesek, amelyek az állam által történő
elkövetés esetén is tiltottak lennének. Azaz ha a cselekmény tárgya szerint a
Dassonville és Keck ítéletek alapján a 28. cikkbe ütközik és nem igazolható, akkor a
tagállamnak megelőző vagy büntető intézkedéseket kell alkalmaznia.381
Snell nem ért egyet Lenz főtanácsnokkal abban a tekintetben, hogy a kiindulópont az
kell hogy legyen, hogy vajon az állam ugyanilyen tárgyú cselekménye beleütközne-e
a 28. cikkbe. A bírói esetjog szerint ugyanis a 28. cikk kapcsán nincs de minimis
szabály, azaz az állami intézkedés, legyen az bármilyen formájú és hatású,
beleütközhet a Szerződésbe. Ez a kiindulópont tehát nem nyújt segítséget annak
megállapításához, hogy milyen súlyú, magánszemélyek által elkövetett cselekmények
esetén keletkezik az állami kötelezettség.
Snell álláspontja szerint a koncepció alkalmazása szempontjából irreleváns az, hogy a
magánszemélyek cselekménye a nemzeti jog alapján jogszerű-e vagy jogszerűtlen.
Amennyiben a tagállam felelőssége fennáll azért, mert büntetőjogi szabályait nem
alkalmazta egy cselekményre, akkor azért is felelősséget kell viseljen, hogy
elmulasztotta kriminalizálni a magatartást. Snell szerint tehát helyes volt, hogy a
Bíróság ebből a szempontból nem korlátozta ítéletét.382 Ő azért is szorgalmazza a
magánszemélyek közvetlen kötelezettségének bevezetését, mivel a korlátozás
eredményeképpen kárt szenvedett magánszemélyek jogérvényesítése ennek hiányában
sikertelen lesz, hiszen a tagállami jogsértés kellően súlyos volta megkérdőjelezhető.
Ezen kívül a Bizottság kontra Franciaország ítéletben azt is kifejtette a Bíróság, hogy
„Mivel a közrend és a közbiztonság fenntartása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe
tartozik, természetesen a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak
meghatározása terén, hogy egy adott helyzetben melyek a legmegfelelőbb
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intézkedések a behozatal akadályainak elhárítására. Ezért nem a közösségi
intézmények feladata, hogy a tagállamok helyébe lépve előírják, milyen
intézkedéseket kell a tagállamoknak hozniuk és ténylegesen alkalmazniuk annak
érdekében, hogy területükön biztosítsák az áruk szabad mozgását.”383
Álláspontom szerint a 28. cikk magánszemélyekre történő kiterjesztésével a 81. és 82.
cikkek alkalmazása jórészt feleslegesség vált volna. A magánszemélyek
versenykorlátozó gyakorlatai ugyanis a legtöbb esetben közvetlenül vagy közvetetten
korlátozzák a tagállamok közötti kereskedelmet, tehát a magatartásuk
versenykorlátozás hiányában is jogszerűtlen lenne a 28. cikk alapján. Ez a
jogértelmezés pedig a Szerződés rendszerét borítaná fel.
A 28. cikk értelme szerint még azok a korlátozások is jogszerűtlenek lennének,
amelyek de minimis hatással vannak a kereskedelemre, ugyanis a Bíróság nem
fogadja el a de minimis elvet a 28. cikk körében. Figyelembe kell vennünk, hogy a 81.
cikk hatálya csak vállalkozások egyes magatartásaira vonatkozik, amely alkalmas a
tagállamok közötti kereskedelem érintésére. A 28. cikk kiterjesztése viszont az összes,
a
kereskedelem
korlátozására
alkalmas
magatartást
jogszerűtlennek
minősítené.384.Tehát nem célszerű a 28. cikk hatályát kiterjeszteni olyan esetekre,
amelyeket a 81-82. cikkek is tilalmaznak, de megfontolható azokban az ügyekben,
amelyekben magánszemélyek kereskedelemkorlátozását nem tiltják meg az antitröszt
szabályok. A kérdés, hogy ezen ügyek köre megfelelően pontosan körülírható-e?
Hogyan határozzuk meg a normát úgy, hogy a 28. cikket ne terjesszük ki minden
tevékenységre, amely magánszemélytől származik, de a joghézagot megszüntessük?
Szerintem szinte lehetetlen előre meghatározni azokat a magánszemélyek által
elkövetett cselekményeket, amelyek a kereskedelmet korlátozzák és sem a gazdasági
szabadságok, sem a versenyjogi szabályok alapján nem kifogásolhatók. A
jogirodalom sem tudott olyan általánosan alkalmazandó szabályt javasolni a Bíróság
számára, amellyel a gazdasági szabadságok és a versenyjog hatálya közötti űr
betölthető lenne.
Quinn és MacGowan szerint kizárólag a magánszemélyek jogi kapcsolataiban
kötelező erővel rendelkező olyan cselekményekre lehetne alkalmazni a 28. cikket,
amelyet gazdasági tevékenységük körében hoztak meg és amelyre más szerződési
rendelkezés nem alkalmazható. Ezek a magánszemélyek által hozott intézkedések,
amelyekre célszerű kiterjeszteni a 28. cikk hatályát.385
Baquero Cruz szűkebben határozná meg ezeket a cselekményeket. Szerinte is egyre
nehezebb lesz a gazdasági szabadságokat alkalmazni, mivel az állami hatalom és a
magánszemélyek önszerveződései közötti kapcsolatok egyre intenzívebbek. Egyes
tagállamokban az állam magánszemélyek számára adja át állami feladatok ellátásának
jogát és kötelezettségét, míg más tagállamokban ezek a közhatalmi szervezetek
feladatai maradnak. Ebben a helyzetben pedig a közösségi jog egységes alkalmazása
383
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szenvedne csorbát, ha csak a szabályzást vagy aktust kibocsátó testület szervezeti
gyökereit vizsgálnánk. Baquero Cruz szerint ezért a vitatott tevékenységet jellege
szerint kell besorolnunk az állami intézkedések vagy a magánszemélyek
cselekményei közé. Az általa javasolt teszt lényege szerint azt kellene elemeznünk,
hogy a magánszemély olyan kapcsolatban van-e az intézkedést kibocsátó szervezettel,
amely hasonló az állam-magánszemély kapcsolattal. Nem alkalmazhatók a gazdasági
szabadságok, amennyiben például a magánszemély önkéntesen lép magánjogi
szerződésre a szervezettel. A négy szabadságra vonatkozó szabályoknak viszont
érvényesülniük kell, amennyiben egy szervezet a címzett magánszemélyek számára
bocsát ki kötelező normákat.386 Lényegében tehát ő a kollektív szabályozások hatály
alá vonásával érvel.
Tesauro főtanácsnok álláspontja szerint a gazdasági szabadságok joga és a versenyjog
tárgyi hatálya közötti rést nem az Európai Bíróságnak kell betöltenie, hanem a
közösségi jogalkotónak másodlagos jogalkotás révén. Az ő véleménye az, hogy a
közösségi jogalkalmazónak erre nincs is hatásköre.387
Roth és Oliver ellentétes véleményre helyezkedett Snell-lel és Baquero Cruzzal.
Szerintük a Bizottság kontra Franciaország, valamint a Schmidberger ítéletek után a
magánszemélyek által támasztott kereskedelemkorlátozások kezelésére a tagállamok
jogosultak és kötelezettek, hiszen minden egyedi és általános intézkedést meg kell
hozniuk azért, hogy az áruk szabad áramlásának elve érvényesüljön területükön. Roth
és Oliver szerint a Bíróság szándékosan telepítette a tagállamokra ennek a kérdésnek a
megoldását. A tagállamok ugyanis kötelesek egyrészről biztosítani a magánszemélyek
autonómiáját a szükségtelen beavatkozásokkal szemben, másrészről a tagállamok
kötelesek érvényesíteni a szabadságokat. Ennek következtében egyedül a tagállamok
tudják azt meghatározni a szabadságok és a magánautonómia érvényesülési körét.
Ebben a folyamatban Roth és Oliver szerint megfelelő súlyt kell kapnia a
magánautonómia védelmének.388
7. Összegzés
A Bíróság gyakorlata folyamatosan tágította az állami intézkedések körét. Az állami
politikát végrehajtó személyek és az állami hatáskördelegáció eredményeképpen
meghozott intézkedések ugyanúgy a gazdasági szabadságok hatálya alá tartoznak
mint a közvetlenül az állam által kibocsátott intézkedések. A Bíróság a magánjogi
szervezetek által hozott diszkriminatív kollektív szabályozásokat korán a személy-és
szolgáltatásnyújtás körébe vonta. Az áruk szabad áramlásának témakörében
ugyanakkor a Bíróság még nem alkalmazta a Walrave tételt. Későbbi jogfejlődés
eredményeképpen a Bíróság a nem diszkriminatív kollektív szabályozásokat is
megítélte. A munkavállalók szabad áramlása körében pedig a joggyakorlat ennél is
tovább ment, a 39. cikk hatálya alá vonva a magánszemélyek egyedi, diszkriminatív
cseleményeit. Lehetséges, hogy ez a jogfejlődés el fogja érni a teljes személymozgás,
valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságát is, álláspontom szerint azonban nem fogja
érinteni az áruáramlás körét. Az áruk szabad mozgása terén ugyanis eltérően alakult a
jogalkalmazás. A Bíróság inkább a tagállamokra helyezett kiterjedtebb kötelezettséget
a magánszemélyek kereskedelemkorlátozó cselekményeiért. A magánszemélyeket
tehát nem kötelezi a 28. cikk. A tagállamok viszont kötelesek megtenni minden
386
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általános és egyedi intézkedést annak érdekében, hogy a magánszemélyek
kereskedelemkorlátozó tevékenységét megelőzzék, illetve megakadályozzák. A 28.
cikk tárgyi hatályának kiterjesztése azt eredményezné, hogy azokra a
magánszemélyekre, amelyek egyben vállalkozásnak minősülnek, kettős jogi rezsimet
kellene alkalmazni. Ez pedig a Wouters üggyel azonos helyzeteket eredményezne.
Támogatjuk, hogy a Bíróság alkalmazza a Walrave tesztet az áruk szabad áramlása
körében. Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy ez milyen pozitív és negatív
következményekkel jár. Egyrészről az egységes jogalkalmazást segítjük elő,
másrészről viszont azzal fogunk szembesülni, hogy mind a gazdasági szabadságok
jogát, mind a 81. cikket kell alkalmazni olyan szabályozásokra, amelyet szakmai
szervezet hozott meg és amelynek gazdasági hatása van. A 28. cikk kiterjesztése a
Walrave teszten kívüli szférára azonban több kárral járna mint előnnyel. A
magánszemélyek kereskedelemkorlátozó cselekményeinek antitröszt szabályok
alapján való megítélésével ugyan marad egy jogalkalmazási hézag a két jogterület
között, de a következő lépés megtétele, a teljes kiterjesztés már az antitröszt
szabályok hatékonyságát ronthatnák le. Mivel nincs jelenleg a jogirodalomban olyan
javaslat, amely előre kellő pontossággal meg tudná határozni joghézagba eső célzott
magatartásokat, ezért elfogadható, hogy a Bíróság és a közösségi jogalkotó a
tagállamokra bízta ezen helyzetek fellépésének megelőzését és kezelését.
8. Nemzetközi tényállások- a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége a szabad
árumozgás kapcsán
A gazdasági szabadságok jogának alkalmazási feltétele az, hogy a tényállás
nemzetközi elemet hordozzon. A Bíróság a Dassonville ügyben389úgy fogalmazta meg
a 28. cikkbe ütköző tagállami intézkedések körét, hogy azok ténylegesen vagy
potenciálisan, közvetlenül vagy közvetve alkalmasak a Közösségen belüli
kereskedelem korlátozására. Ezzel a Bíróság azon tényállásokat is a 28. cikk hatálya
alá vonta, amelyekben aktuálisan nincs tagállamok között mozgó áru.
Néhány évvel később az Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij BV390ügyben a Bíróság
azonban már azt állapította meg, hogy nem esik a 28. és a 29. cikkek körébe a
Hollandiában gyártott enciklopédia Hollandiában történő eladására alkalmazott
holland jogszabály, mivel az semmilyen módon nem kapcsolódik a termékek
importjához és exportjához.
A 90-es közepén azonban ismét több olyan esetet vehetünk számba, amelyekben a
Dassonville formula tág értelmezését a Bíróság nemzetközi tényállási elemmel nem
rendelkező esetekre is alkalmazta azon az alapon, hogy a 28. cikk alkalmazásához
elegendő a kereskedelemre kifejtett potenciális hatás. Példa lehet erre a Pistre ügy.391
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A francia bíróság előtti büntetőeljárásban francia állampolgárokat, francia cégek
vezetőit vádolták egy francia jogszabály megsértése miatt, amely előírta, hogy az
élelmiszerek esetében a „hegyi” árujelző használatát azon termékek számára kell
fenntartani, amelyek hazai nyersanyagokból, meghatározott hazai területeken
készültek. A büntetőeljárást olyan francia termékek forgalmazása miatt indították,
amelyek nem feleltek meg a jogszabályi feltételeknek.
„44. … míg az áruimporttal kapcsolatban egyáltalán nem álló nemzeti intézkedés
alkalmazása nem esik a Szerződés 28. cikkének alkalmazási körébe (a 286/81. sz.
Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij ügyben 1982. december 15-én hozott ítélet [EBHT
1982., 4575. o.] 9. pontja), úgy a 28. cikk nem tekinthető nem alkalmazandónak,
amennyiben – amint a nemzeti bíróság előtt folyó ezen ügyben is – az ügy minden
összetevője kizárólag egyetlen tagállamra korlátozódik.
45. Ugyanis egy ilyen helyzetben a nemzeti intézkedés alkalmazása ugyanúgy
hatással lehet az áruk szabad mozgására a tagállamok között, különösen abban az
esetben, ha az említett intézkedés megkönnyíti a nemzeti termékek forgalmazását az
behozott termékekkel szemben. Ilyen körülmények között az intézkedés alkalmazása
– még akkor is, ha az csak a nemzeti termelőkre vonatkozik – saját maga teremti meg
és tartja fenn az áruk e két kategóriája között a bánásmódbeli különbséget,
akadályozva ezzel – legalább potenciálisan – a Közösségen belüli kereskedelmet.”
Láthatóan a Bíróság az anyagi jogi értékelési szempont alapján döntötte el a 28. cikk
felhívhatóságának kérdését.
Jacobs főtanácsnok indítványában egyértelműen arra kérte a Bíróságot, hogy belföldi
tényállás lévén utasítsa el a kérdés megválaszolását. Szerinte a Bíróságnak a
joghatósága megállapításánál konzisztens joggyakorlatot kellene folytatni.392 Felhívta
a figyelmet azokra a veszélyekre is, amelyek a közösségi jog belföldi tényállásokra
való alkalmazásának következtében léphetnek fel. Az ilyen válaszok nem is
hasznosak a nemzeti bíróságok számára az ügy eldöntéséhez, a válaszadás csak
megnehezítheti a nemzeti bíróság előtt folyó eljárásban a közösségi jog alkalmazását.
A Főtanácsnok szerint két esetben lehetne indokolt a 28. cikket belföldi tényállásra
alkalmazni. Az egyik az a szituáció, amikor a hazai terméket részben vagy egészben
külföldi alkatrészek, összetevők felhasználásával készítették el. Ebben az esetben a
hazai késztermékben külföldi komponensek rejlenek, amelyek indokolhatnák a
közösségi jog alkalmazását. A másik helyzet az, amikor a nemzeti jog megtiltja a
fordított diszkrimináció alkalmazását. A tisztán belföldi tényállások megítélésére
nyújtott értelmezés így lehetővé teheti a nemzeti bíróságok számára a fordított
diszkrimináció megállapítását és a nemzeti tilalom alkalmazását. A Főtanácsnok
álláspontja szerint a konzisztens bírói joggyakorlat kialakítása érdekében azonban
még ebben a két helyzetben sem kellene az Európai Bíróságnak választ adni az
előzetes döntési kérdésre.
Több évvel később, a PreussenElektra ügy kapcsán a főtanácsnoknak ismét módjában
állt megvizsgálni ezt a kérdést.393 A megújuló energia vásárlására kötelező német
jogszabály vizsgálata kapcsán adott indítványában a főtanácsnok pontosította
véleményét. Először is megállapította, hogy a német jogszabály jogilag és ténylegesen
392
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is a hazai eredetű termékek forgalmazását segíti elő, és ezért legalábbis potenciálisan
a Közösségen belüli kereskedelmet korlátozza. Az észrevételt tevő kormányok a
kérdés elfogadhatósága ellen azzal érveltek, hogy egy német áramszolgáltató és egy
megújuló energiát előállító német cég közötti jogvita belföldi tényállású. Jacobs
főtanácsnok azt indítványozta, hogy a Bíróság fogadja be a kérdést, mivel a hazai
termékek vásárlását ösztönző intézkedések ex hypotesi gyakran tisztán belföldi
tényállású ügyekben kerülnek alkalmazásra. A főtanácsnok tehát tulajdonképpen
eltért saját korábbi Pistre véleményétől, hiszen az abban az ügyben vizsgált intézkedés
is megkülönböztette jogilag és ténylegesen a külföldi termékeket. A Pistre ügyben a
Bíróság nem is vette figyelembe a főtanácsnok indítványát, csak később a Guimont
ügyben mutatott rá egyértelműen, hogy a belföldi tényállású ügyek közül csak azokat
fogadja be, ahol a nemzeti intézkedés nem egyenlően alkalmazandó. Időközben
azonban a Bizottság kontra Franciaország ügy394alkalmat adott arra a Bíróság
számára, hogy egy nem diszkriminatív intézkedéssel kapcsolatos belföldi tényállást
megítéljen. Az eset különlegessége az, hogy a Bizottság 226. cikk szerinti eljárásban
perelte Franciaországot, amely jogszabályban határozta meg a libamáj
előkészítésének szabályait. Más tagállamokban libamájat igen kis mennyiségben
állítottak elő és nem volt olyan valós panasz, amely miatt a Bizottság megindította
volna a 226. cikk szerinti eljárást.
Ebben az ügyben a Bíróság azt a korábbi tételét erősítette meg, hogy a 28. cikket nem
tekinthetjük alkalmazhatatlannak pusztán azért, mert az adott időpontban nincsenek
olyan aktuális ügyek, amelyek kapcsolatban állnának egy másik tagállammal.
Egy hónappal Jacobs főtanácsok PreussenElektra ügyben adott indítványa után a
Bíróság meghozta a Guimont ítéletét,395melyben valószínűleg Jacobs főtanácsnok
korábbi indítványára tisztázta a belföldi tényállású ügyek befogadásának feltételeit.
Guimont úr ellen azért indult eljárás Franciaországban, mivel nem tartotta be az
ementáli sajt forgalmazására vonatkozó francia jogszabályt, amely szerint ezen
megnevezéssel csak olyan sajtot lehet értékesíteni, amely kemény és száraz héjjal
rendelkezik. Az első kérdés az volt, hogy belföldi tényállásról van-e szó. A francia
kormány azzal érvelt, hogy az alapeljárás egyedi körülményei között a kérdéses
szabály nem jelenti a Közösségen belüli kereskedelem még – a Bíróság ítélkezési
gyakorlata értelmében vett – közvetett vagy potenciális akadályát sem. A tények egy
teljes egészében belső helyzetre vonatkoznak, mivel a vádlott francia
állampolgárságú, és a kérdéses terméket teljes egészében francia területen állították
elő. A Bizottság álláspontja a Pistre ügyre hivatkozással az volt, hogy a Bíróság
ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés 28. cikkének alkalmazásától nem lehet
eltekinteni csupán azért, mert a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő konkrét eset
minden eleme egy tagállamon belül valósul meg. A Bíróságg azonban pontosította
joggyakorlatát.
„20. E tekintetben meg kell állapítani, hogy az idézett Pistre és társai ítélet olyan
helyzetre vonatkozott, amelyben a kérdéses nemzeti szabályt nem különbségtétel
nélkül alkalmazták, hanem az közvetlen megkülönböztetést eredményezett a más
tagállamokból importált áruk vonatkozásában.
394
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21.
Ami az alapeljárásban is szereplőhöz hasonló szabályt illeti, amelyet a
megfogalmazása szerint különbségtétel nélkül alkalmazni kell a hazai és az importált
termékekre, és amely bizonyos termelési feltételeket kíván előírni a termelők számára
termékeik egy bizonyos megnevezéssel történő forgalmazásához, a Bíróság ítélkezési
gyakorlatából az következik, hogy egy ilyen szabály csak abban az esetben tartozik a
Szerződés 28. cikkének hatálya alá, ha azt olyan helyzetekben alkalmazzák, amely
összefügg az áruk Közösségen belüli kereskedelemben megvalósuló importjával (lásd
a 286/81. sz. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij ügyben 1982. december 15-én hozott
ítélet [EBHT 1982. 4575. o.] 9. pontját és a fent hivatkozott Mathot-ítélet 3. és 7-9.
pontját).
22.
Mindenesetre e megállapításból nem következik az, hogy nem kell választ
adni a jelen ügyben előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé terjesztett kérdésre.
Elvben egyedül a nemzeti bíróság feladata, hogy az ügy sajátosságaira figyelemmel
megítélje mind az előzetes döntéshozatal szükségességét ítéletének meghozatala
szempontjából, mind pedig a Bíróság elé terjesztendő kérdések jelentőségét. A
Bíróság csak akkor utasíthat el egy nemzeti bíróság által elé terjesztett kérelmet, ha
nyilvánvaló, hogy semmilyen összefüggés nincs a közösségi jog kért értelmezése és a
valós helyzet vagy az alapeljárás tárgya között (lásd a C-281/98. sz. Angoneseügyben 2000. június 6-án hozott ítélet [EBHT 2000., I-4139. o.] 18. pontját).”
A Bíróság tehát a Pistre ítéletet a diszkriminatív tényállásokra rendelte alkalmazni, az
egyenlően alkalmazandó nemzeti intézkedések 28. cikkel való összeegyeztethetősége
csak akkor vizsgálható, ha összefügg az áru importjával. Ez mindenképpen a bírói
esetjog pontosítását jelenti.
Oliver álláspontja szerint ez az esetjogi fordulat, miszerint a 28. cikket olyan
tényállásokra is alkalmazhatjuk, amelyek egy tagállamhoz kötődnek, 1992 után vált
nyilvánvalóvá, amikortól eltörölték majdnem az összes áru tekintetében a
vámnyilatkozatot és ezzel tulajdonképpen lehetetlenné vált a különböző
tagállamokból származó termékek közötti különbségtétel. Mortelmans is ugyanezt
véli, a belföldi tényállásokra vonatkozó esetjog szerinte repedezni kezdett azzal, hogy
a belső piac kiépült és a nemzeti, valamint a közösségi versenyjog kifejlődött.396
A 28. cikk a tagállam területének csak egy részét érintő intézkedésekre is vonakozik.
A Ligur Carni ügyben Liguria régiójának helyi jogszabályát találta a Bíróság
kereskedelemkorlátozónak, mivel előírták, hogy a régión kívüli területekről érkező
friss húst csak helyi kereskedők igénybevételével lehet szállítani és kizárólag
önkormányzati vágóhídon lehet levágatni.397 Ezt a tételt a Bíróság a Ditlev Bluhme
esetben is megerősítette, amelyben egy Dániához tartozó 114 négyzetkilométeres
szigeten érvényesülő méhtartási tilalmat kellett megítélnie.398
1992 után szintén a belső piac fogalmát tartalmazó 14. cikket veszi igénybe a Bíróság
annak kimondásához, hogy a nemcsak a tagállamok közötti árumozgást terhelő díjak
396

i.m. 630. oldal
Joined cases C-277/91, C-318/91 and C-319/91. Ligur Carni Srl and Genova Carni Srl v Unità
Sanitaria Locale n. XV di Genova and Ponente SpA v Unità Sanitaria Locale n. XIX di La Spezia and
CO.GE.SE.MA Coop arl [1993] ECR I-6621. para 37. Lásd még C-1/90 és C-176/90 egyesített ügyek
Aragonesa de Publicidad Exterior SA and Publivía SAE kontra Departamento de Sanidad y Seguridad
Social de la Generalitat de Cataluña [1991] EBHT I-4151. para 24.
398
C-67/97 Criminal proceedings against Ditlev Bluhme [1998] ECR I-8033. para 20.
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tartoznak a vámmal azonos hatású díjak kategóriájába, hanem a tagállamon belül sem
állíthatók ilyen akadályok a szabad árumozgás útjába.399
9. A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége a szolgáltatásnyújtás szabadsága
kapcsán
Az EK-Szerződés 49. cikke alapján az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek
megfelelően tilos a Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
minden korlátozás a tagállamok olyan polgárai tekintetében, akik a Közösségnek nem
abban a tagállamában telepedtek le, mint a szolgáltatást igénybevevő személy.
A korai Debauve400ügyben belga kábeltelevíziós cégek álltak büntetőbíróság előtt a
kereskedelmi reklámok közvetítésével kapcsolatos belga tilalom megsértése miatt. A
Bíróság ítélete szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságát nem lehet olyan
tevékenységekre alkalmazni, amelynek az összes releváns eleme egy tagállamra
korlátozódik, de ennek megállapítása a nemzeti bíróság feladata. A tényállás egyik
eleme ebben az ügyben Belgiumon kívüli volt, a kábeltelevíziós társaságok
Belgiumon kívülről sugároztak külföldi programokat, anélkül, hogy a reklámokat
kivágták volna belőlük.401 Később az Európai Bíróság megerősítette ezt az
álláspontját a Bond van Adverteerders ügyben.402 A jogvita tárgyát ismét a másik
tagállamból kábelen továbbított műsorokban lévő reklám szolgáltatta. A Bíróság
vizsgálta, hogy a Szerződés 49. cikke szerint van-e olyan szolgáltatás, amelyet olyan
szolgáltatásnyújtó nyújtott, aki a Közösségnek nem abban a tagállamában telepedett
le, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. A Bíróság két szolgáltatást különített
el. Az egyik szolgáltatás a tagállamban letelepedett kábelhálózatot üzemeltető
társaság részéről televíziós programok forgalmazása egy eltérő tagállamban
letelepedett műsorsugárzó társaság számára. A másik szolgáltatás a speciálisan a
programot fogadó tagállam közönsége számára készített reklámok szórása, amelyeket
az egyik tagállamban letelepedett műsorsugárzó a műsorokat fogadó tagállam hirdetői
számára készített el.
A Höfner ügyben403a nemzeti bíróság jogértelmezési kérdést tett fel mind a 49. cikk,
mind a 86. cikk értelmezése vonatkozásában. A Bíróság a nemzeti jogszabályt a 86.
cikkbe ütközőnek tekintette, de a 49. cikket nem alkalmazta rá, mivel a tényállást
belföldinek minősítette. A 86. és a 82. cikkek alkalmazásához ugyanis elegendő az, ha
a visszaélésszerű magatartás alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására. A 49. cikkel ellentétben nem szükséges tehát, hogy nemzetközi
399

C-163/90 Administration des douanes et droit indirects kontra Léopold Legros és mások [1992]
EBHT I-4625., C-485/93 és 486/93 egyesített ügyek Maria Simitzi kontra Dimos Kos [1995] EBHT I2655., C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 és C-411/93. René Lancry SA kontra
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elemet tartalmazó tényállásban merüljön fel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés
tilamának alkalmazása. Egy tagállamnak a Szerződés 82. cikke és 86. cikkének (1)
bekezdése szerinti felelőssége csak akkor áll fenn, ha a szóban forgó hivatal
visszaélésszerű magatartása korlátozhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. Ezen
alkalmazási feltétel teljesüléséhez nem szükséges, hogy a szóban forgó
visszaélésszerű magatartás ténylegesen korlátozza a kereskedelmet. Elegendő annak
megállapítása, hogy ez a magatartás alkalmas ilyen hatás kifejtésére. Az államok
közötti kereskedelemre gyakorolt ilyen lehetséges hatás különösen akkor áll fenn, ha a
vállalatvezetők közvetítésével kapcsolatos, magántársaságok által gyakorolt
tevékenységek kiterjedhetnek más tagállamok állampolgáraira vagy területére. A
nemzeti bíróság az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésével arra
kereste a választ, hogy valamely tagállam humánpolitikai tanácsadással foglalkozó
társasága hivatkozhat-e a Szerződés 12. és 49. cikkére abban az esetben, ha e tagállam
állampolgárainak ugyanezen tagállam vállalkozásainál történő elhelyezkedéséről van
szó.
„37. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy az állandó joggyakorlat szerint a
Szerződésnek a szabad mozgásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók azon
tevékenységekre, amelyeknek valamennyi tényállási eleme egyetlen tagállamhoz
kapcsolódik, és az, hogy adott esetben ez áll-e fenn, azon ténymegállapításoktól függ,
amelyeket a nemzeti bíróságnak kell megtennie (lásd különösen az 52/79. sz.
Debauve-ügyben 1980. március 18-án hozott ítélet 9. pontját [EBHT 1980., 833. o.]).
38.
A nemzeti bíróság által az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben
megállapított tények szerint az alapeljárásban a jogvita egyrészről német
humánpolitikai tanácsadók, másrészről egy német vállalkozás között folyik egy német
állampolgár elhelyezkedését illetően.
39.
Egy ilyen eset nincs összefüggésben a közösségi jog által szabályozott
helyzetek egyikével sem. Ezt a megállapítást nem kérdőjelezi meg az a körülmény
sem, hogy a humánpolitikai tanácsadók és a vállalkozás közötti szerződés magában
foglalja annak elvi lehetőségét, hogy az adott állásra más tagállamokban lakó német
állampolgárok közül vagy más tagállamok állampolgárai közül keresnek jelölteket.”
Érdekes, hogy a vállalkozás magatartásának 82. cikk alá vonásához elegendő, hogy a
vállalkozás tevékenysége kiterjedhet más tagállamok állampolgáraira vagy területére.
Ugyanezt viszont nem lehet figyelembe venni a 49. cikk értelmezésénél.
A RI.San ügyben404 egy olasz önkormányzat egy helyi vállalkozással kötött
szerződést a városi hulladékgyűjtési szolgáltatások megszervezésére és
lebonyolítására. Egy másik olasz cég azt kifogásolta, hogy a szerződéskötést nem
előzte meg pályázat, ezért nem kaphatta meg ő ezt a szolgáltatási feladatot.405 A
Höfner ügyhöz hasonlóan a Bíróság elutasította az előzetes döntési kérdés
megválaszolását azért, mert az ügy összes ténye egy tagállamhoz kötődött és nem volt
olyan kapcsolóelv, amely a tényállást a szabad személymozgáshoz fűzte volna.

404

C-108/98 RI.SAN Srl v Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA and Ischia Ambiente SpA [1999] ECR
I-5219.
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- 127 -

A Jägerskiöld ügyben egy finn magánszemély tulajdonában lévő tavon állami
engedéllyel horgászó finn állampolgár esetében is kimondta a Bíróság, hogy az eset
összes tényállási eleme egy tagállamhoz kötődik.406
Amennyiben a tényállás elemei közül valamelyik kapcsolódik más tagállamhoz is, a
49. cikk alkalmazandó. A Deliége ügyben egy belga sportolónő támadta meg a belga
judoszövetség szabályait és a Bíróság azon az alapon alkalmazta a 49. cikket, hogy a
sportolónő a letelepedés helye szerinti tagállamtól különböző tagállamokban
szervezetett versenyeken is részt kívánt venni.407
Catherine Barnard idézi a Ciola esetet, amelyben egy osztrák vállalkozás hivatkozott
az osztrák hatóságokkal szemben a közösségi jogra és annak az osztrák jogszabálynak
az alkalmazását kérdőjelezte meg, amely a más tagállamokban állandó lakóhellyel
rendelkező személyek számára fenntartott kikötői helyek számát limitálta.408 Egy
osztrák társaság egy tavon kikötői szolgáltatásokat nyújtott, Ciola pedig azt
sérelmezte, hogy szolgáltatásnyújtását maga a letelepedés helye szerinti állam
korlátozza.409 A jogszabály nyilvánvalóan a közösségi jog hatálya alá tartozik, mivel
Ausztria a szolgáltatások igénybevételének szabadságát közvetetten diszkriminatív
intézkedésekkel korlátozta.
A Gourmet ügyben a Bíróság a 49. cikket azon az alapon alkalmazta, hogy a
reklámszolgáltatások nyújtásának szabadságát a svéd jogszabály korlátozta a
potenciális külföldi megbízók vonatkozásában. A Bíróság esetjoga szerint pedig a
letelepedés helye szerinti tagállammal szemben lehet hivatkozni a korlátozás
tilalmára, ha a szolgáltatást külföldi igénybevevők számára nyújtják.410
A Carpenter ügyben411a Fülöp-szigetek állampolgárságával rendelkező hölgy először
látogatóként kapott az Egyesült Királyságban hat hónapra tartózkodási engedélyt. Az
ország területét ezután sem hagyta el, hanem hozzáment feleségül egy angol
állampolgárhoz. A tartózkodási engedély iránti kérelmét az angol hatóságok
elutasították és kiutasították őt az Egyesült Királyságból. Mr. Carpenter angol
állampolgárként az Egyesült Királyságban dolgozott, egy vállalkozást vezetett, amely
más tagállamokba irányuló szolgáltatásokat nyújtott. Mrs. Carpenter férje előző
házasságból származó gyermekeire vigyázott. Az angol hatóságok érvelése szerint a
feleség tartózkodására nem vonatkozik a közösségi jog, mivel Mr. Carpenter nem egy
másik tagállam állampolgára. A tényállás belfüldi jellegével a Bizottság is egyetértett.
Mrs. Carpenter azzal érvelt, hogy az ő tartózkodási joga abból ered, hogy Mr.
Carpenter a szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorolja. Kiutasítása esetén Mr.
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Carpenternek fel kellene hagynia az üzleti tevékenységével azért, hogy gyermekeire
vigyázzon vagy a családját kellene elhagynia.
A Bíróság ítéletének indoklását azzal kezdte, hogy Mr Carpenter üzleti
tevékenységének jelentős részét képezi az, hogy ellenszolgáltatás fejében szolgáltatást
nyújt más tagállamokban letelepedett megrendelőknek. Ezekre a szolgáltatásokra
alkalmazni kell a Szerződés 49. cikkét akkor is, ha a szolgáltatásnyújtó utazik el a
megrendelőhöz és akkor is, hogy a szolgáltatások határon átnyúló jellegűk. Mr.
Carpentert tehát megilleti a szabad szolgáltatásnyújtás joga. A Bíróság állandó
esetjoga szerint a szolgáltatásnyújtó a letelepedés helye szerinti állammal szemben is
hivatkozhat jogára, amennyiben a szolgáltatásokat más tagállamokban letelepedett
személyek számára nyújtja. A Bíróság ezek után emlékeztetett arra, hogy a Szerződés
által garantált alapvető jogok gyakorlását korlátozó szabályok eltörlése érdekében a
közösségi jogalkotó is felismerte a tagállami állampolgárok családi élethez való joga
védelmének fontosságát. Világos volt a Bíróság számára, hogy a férj és a feleség
szétválasztása a családi életükre káros lenne és ennek következtében hátrányosan
hatna azokra a feltételekre is, amelyek között Mr. Carpenter az alapvető szabadságát
gyakorolja. Ez a szabadság nem érvényesülhetne teljes mértékben akkor, ha Mr
Carpenter származási állama a felesége beutazására és tartózkodására vonatkozó
korlátokat állíthatna. A kiutasítási határozat tehát Mr. Carpenternek a családi élethez
való jogát korlátozná. Mindezek alapján a Szerződés 49. cikke, a családi élethez való
jog fényében értelmezve, kizárja a letelepedés helye szerinti tagállam részéről egy
olyan feleségnek a kiutasítását, aki harmadik személy állampolgára.
Craig és dé Búrca szerint a Bíróság -ugyanúgy mint a szabad árumozgás körébenegyre inkább a kérdéses szolgáltatás mobilitását és elérhetőségét veszi figyelembe a
tényállásban szereplő személy (akár szolgáltatásnyújtó, akár szolgáltatás
igénybevevője) helyett.412
Végül mind az áru, mind a szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatban az alábbi
bizonytalanságra kell felhívnunk az olvasó figyelmét. A legtöbb ügyben az Európai
Bíróság nem különíti el megfelelően a belföldi és a nemzetközi tényállásokat, mivel a
nemzeti bíróságokkal való együttműködés jegyében nem kívánja elutasítani a kérdés
megválaszolását. Ezzel az Európai Bíróság két, részben különböző kérdést kever
össze. Az egyik az az anyagi jogi kérdés, hogy a gazdasági szabadságok joga a
konkrét tényállásban alkalmazható-e. A másik az előzetes döntési eljáráshoz
kapcsolódó, döntően eljárásjogi kérdés: az Európai Bíróság joggyakorlata szerint
elsősorban a nemzeti bíróság jogosult ugyanis azt eldönteni, hogy az előzetes döntés
szükséges-e a nemzeti bíróság előtt fekvő ügy eldöntéséhez, az Európai Bíróság
hasznos választ tud-e adni számukra. Az előzetes döntési eljárás során az Európai
Bíróság általában csak akkor utasítja el a kérdés megválaszolását, ha nyilvánvaló
számára, hogy az alapügy nem kapcsolódik a közösségi joghoz, vagy ha hipotetikus
kérdést tettek fel számára. Egyéb kérdéseket- így belföldi tényállásúakat is- általában
befogad és elbírál, nem törödve a tagállami kormányok azon észrevételével, hogy a
közösségi jog alapügyben való alkalmazásának feltételei hiányoznak. Az Európai
Bíróság ezeket az észrevételeket azzal utasítja el, hogy a nemzeti bíróság van abban a
helyzetben, hogy határozzon az előzetes döntés szükségességéről és a feltett
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kérdéseknek az ügy eldöntésével kapcsolatos relevanciájáról.413 Blutman László is
felhívta a figyelmet a magyar jogirodalomban, hogy a bírói gyakorlat nem különíti el
megfelelően a hatásköri és megengedhetőségi feltételeket. Hatásköri kérdésnek
minősül, hogy az ügy a közösségi jog hatókörébe esik-e, megengedhetőségi feltétel
pedig az, hogy szükség van-e az előzetes döntésre az ügy eldöntéséhez.414

413
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V. fejezet: A versenykorlátozó állami intézkedések megítélése a 28. cikk és a
hasznos hatás doktrínája alapján
A két jogterület tárgyi hatályának vizsgálata után a tételes jogra térünk át. Kérdésünk
az, hogy a Szerződés rendszere kizárja-e az összes olyan korlátozást, amely a
tagállamok közötti kereskedelmet vagy a tagállamon belüli versenyt korlátozhatja,
legyen az állam által vagy magánszemélyek által támasztott korlátozás.
Láttuk, hogy a 28. cikk csak azokat a kereskedelemkorlátozásokat zárja ki, amelyek
tagállami intézkedésekből adódnak és a magánszemélyek vagy szervezeteik által
támasztott kereskedelemkorlátozásokat általában nem zárja ki. A versenypolitikai
célok tárgyalásánál arról is szóltunk, hogy a piaci integrációt sértő megállapodások
versenykorlátozó célúnak minősülnek, így tiltottak. Az antitröszt szabályok tehát a
vállalkozásnak
vagy
vállalati
társulásnak
minősülő
személyek
kereskedelemkorlátozásait általában jogellenessé minősítik, mivel a vállalkozások
kereskedelemkorlátozásai egyben versenykorlátozók is. Vegyük a piacfelosztás
példáját. A piacfelosztó megállapodások nemcsak a vállalkozások közötti versenyt
korlátozzák, hanem a tagállamok közötti kereskedelmet is és ezért jogszerűtlennek
minősülnek. Az egyoldalú vállalati magatartások közül is tiltottak azok, amelyek a
tagállamok közötti árdiszkriminációt eredményeznek. A szabálycsoportok közötti űr
vagy hézag két területen látható. Az egyik hézag abból adódik, hogy az olyan
egyoldalú, piaci integrációt sértő vállalati magatartások nem tiltottak, amelyek nem
gazdasági erőfölényben lévő vállalkozástól származnak. Ezeket ugyanis sem a 81.
cikk, sem a 82. cikk alapján nem lehet megítélni.415 A másik hézag a 81. cikk hatálya
alá tartozó kétoldalú magatartásokból adódó, piaci integrációt sértő cselekmények,
amelyek a kivételi szabály alapján jogszerűek. Ezen hézag viszont szűk, hiszen ezek a
megállapodások csak kivételes esetben mentesülhetnek.
További kérdés, hogy a vállalkozások versenykorlátozása mellett a tagállamiak is
tiltottak-e. E körben a 86. és 87. cikket említhetjük, amely a versenykorlátozó állami
intézkedések egyes fajtáit megtiltja. A 86. cikk a közvállalkozásokra és különleges
vagy kizárólagos vállalkozásokra vonatkozó olyan állami intézkedéseket zárja ki,
amelynek eredményeképpen ezek a vállalkozások megsértik az antitröszt szabályokat.
A 87. cikk pedig a vállalkozások számára szelektíven nyújtott és ezért
versenykorlátozó állami forrásból származó és tagállam által nyújtott támogatásokat
tiltja meg.416
Tóth Tihamér doktori értékezésében arra hívta fel a figyelmet, hogy „a négy
szabadság joga alapvetően egy ország egész gazdaságát, iparát előnybe hozó általános
intézkedésekkel szemben lép fel.” „A versenypolitika keretében olyan állami
intézkedéseket szokás tárgyalni, amelyek a piacralépést csak egy vagy több, de
meghatározott szereplőnek teszik lehetővé, amelyek antitröszt szabályokba ütköző
piaci magatartást írnak elő..”417 Mi dolgozatunkban ezzel az aspektussal nem
415

Lásd a Bayer ügyet: T-41/96. Bayer AG v Commission [2000] ECR II-3383. és Joined cases C-2/01
P and 3/01 P Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV and Commission of the European
Communities v Bayer AG [2004] ECR I-23.
416
Lásd erről a két témáról bővebben: dr Berke Barna: A gazdasági verseny joga az Európai
Közösségben. In: Király Miklós (szerk.): Az Európai Közösség kereskedelmi joga. KJK-Kerszöv. 286319. oldal
417
Tóth Tihamér (1) i.m. 23. oldal
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foglalkozunk. Kérdésünk az, hogy a 86. és 87. cikken kívüli versenykorlátozó állami
intézkedések alkalmazását a Szerződés értelme kizárja-e? Ebben a fejezetben két
lehetséges esetet járunk körül. Először azzal foglalkozunk, hogy a versenykorlátozó
állami intézkedések alkalmazását kizárja-e a mennyiségi korlátozásokkal azonos
hatású intézkedések tilalma. Másodsorban az Európai Bíróság által kidolgozott
hasznos hatás doktrínáját elemezzük, amellyel kiterjesztette az antitröszt szabályok
alkalmazását egyes állami intézkedésekre is.
A 28. cikk alkalmazása a versenyt korlátozó állami intézkedésekre
A 28. cikk alkalmazásához természetesen az szükséges, hogy az állami jogszabály ne
csak a versenyt, hanem a tagállamok közötti kereskedelmet is korlátozza. A
legnyilvánvalóbb versenykorlátozások a termékek vagy szolgáltatások árának
meghatározására vonatkozó rendelkezések. Ezek közül válogattam néhányat,
amelyekből kiderül, hogy mikor esik egybe a verseny korlátozása és a kereskedelem
korlátozása. Egy utolsó megjegyzés. Az alább bemutatott tényállások értékelését az
1993-ban bekövetkezett úgynevezett Keck fordulat418valószínűleg nem érinti. Ugyan
az ármeghatározási szabadságot befolyásoló intézkedések értékesítési feltételnek
tekintendők, de az alábbi tényállásokban szereplő példákban az intézkedés jogi vagy
tényleges hatása korlátozóbb volt az import termékekre, mint a belföldi termékekre.
A Riccardo Tasca ügy419kapcsán a Bíróságnak a maximált árakat meghatározó
tagállami jogszabály közösségi joggal való összeegyeztethetőségét kellett megítélnie.
A Bíróság ítélete szerint „bár a belföldi és importált termékekre megkülönböztetés
nélkül alkalmazandó maximált ár önmagában nem jelent olyan intézkedést, melynek
hatása egyenlő volna a mennyiségi korlátozással, ilyen hatással járhat azonban,
amikor olyan szinten határozzák meg, hogy az importált termékek értékesítése, ha
nem is lehetetlenné, de nehezebbé válik, mint a belföldi termékeké. Az importált
termékekre vonatkozó maximált ár ezen ok miatt mennyiségi korlátozással egyenlő
intézkedést jelent, különösen, amikor azt olyan alacsony szinten határozzák meg,
hogy tekintettel az importált termékek általános helyzetére, a kérdéses terméket a
tagállamba importálni kívánó forgalmazók ezt csak veszteséggel tehetik meg.”420
A két évvel később született van Tiggele esetben421a Bíróság a minimálárak
vonatkozásában hozott hasonló tartalmú kijelentést.
„14. pont: így például a behozatal megakadályozása abból is eredhet, hogy valamely
nemzeti hatóság olyan szinten rögzít árakat, illetve árréseket, hogy a behozott
418

C-267/91 és C-268/91 egyesített esetek: Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni büntetőeljárás
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profitráta összege. Ezt a 28. cikk akkor tiltja meg, ha a fix profitráta és az átalányösszegű szállítási
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termékek az azonos hazai termékekhez képest kedvezőtlen helyzetbe kerülnek, akár
azért, mert a rögzített feltételek mellett ezeket nem lehetne nyereségesen eladni, akár
azért, mert az alacsonyabb önköltségi árakból származó versenyelőny ekképpen ki
lenne egyenlítve;
…
17. pont: Ezenkívül a hazai termékeknél és a behozott termékeknél különbségtétel
nélkül alkalmazható minimális árrés meghatározott összegben és nem az önköltségi ár
százalékában történő rögzítése ugyanúgy nem válthat ki a behozott termékeketamelyek adott esetben olcsóbbak, mint a szóban forgó esetben-kedvezőtlenül érintő
hatást, ha az árrés összege a végleges kiskereskedelmi ár viszonylag alacsony
hányadának felel meg;
18. Ezzel szemben más a helyzet a meghatározott összegben rögzített minimálár
esetében, amely-miközben különbségtétel nélkül egyaránt alkalmazható a hazai
termékekre és a behozott termékekre- alkalmas arra, hogy kedvezőtlenül érintse ez
utóbbiak eladását, amennyiben megakadályozza, hogy ezek alsó önköltségi ára
visszahatást gyakoroljon a fogyasztónak történő eladásnál alkalmazott árra.”
Gyselen jegyzi meg, hogy ez a tagállami szabályozás tulajdonképpen egy hosszútávú
kiskereskedelmi árrögzítő megállapodás helyébe lépett, amelyet a gyártók kötöttek, a
Bíróság mégsem vizsgálta a 3, 10, 81. cikkek együttes értelme alapján a jogszabály
közösségi joggal való összeegyeztethetőségét.422
Néhány évvel később a Bíróság elé a következő problémát tárta egy nemzeti bíróság.
Holland szabályozás minimumárat írt elő a Hollandiában gyártott kenyérre, az
importált kenyérre pedig ún. kötelező forgalmazási árrést vezettek be, amely a holland
termékeket nem terhelte.423Miután a Bíróság leszögezte, hogy itt egy nem egyenlően
alkalmazandó szabályozást vizsgál, megállapította annak kereskedelemkorlátozó
jellegét, hiszen az importtermékre- annak beszerzési árától függetlenül- ki kellett
vetni a kötelező forgalmazási árrést, amellyel az import termékek árát megemelték és
ezzel egyes esetekben a minimum árú holland termékeknek biztosítottak
versenyelőnyt. Ugyanakkor a Bíróság a később módosított jogszabályt már nem
találta a közösségi joggal összeegyeztethetetlennek. A módosítás során ugyanis
törölték a forgalmazási árrés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget azokban az
esetekben, amikor az import termék ára elérte vagy meghaladta a hazai termékekre
meghatározott minimumárat.
1991-ben az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított Belgium ellen, mert az
gyakorlatilag minimum árat alkalmazott a dohányterméket forgalmazó cégekre.424 A
belga jogszabályok előírták, hogy dohányterméket csak zárjeggyel ellátva lehet
forgalomba hozni, a zárjegyen pedig fel kell tüntetni a termék kiskereskedelmi árát,
amely után a forgalmazó megfizeti a jövedéki adót. Jogszabály tartalmazta a
zárjegyen feltüntethető kiskereskedelmi ár minimumát és ezen minimumérték alatti
árszinten forgalmazni kívánó más tagállamban honos gyártó számára a belga
hatóságok megtagadták a zárjegy kibocsátását. Az Európai Bíróság megismételte azt,
hogy a minimumár meghatározása abban az esetben jogszerűtlen, ha a tagállam a
másik tagállamban előállított termék alacsonyabb önköltségi árából eredő
versenyelőnyt ezzel akarja kiegyenlíteni.
422
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A Danis ügyben a Bíróság azt elemezte, hogy az árakat befagyasztó tagállami
jogszabály összeegyeztethető-e a 28. cikkel.425
“Önmagában nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek az
az árrögzítési rendszer, amely kivétel nélkül alkalmazandó a nemzeti, és a behozott
termékekre. Ugyanakkor egy ilyen intézkedésnek mégis lehet egy olyan
következménye, hogy az árakat olyan szinten fagyasztják be, ami lehetetlenné vagy
nehezebbé teszi a behozott termékek eladását a nemzeti termékekhez képest.
Ilyen különösen annak a nemzeti szabályozásnak az esete, amely - kizárva a behozott
termékek áremelkedésének hatását az eladási árra- az árakat olyan alacsony szinten
rögzíti, hogy - figyelembe véve a behozott termékeknek a nemzeti termékekhez
viszonyított általános helyzetét - a piaci szereplők, akik a szóbanforgó termékeket az
érintett tagállamba szeretnék behozni, csak veszteségek árán tehetik meg azt, vagy a
nemzeti termékek rögzített árszintjét figyelembe véve rákényszerülnek, hogy ez
utóbbi termékeket részesítsék előnyben.”426
A minimum és maximumármeghatározás egyes formáin kívül, valamint az
árbefagyasztáson kívül más árképzési szabályok is ellentétesek lehetnek a
Szerződéssel. A Henri Roelstraete ügyben427a Bíróság azt a belga jogszabályt találta
ellentétesnek a közösségi joggal, amely szerint a kiskereskedelemben működő
hentesek nem adhatnak el bizonyos hústermékeket a rendeletben meghatározott
szabályok szerint kiszámított fogyasztói ár felett. A jogszabály alapján a fogyasztói ár
nem lehetett magasabb, mint a hús beszerzési ára plusz a jogszabályban
meghatározott maximum bruttó profitráta. A büntetőeljárás alá vont magánszemély
szerint ez a fogyasztói ármeghatározási módszer ellentétes a 28. cikkel és a húspiaci
rendtartásokat szabályozó rendeletekkel, mivel a kiskereskedők csak a profitrátájuk
csökkenő mértéke mellett szerzik be a termékeket más tagállamokból, hiszen ezek a
beszerzések nagyobb költséggel járnak.
A Bíróság korábbi ítélete szerint428nem zárja ki a közösségi jog egy olyan jogszabály
alkalmazását, amely szerint a fogyasztói árakat a beszerzési és a maximált bruttó
profitráta figyelembevételével kell meghatározni, ha a beszerzési árhoz hozzáadhatjuk
azokat a marketing és importköltségeket, amelyek ténylegesen terhelik az importőrt a
beszerzés és az eladás fázisában és ezek után számítjuk ki a fogyasztói árakat a
maximált profitráta hozzáadásával.
A Roelstraete ügyben azonban a fent említett költségeket nem lehetett levonni, ezért
azokat a jogszabályban meghatározott profitrátából kellett finanszírozni. Tehát a
bruttó profitrátából kell fedeznie a kiskereskedőnek az importálás költségét, a szállítás
költségét és a kiskereskedelmi értékesítés költségeit, és ez adta a kiskereskedő nettó
profitját is. A Bíróság álláspontja szerint a kiskereskedő számára biztosítani kell azt,
hogy tisztességes javadalmazásban részesüljön tevékenységéért. A kiskereskedő nettó
haszna kisebb lesz, ha a terméket más tagállamból szerzi be, hiszen az importálás
költségeit is az ő nettó hasznából kell levonni. Így a jogszabály arra ösztönzi a
kiskereskedőket, hogy a hazai piacról szerezzék be a terméket. A szállítási költségek
profitráta terhére való elszámolásával szemben ugyanezeket az érveket hozhatjuk fel.
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Ebből a néhány példából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ármeghatározási
szabadságot korlátozó állami intézkedések kizárólag abban az esetben ütköznek bele a
Szerződés 28. cikkébe, ha a tényleges hatásuk korlátozóbb, előnytelenebb az import
termékekre, mint a hazai termékekre. Ahogyan a Denis ügyben a Bíróság
megfogalmazta: Önmagában nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású
intézkedésnek az az árrögzítési rendszer, amely kivétel nélkül alkalmazandó a
nemzeti, és a behozott termékekre. Ugyanakkor egy ilyen intézkedésnek mégis lehet
egy olyan következménye,….ami lehetetlenné vagy nehezebbé teszi a behozott
termékek eladását a nemzeti termékekhez képest. Az ilyen következménnyel nem járó
intézkedéseket viszont a Szerződés 28. cikke nem zárja ki.” Ezt az 1997-es Keck ítélet
is megerősíti.
A 28. cikk megsértésének lehetőségét természetesen több versenykorlátozó állami
intézkedés esetében vizsgálta a Bíróság. Az alábbiakban ismertetett ügyekben ismét
felbukkan az a kérdés, hogy korlátozza-e a tagállamok közötti kereskedelmet a
tagállamok belüli versenyre negatívan ható állami intézkedés. A továbbiakban a
témánk fókusza az, hogy választ adjunk a következő kérdésre: Vannak-e más olyan
versenykorlátozó állami intézkedések is, amelyeket a 28, 86, 87. cikkeken kívül a
közösségi jog megtilt?
A hasznos hatás doktrínája
A bevezetésben említettük, hogy a munka kiindulópontja az volt, hogy a gazdasági
szabadságok joga az állami intézkedésekre vonatkozik, míg az antitröszt szabályok a
vállalkozásokra. A Bíróság esetjogában azonban kifejlődik egy olyan értelmezés,
amely szerint a Szerződés úgynevezett lojalitási vagy hűségklauzulája alapján egyes
versenykorlátozó állami intézkedések is tiltottak. A Szerződés 10. cikke szerint
ugyanis a tagállamok kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely
veszélyeztetheti a Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását. Ezt az elvet a rövidítés
kedvéért a hasznos hatás doktrínájának fogjuk nevezni. Ez a jogértelmezési
konstrukció 1977-ben alakult ki a G.B.-INNO-B.M ügyben és további ítéletek során
át fejlődik. A téma szempontjából alapvető kérdés, hogy ezzel a jogértelmezéssel
jogszerűtlennek minősül-e minden olyan állami intézkedés, amely a piacon
versenykorlátozást idéz elő vagy alkalmas ilyen hatás kifejtésére. Ez egy anyagi jogi
kérdés, amelyre a választ az olvasó maga is sejtheti. Van de Gronden álláspontja
szerint ennek a doktrínának a kifejlesztése a Bíróság reakciója volt arra a folyamatra,
hogy egyes tagállamokon belül elszaporodtak a közjogi és magánjogi elemekkel
vegyített tényállások.429 Egy másik kérdés, amely foglalkoztatott a fejezet írása során
az volt, hogy a doktrína eredeti kiindulópontja, megalkotásának bírói indoklása még
ma is megállja-e a helyét közel 30 évi jogfejlődés után?
1. A kiterjesztő értelmezés időszaka
1.1 A jogesetek
G.B.-INNO-B.M.430 (1977)
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Egy belga jogszabály felhatalmazta a gyártókat arra, hogy az általuk gyártott
dohánytermékekre minimum kiskereskedelmi árat határozzanak meg, amelytől a
kereskedő nem térhetett el a fogyasztók felé történő értékesítések során. Jól
érzékelhető a tényállásból, hogy a rendelkezés eszközt adott a gyártók kezébe ahhoz,
hogy a kereskedőkkel kötött megállapodás hiányában, egyoldalúan minimum
kiskereskedelmi árakat határozzanak meg és ezzel a márkán belüli árversenyt
kizárják.431 A jogszabály célja valószínűleg a kiskereskedők védelme volt a nagy
szupermarketek láncokkal szemben.
A nemzeti bíróság első kérdése kifejezetten a Szerződés 3.g), 10. cikk (2) és 82.
cikkének együttes értelmére vonatkozott, azaz arra, hogy a Szerződés értelme kizárjae az olyan tagállami szabályok alkalmazását, amelyek támogatják a gazdasági
erőfölénnyel való visszaélés elkövetését.432
„28. pont: Először is, az egységes piac rendszerével, amelyet a Szerződés megalkotni
törekszik, ellentétes minden olyan nemzeti szabályozási rendszer, amely a
Közösségen belüli kereskedelmet közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy
potenciálisan akadályozza.
29. pont: Másodsorban a 3. cikk g) pontjában lefektetett általános célkitűzést
pontosítja a Szerződésnek számos versenyjogi rendelkezése, beleértve a 82. cikket is,
amelyek leszögezik, hogy az egy vagy több gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás
által megvalósított visszaélés a közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos,
amennyiben a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolhatja.
30. pont: A Szerződés 10. cikkének második bekezdése előírja, hogy a tagállamok
tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e szerződés
célkitűzéseinek megvalósítását.
31. pont: Ennek értelmében, bár igaz, hogy a 82. cikk vállalkozások felé címzett
rendelkezés, mégis helyénvaló azt megállapítani, hogy a Szerződés kötelezettséget ró
a tagállamokra, hogy ne fogadjanak el és ne tartsanak hatályban olyan intézkedéseket,
amely ezen rendelkezést megfoszthatnák hatékonyságától.
32. pont: A 86. cikk arról rendelkezik, hogy a közvállalkozásokra és különleges vagy
kizárólagos joggal rendelkező vállalkozásra vonatkozóan a tagállamok nem hozhatnak
431 Az SA G.B.-INNO-B.M.kontra Association des Détaillants en tabac (ATAB) ügy tényállása
szerint egy szupermarketláncot fenntartó vállalkozás megsértette a belga jogot azzal, hogy
dohánytermékeket a zárjegyen található áron alul értékesített. A belga adójogszabályok szerint ugyanis
a kiskereskedő nem értékesítheti a dohányterméket a zárjegyen feltüntetett áron felül vagy alul, ugyanis
a zárjegyen feltüntetett árat veszik alapul a jövedéki adó megállapítása során. A cigarettásdobozon a
gyártó vagy az importőr helyezte el a zárjegyet, amelyen feltüntette a termék kiskereskedelmi árát és a
terméket így továbbította a kiskereskedőknek. Ez a szabályozás gyakorlatilag – a zárjegyen feltüntetett
- rögzített kiskereskedelmi árat határozott meg az eladók felé. A magasabb ár tilalmának a célja az volt,
hogy az adófizetés időpontjában a gyártók és importőrök ne értékeljék alul a terméket, míg az
alacsonyabb ár megtiltásával azt kívánták megakadályozni, hogy a kiskereskedelmi struktúra
túlságosan koncentrálttá váljon a kiskereskedők hátrányára. A jogirodalom említi meg azt, hogy a belga
jogszabály a képviselőház azon tagjának lobbizása után született meg, aki egyben nemzeti
dohánynagykereskedők szervezetének elnöke is volt. Ez a szervezet a dohánytermelők szövetségével
együtt több évig azon dolgozott, hogy a kereskedők és a termelők közötti kiskereskedelmi árrögzítésre
vonatkozó megállapodás létrejöjjön. A belga jogszabály ezen erőfeszítéseket tette feleslegessé. Erre
Gyselen hívta fel a figyelmet. I.m. (3) 11. oldal.
432 A nemzeti bíróság másik kérdése az volt, hogy a belga szabályozás, amely kizárólagosan belső,
hazai hatással rendelkezik, összeegyeztethető-e a 28. cikkel. Az Európai Bíróság a kérdés
megválaszolását a kérdést feltevő nemzeti bíróságra bízta.
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és nem tarthatnak hatályban olyan intézkedést, amely többek között a Szerződés 8189. cikkeivel ellentétes.
33. pont: Ehhez hasonlóan a tagállamok sem hozhatnak olyan intézkedést, amellyel
felhatalmazzák a magánvállalkozásokat arra, hogy a Szerződés 81-89. cikkei által
támasztott kényszertől szabaduljanak.
34. pont: A 82. cikk mindenesetre megtiltja az egy vagy több, gazdasági erőfölényben
lévő vállalkozás által megvalósított visszaélést, még akkor is, ha a visszaélést nemzeti
jogszabályi rendelkezés is támogatta.
35. pont: A tagállamok közötti kereskedelem érintésére alkalmas gazdasági
erőfölénnyel való visszaélést elősegítő nemzeti intézkedések általában
összeegyeztethetetlenek az importra, valamint az exportra vonatkozó mennyiségi
korlátozásokat és azzal azonos hatású intézkedéseket megtiltó 28. és 29. cikkekkel.”
Baquero Cruz véleménye szerint az ítélet 31. és 33. pontjának szövegezése ellentétben
áll egymással. Először a Bíróság arra utalt, hogy minden állami intézkedés tilos,
amely megfosztja a Szerződést hatékonyságától. Ebbe az értelmezésbe az is
beletartozhat, hogy egy olyan állami intézkedés is lerontja a Szerződés hatékonyságát,
amelynek hatása egyenértékű a versenykorlátozó megállapodások hálózatával. Az
ítélet rendelkező része viszont már visszautal a Szerződés által tiltott antitröszt
gyakorlatokra, amely azt sejteti, hogy a vállalkozások részéről egy valódi antitröszt
gyakorlat szükséges az állami jogsértés megállapításához.433
Gyselen álláspontja szerint nem meglepő az, hogy a Bíróság az egységes piac
megalkotásának követelményéből vezeti le az ítélet indoklását.434 1966-os ConstenGrundig ítéletében435ugyanezt tette, majd néhány évvel később 1974-ben megalkotta a
Dassonville formulát, amely szerint bármilyen olyan tagállami, a kereskedelemre
vonatkozó előírás, amely közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan
alkalmas a Közösségen belüli kereskedelem akadályozására, mennyiségi
korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül.436 Ő az ítéletből a következő
általános tételt vonja le:„Mivel a Bíróság érvelésének kiindulópontja az egységes
piac, ezért úgy tűnik, hogy a Bíróság alapvetően az EK-Szerződés egységes piacot és
torzítatlan versenyt előíró célkitűzéseinek egymást kiegészítő jellegére támaszkodik.
A Szerződés versenyre vonatkozó rendelkezéseit kimondottan a piaci integráció
eszközének tekinti. Ennek következtében a versenykorlátozó állami intézkedéseket
elvi szinten az integráció jogszerűtlen korlátozásának tekinti.”437
Az ítélet jelentőségének érzékeltetésére alá kell húznunk azt a tényt, hogy míg az
egységes piac megteremtésének konkrét alapszerződési eszközei vannak (a négy
gazdasági szabadságra vonatkozó rendelkezések, amelyek negatív integrációs jellegű
rendelkezések), addig a torzulásmentes verseny céljának elérése érdekében a
Szerződés nem tilt meg minden versenykorlátozó állami intézkedést, még akkor sem,
ha azok az egységes piac megvalósítását veszélyeztetik. A Bíróság tehát nagy lépést
tett ezzel a jogértelmezéssel.

433

Baquero Cruz (1) 139. oldal
Gyselen (3.) i.m. 7. oldal
435
C-56/64 és C-58/64. Établissements Consten S.á.R.L. és Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission
[1966] EBHT Angol Különkiadás 299.
436
C-8/74 Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville [1974] EBHT 837., 5. pont
437
Gyselen (3.) i.m. 7. oldal
434
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Másrészt a Bíróság ebben a tényállásban mind az árumozgás szabadságának oldaláról,
mind versenyjogi szempontból megvizsgálta a tényállást, és nem fejezte ki
preferenciáját egyik vagy másik konstrukció alkalmazása mellett sem. Baquero Cruz
szerint a Bíróság ezzel az állami versenykorlátozó intézkedéseket egy olyan
eszköznek tekinti, amellyel be lehet tömni azokat a rendszertani hézagokat, amelyek a
versenyjog és a gazdasági szabadságok között adódtak.438
Neergard elemzi azokat a későbbi eseteket is, amelyekben felmerült a doktrína
alkalmazásának lehetősége.439 Ezen esetek közül kimelkedik a Buys ítélet, amelyben a
referenciát kérő francia bíróság kifejezetten kérte a doktrína értelmezését egy
árbefagyasztást eredményező francia jogszabállyal kapcsolatban. A Bíróság
leszögezte, hogy mivel a nemzeti szabályok nem tekinthetők megállapodásnak,
egyeztetett magatartásnak vagy vállalati társulási döntésnek, ezért a doktrína
alkalmazásának nincs helye a konkrét ügyben.440 A kiterjesztő értelmezést
alátámasztó ítéletek sorából tehát ez az ügy kivételként fogható fel.
Leclerc kontra Au blé vert441(1985. január)
Az előzetes döntési kérdés arra irányult, hogy a Bíróság az EK-Szerződés 3. g) cikkét
és a 10. cikkét értelmezze egy olyan francia törvény kapcsán, amely a kiadó vagy az
importőr által rögzített ár tiszteletben tartását írja elő valamennyi kiskereskedő
számára a könyvek értékesítésére vonatkozóan. A törvény alapján valamennyi kiadó
vagy importőr köteles az általa kiadott vagy behozott könyveknek a kiskereskedelmi
árát rögzíteni, a kereskedők pedig kötelesek ezen ár 95 és 100 %-a közötti tényleges
kiskereskedelmi árat alkalmazni.442
Igaz ugyan, hogy a nemzeti bíróság csak a 3. és 10. cikkek értelmezését kérte előzetes
döntési kérelmében, de a Bíróság előtti eljárásban a felperes már hivatkozott a 28.
cikk megsértésére is. Ezért a Bíróság mind a versenyjogi szabályok, mind az
árumozgási szabályok értelmezésével foglalkozott.
Az Európai Bizottság észrevétele szerint a kérdéses jogszabály közösségi joggal való
összhangja csak a Szerződés 28. cikke alapján ítélhető meg, mivel a 3. és 10. cikkek
nem értelmezhetők úgy, hogy minden jogkörtől megfosztják a tagállamokat a
gazdaság területén, azaz a tagállamok szabályozásukkal beavatkozhatnak a szabad
versenybe. A Bizottság érvelése szerint kizárólag kivételes esetben sérti meg a
tagállam a 10. cikket, akkor, ha megköveteli, elősegíti a versenykorlátozó
megállapodás létrejöttét, hatásukat megerősíti azzal, hogy harmadik személyekre
kiterjeszti őket, vagy ha azzal a speciális céllal rendelkeznek a tagállami intézkedések,
hogy a vállalkozásokat felruházzák a közösségi versenyszabályok megkerülésének

438

Baquero Cruz (1) 138. oldal
i.m.38-41. oldalig. C-82/77 Holland Királyság ügyészsége kontra Jacobus Philippus van Tiggele
[1978] EBHT 25, C-181/82 Roussel Laboratoria BV és mások kontra Holland Állam [1983] EBHT
3849., Joined cases C-177 and 178/82 Criminal proceedings against Jan van de Haar and Kaveka de
Meern BV [1984] ECR 1797.,
440
5/79 Procureur Général v Hans Buys, Hans Pesch, Yves Dullieux and Denkavit France SÁRL
[1979] ECR 3203. para 30.
441
C-229/83 Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc és mások kontra SARL „Au blé
vert” and others [1985] EBHT 1.
442
A nemzeti bíróság előtti jogvita abból keletkezett, hogy a Leclerc áruházlánc-csoporthoz tartozó
vállalkozások a törvény által előírt ár alatti áron értékesítettek könyveket.
439
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lehetőségével.443 Érdemes aláhúzni ennek a bizottsági érvelésnek a jelentőségét, mivel
később pontosan ezek az esetek lesznek azok, amelyeket a Bíróság az 1988-as Van
Eycke ügyben a 10. és 81. cikk együttes értelmébe tartozónak nyilvánít. A Bizottság
tehát mintegy megelőlegezi azokat az eseteket, amelyekre a versenykorlátozó állami
intézkedések tilalma később a bíróság gyakorlatában kiterjed.
Miután a Bíróság idézte a 10. cikk szövegét és visszautalt a Walt Wilhelm ügyre,444
megállapította, hogy a jogszabály nem tartalmazza a kiadók és kiskereskedők közötti
megállapodások megkötésének, vagy egyéb a Szerződés 81. cikk (1) bekezdésében
megfogalmazott magatartásoknak a szabályozását. Ezek után a Bíróság átfogalmazta a
kérdést és úgy tette fel, hogy a kérdés arra vonatkozóan merül fel, hogy csorbítja-e a
81. cikk hatékony érvényesülését az a nemzeti szabályozás, amely feleslegessé teszi a
81. cikk (1) bekezdésében tilalmazotthoz hasonló vállalkozások magatartását, rábízva
a könyvkiadókra vagy importőrökre annak felelősségét, hogy szabadon
meghatározzák kötelező árakat a kiskereskedelmi fázisban.445
Érdekes, hogy a Bíróság a Walt Wilhelm ügyre utalt vissza, amelyben az elsőbbség
elvét a közösségi versenyjog és a tagállami versenyjog közötti összeütközés esetére
mondta ki. A Leclerc ügy magja viszont szerintem nem az elsőbbség problémája,
hanem annak tisztázása, hogy a közösségi jog mennyiben tiltja meg a nemzeti
versenykorlátozó szabályokat, azaz a közösségi jog tilalma mennyire szűkíti a
nemzeti jogalkotó hatáskörét. Ezt támasztja alá az is, hogy a Bíróság később nem
hivatkozott erre az ítéletre.
Ulla B. Neergard olvasatában az Európai Bíróság már ebben az ügyben egy kétsíkú
tesztet vezetett be. Először azt vizsgálta, hogy van-e olyan vállalati magatartás,
amellyel a jogszabály összefüggésbe hozható, majd arra utalt, hogy ennek hiányában
is jogszerűtlen lehet a szabályozás, amennyiben feleslegessé teszi a megállapodás
megkötését, mivel a piac egyik szereplőjére ruházza, azaz delegálja az árrögzítés
feladatát.446
Ezek után a Bíróság azt vizsgálta, hogy a könyvpiacon a Bizottság megfogalmazott-e
versenypolitikai elveket, illetve meghatározta-e a versenyjogi jogalkalmazás
irányait.447
Miután a Bizottság nem vizsgálta a nemzeti könyvszabályozások közösségi joggal
való összeegyeztethetőségét, egyetlen jogsértési eljárást sem indított ebben a
tárgykörben tagállamokkal szemben és nem tett javaslatot a Tanácsnak jogalkotásra,
ezért az Európai Bíróság azt a következtetést vonta le, hogy máig nem létezik
közösségi versenypolitika a könyvágazatban és ezért a francia jogszabály nem
veszélyezteti a Szerződés céljainak elérését. Ezzel kijelentéssel a Bíróság maga is
elismerte azt, hogy a jogértelmezési konstrukciója nem állandó esetjog és a
jogbiztonság megköveteli azt, hogy olyan ágazatokban ne alkalmazzák, ahol
443

Ugyanezeket a szempontokat rögzítette a Bizottság 1985-ös versenypolitikai jelentésében. Idézi
Joliet a 16-7. oldalon.
444
14/68 Walt Wilhelm és társai kontra Bundeskartellamt [1969] EBHT 1.
445
Para 15.
446
i.m. 45-46. oldal
447
A francia kormány az ügyben azzal védekezett, hogy a jogszabály célja a könyvet, mint
kultúrahordozót védelmezni azoktól a negatív hatásoktól, amelyek a kiadás sokszínűségét és kulturális
színvonalát érintik és a kiskereskedelmi árak vad versenyéből adódnak.
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közösségi fellépésre még került sor. Másrészről a bírósági ítélet azt sugallja, hogy a
doktrína alkalmazása a Közösség és a tagállamok közötti hatáskörmegosztástól függ.
Az eddig vizsgált két esetet összehasonlítva láthatjuk, hogy a Leclerc ügynek és a
GB- Inno –B.M. ügyben vizsgált nemzeti szabályozásnak tulajdonképpen ugyanaz a
tárgya (a jogszabály felhatalmazza a gyártót az árrögzítésre, amelyet a kereskedőnek
be kell tartania), a Bíróság mégis ellentétes következtetésre jutott a jogértelmezésben.
Az első ügyben a 82. cikk alapján vizsgálta a Bíróság a jogesetet, a Leclerc ügyben
pedig már a 81. cikk alapján.
A nemzeti jogalkalmazó második kérdése a 28. és 30. cikkek értelmezéséről szólt. A
Bíróság megkülönböztette a jogszabály alkalmazását arra a helyzetre, amikor a
könyvet egy másik tagállamban adják ki, majd Franciaországba importálják és azt a
helyzetet, amikor a Franciaországban kiadott könyvet Franciaországba
visszaimportálják. A jogszabályt mindkét esetben kereskedelemkorlátozónak
minősítette.448 Láthatjuk tehát, hogy az állami jogszabály a verseny szempontjából
nem volt kifogásolható, de mivel az importra és a reimportra is kiterjedt a hatálya,
ezért közvetve alkalmas volt a kereskedelem korlátozására.449
Pescatore álláspontja szerint a Bíróság kimondta a Leclerc ügyben azt, hogy a
tagállamokat is kötik a Szerződés versenyjogi szabályai, de a tárgykörre vonatkozó
speciális rendelkezések hiányában nem alkalmazta ezt a tételt. Ezzel az előzetes
döntést kezdeményező bíróság kérdésére nem adott választ, de egy fel nem tett és a
bíróság számára közvetlenül nem érdekes kérdésre igen.450 A feltett kérdés
átfogalmazásával a Bíróság egy sokrétű versenyjogi problémát leegyszerűsített a
tagállamok közötti szabad áruáramlás egyszerű problémájává. Pescatore szerint a
közösségi versenyjogi szabályoknak nemcsak a tagállamok között, hanem a
tagállamokban is érvényesülniük kell.451
René Joliet olvasata szerint a Bíróság kijelentette azt, hogy elvben a nemzeti
jogszabály ellentétes a 3 g), 10. és 81. cikkek együttes értelmével, de a konkrét
esetben a könyvszektorban nem állapította meg a jogsértés, mert ezzel a jogbiztonság
elvét sértette volna meg.452
Baquero Cruz úgy értelmezte az ítéletet, hogy a Bíróság kinyilvánította a
preferenciáját a versenykorlátozó állami intézkedések árumozgás szabadsága alapján
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Az első esetkör vonatkozásában a Bíróság a következőképpen érvelt:„25. pont:… az a rendelkezés,
amely szerint annak a könyvnek az importőrét terheli a kiskereskedelmi eladási ár rögzítésének
feladata, amellyel kapcsolatban teljesíteni kell a nyomdai köteles példányszámra vonatkozó
kötelezettséget, azaz a főterjesztőt, áthelyezi az eladási ár rögzítésének felelősségét egy olyan
szereplőre, aki a kereskedelmi láncnak a kiadótól eltérő fázisában tevékenykedik, és ugyanezen könyv
összes többi importőre számára lehetetlenné teszi, hogy azt az eladási árat alkalmazza, amelyet a kiadó
állambeli előállítási árhoz megfelelőnek ítél a behozatal államának piacán történő forgalmazáshoz. …”
A második esetkör vonatkozásában: „26. pont: …az a rendelkezés, amely ezen könyvek értékesítésére
előírja a kiadó által rögzített eladási ár tiszteletben tartását, nem minősül olyan szabályozásnak, amely
különbséget tesz a hazai és a behozott könyvek között. Egy ilyen rendelkezés ugyanakkor hátrányosan
érinti az újra behozott könyveknek a piacon történő forgalmazását, amennyiben megfosztja egy ilyen
könyv importőrét attól a lehetőségtől, hogy ráterhelje a kiskereskedelmi árra a kiviteli tagállamban
kapott, a kedvezőbb árból származó előnyt.”
449
A Bíróság a 30. cikk zárt taxációjára hivatkozva nem találta kimenthetőnek a jogszabályt.
450
i.m. 423.
451
i.m. 430.
452
i.m.16-11.
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történő megítélése mellett, hiszen a nemzeti bíróság ebben az ügyben kifejezett
kérdést nem tett fel az árumozgás szabadságának értelmezésére.453
Cullet454(1985. január)
A tüzelőanyagok (köztük a benzin) minimális kiskereskedelmi árának megállapítását
a francia jog leszabályozta. A rendelkezés célja az volt, hogy mesterségesen életben
tartsa azokat a kis benzinkutakat, amelyek kiszorultak volna a piacról, ha a
versenytársaik alacsonyabb áron is kínálhatják a benzint. A közösségi bíróság szerint
a szabályozás nem arra szolgál, hogy a beszállítók és a kiskereskedők közötti
megállapodások megkötését, vagy egyéb, a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében
megfogalmazott magatartást írjon elő. Ellenkezőleg, az árrögzítés feladatát az állami
hatóságokra bízza, amelyek e feladat ellátása során egy sor különböző jellegű elemet
vesznek figyelembe. Az a tény, hogy a kiskereskedelmi eladási ár rögzítésénél
mérlegelt elemek között szerepelnek a beszállítók által rögzített beszerzési árak,
amelyeket egyébként felülről az illetékes hatóságok által rögzített plafonár korlátoz,
nem foszt meg egy olyan szabályozást, annak állami jellegétől, és nem alkalmas arra,
hogy a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok gyakorlati érvényesülését
aláássa.455
A Bíróság tehát leszögezte, hogy a tilalom nem érvényesül, amennyiben magának az
állami intézkedésnek van versenykorlátozó hatása. Megállapodás hiányában,
közvetlenül az állami intézkedésből eredő versenykorlátozó hatások
összeegyeztethetők a versenyjogi szabályokkal. Ulla B. Neergard szerint a Bíróság a
Cullet ügyben is ugyanazt a kétsíkú tesztet alkalmazta, először kimondta, hogy
megállapodás hiányában nincs jogsértés, majd másodsorban megjegyezte, hogy a
jogszabály az árrögzítés feladatát az állami hatóságokra bízta. Ebből az következik,
hogy az állam nem delegálta a hatáskörét a magánpiaci szereplőknek és így nem
merülhet fel, hogy megfosztotta volna a versenyjogi szabályokat hatékonyságuktól.456
Joliet jegyzi meg, hogy a Cullet és Leclerc ügyekben a Bíróság vizsgálatában
figyelembe vette azt, hogy a hatósági szabályozás mértéke milyen volt. A figyelmes
vizsgáló felfedezheti, hogy a két ügy különböző értékelése nem támasztható alá,
hiszen az állami bevatkozás mértéke a termék jellegével volt összefüggésben. A
benzin homogén termék, így az állam maga rögzítette a termék árát. Ezzel szemben az
olyan heterogén termékek esetén - mint amilyen a könyv is - az állam azért
hatalmazza fel az importőrt az árszabályozásra, mert maga nem képes arra. A verseny
teljes kizárásával ráadásul a benzinárfixálás versenykorlozó hatása nagyobb. A
könyvértékesítésnél a jogszabályi rendezéssel legalább a márkák közötti verseny
fennmaradt.457

453

Baquero Cruz (1) i.m. 142. oldal
C-231/83 Henri Cullet and Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits
pétroliers kontra Centre Leclerc à Toulouse and Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville [1985]
EBHT 305. Ugyanez volt a kérdés a C-11/84 Procureur de la République v Christian Gratiot ügyben
[1985] ECR 2907.
455
Para 17.
456
i.m. 50. oldal
457
Joliet 16-1 és 16-2.
454
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A Cullet ügyben vizsgált másik kérdés az volt, hogy ez a versenykorlátozó állami
intézkedés sérti-e az áruk szabad áramlásának elvét. A 28. cikk értelmezésére
vonatkozóan a nemzeti bíróság nem tett fel kérdést, de a nemzeti bíróság előtti
eljárásban az alperes már érvelt azzal, hogy a francia jogszabály a mennyiségi
korlátozások és azzal azonos hatású intézkedések tilalmába ütközhet. A Bíróság a
fentebb ismertetett Tasca, van Tiggele, Danis ítéletekre visszautalva úgy értelmezte a
közösségi jogot, hogy a nemzeti és a behozott termékekre ugyanolyan módon
alkalmazandó rendszerek önmagukban nem minősülnek mennyiségi korlátozással
azonos hatású intézkedéseknek, de kifejthetnek ilyen hatást. Az a tény, hogy a
minimálárat a francia finomítók által alkalmazott beszerzési árak átlaga alapján
számítják ki, meggátolja az importőröket abban, hogy kihasználják az alacsonyabb
önköltségi árnak köszönhető, esetlegesen előnyösebb versenyhelyzetüket. Az ilyen
típusú minimálár megzavarhatja a behozott termékeknek a nemzeti piacra történő
fokozott behatolását, amennyiben önköltségi áruk kedvezőbb és ezért a 28. cikk
tilalmába ütköznek.458
Clair459(1985. január)
Egy mezőgazdasági miniszteri rendelet létrehozta a francia konyaktermelők és
kereskedők bizottságát, amelynek tevékenységét adójellegű díjakból finanszírozták.460
A tagokat a miniszter rendeletileg nevezte ki három évre. A mezőgazdasági miniszter
rendelete szerint a bizottság keretei között létrejött megállapodásokat a bizottság
közgyűlésének kérelmére a miniszter rendelettel kötelezővé tehette és ezzel azok az
ágazatban dolgozó összes szerepőre kötelezővé váltak. Ugyancsak jogszabály
hatalmazta fel a bizottságot arra, hogy megállapodásokat kössön a kereslet és kínálat
ellenőrzésének elősegítése céljából többek között az árakra és a termék minőségére
vonatkozóan. A miniszter által jóváhagyott megállapodásokba ütköző szerződések a
jogszabály alapján semmisnek minősültek. A bizottságban résztvevő termelők és
kereskedők megállapodást kötöttek a desztillálásra szánt fehérbor, valamint a konyak
minimumárára vonatkozóan. A megállapodás alkalmazását a mezőgazdasági
miniszter rendeletével kiterjesztette az ágazat összes szereplőjére és kötelezővé tette a
számukra.
A Bíróság úgy értelmezte a közösségi jogot, hogy a megállapodás versenykorlátozó
jellegű, a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására alkalmas. A
megállapodást kötelezővé tevő és az ágazat összes tagjára kiterjesztő miniszteri
rendelet pedig a versenykorlátozó megállapodás hatásait megerősíti, amelyet a
Szerződés 10. és 81. cikkének együttes értelme kizár.461
458

Az ítélet 19-33. pontjai
C-123/83 Bureau national interprofessionnel du cognac v Guy Clair [1985] ECR 391.
460
Parafiscal charges
461A Clair ügyhöz nagyban hasonlító Aubert ügyben (C-136/86 Bureau national interprofessionnel du
cognac v Yves Aubert [1987] ECR 4789.) 1987-ben ismét csak a francia konyaktermelők és
kereskedők bizottságának működését vizsgálta a Bíróság. Ezúttal azonban nem ár-, hanem
kvótamegállapodást kötöttek a tagok. A bizottság alkoholtermelési, eladási és raktározási kvótát
állapított meg tagjai részére. A kvóta megállapodást túllépőket pénzbírsággal szankcionálta. Ezt a
megállapodást miniszteri rendelet hagyta jóvá. A bizottság Bíróság előtt kifejtett álláspontja szerint
nem kötött megállapodást, hanem csak részt vett egy, a közhatóságok által elfogadott intézkedésben.
Ezt az érvet a Bíróság a BNIC kontra Clair ítéletre hivatkozva utasította vissza, amely szerint az a tény,
hogy a megállapodás két csoport- a szőlő termesztők és a kereskedők- között jött létre egy
mezőgazdasági szervezet keretei között még nem elegendő ahhoz, hogy a megállapodás a 81. cikk
459
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Asjes462(1986)
Az IATA (International Air Transport Association) keretei között működő
légitársaságok az azonos útvonalakon nyújtott szolgáltatásaikért alkalmazott árakat
egyeztették. Az így kialakult árakra a francia jog még egy kötelező miniszteri
jóváhagyási eljárást is előrt, a szabály megsértőit pedig büntetőjogi felelősség terhelte.
Az ügyben büntetőeljárás alá vont személyek (légitársaságok és utazási irodák)
repülőjegyek eladásakor olyan árakat alkalmaztak, amelyeket nem terjesztettek
jóváhagyás céljából a polgári repüléssel megbízott miniszter elé, illetve a jóváhagyott
áraktól eltérő árakat alkalmaztak. Amennyiben ugyanis az árat a miniszter jóváhagyta,
akkor minden olyan gazdasági szereplő ezt az árat volt köteles alkalmazni, amely e
társaság repülőjegyeit értékesítette.
Jogsértő az állami intézkedés
„72. pont: … különösen akkor, ha a tagállam megkövetelné vagy ösztönözné 81.
cikkel ellentétes megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások
elfogadását, vagy megerősítené hatásukat.
76. pont: …Ha a … repülőjegyek árainak alapjául szolgáló megállapodásokról már
megállapították azt, hogy e megállapodások a 81. cikkel összeegyeztethetetlenek, az
ilyen árak jóváhagyása, és ezzel az árak hatásainak erősítése a tagállamok versenyjogi
kötelezettségeibe ütközik.”
A Bíróság az 1989-es Ahmed Seed határozatában ugyanezt a tételt ismételte meg a
légiszolgáltatás piacán.463
A Bíróság az Asjes ügyben először adott példát arra, hogy milyen állami intézkedések
azok, amelyekkel a Szerződés rendelkezéseinek közvetlen érvényesülése

hatálya alól kikerüljön. A megállapodás versenykorlátozó jellegű és a tagállamok közötti
kereskedelmet érintheti, mivel -bár az alkohol mint félkész termék általában nem hagyja el a régió
határait- a végtermék a konyakot a Közösség egész területén értékesítik. A rendelettel a tagállam a 81.
cikkbe ütköző megállapodás hatásait erősíti meg, hiszen az ágazatban lévő összes szereplőre
kötelezővé teszi azt.
Gyselen tanulmányában kifejti, hogy a megállapodás nem jött volna létre, ha a résztvevők nem lettek
volna biztosak abban, hogy az állam jogszabályi szintre emeli megállapodásukat, és azt kiterjeszti a
szektor összes aktorára. A francia szabályozás ugyanis arra kötelezte a kereskedőket, hogy saját
érdeküket háttérbe szorítva ármegállapodást kössenek a termelőkkel, ezzel rontva saját
versenypozíciójukat (a megállapodás magasabb felvásárlási árat eredményezett) (Gyselen (1) i.m. 4849. oldal) Ulla B. Neergard arra hívta fel a figyelmet, hogy BNIC arra is hivatkozott, hogy a
túltermelés és az eladások csökkenésének kompenzálásaként született meg a szabályozás. A Bíróság
pedig előadta, hogy ennek az érvnek akkor lehet helye, ha a Bizottság kérelem alapján a Szerződés 81.
cikk (3) bekezdése alapján egyedi mentesítésben részesíti a megállapodást. Ennek hiányában sem a
vállalkozások, sem az állam nem hivatkozhatnak arra, hogy a magatartásuk jogszerű. I.m. 65-66. oldal.
462
C-209 to 213/84. Ministére Public kontra Lucas Asjes és mások, Andrew Gray és társai, Jaques
Maillot és társai és Léo Ludwig és társai [1986] ECR 1425.
463
C-66/86 Ahmed Saeed Flugreisen és Silver Line Reisebüro GmbH kontra Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs e. V. [1989] EBHT 803., 49. pont: a 81. cikk (1) bekezdésébe ütköző
tarifamegállapodásoknak a légügyi hatóságok általi jóváhagyása nem egyeztethető össze a közösségi
joggal, különösen a Szerződés 10. cikkével. A légügyi hatóságoknak továbbá tartózkodniuk kell
minden olyan intézkedéstől, amely a légitársaságokat a Szerződésbe ütköző tarifamegállapodások
megkötésére bátoríthatja.
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meghiúsítható. Látható, hogy a Bíróság a Bizottság által a Leclerc ügyben előadott
szempontok közül idézi fel az első három esetet.
Gyselen álláspontja alapján kérdéses, hogy az állam jóváhagyása nélkül ezek a
megállapodások bármilyen hatás eredményezhetnek. Másodsorban a versenykorlátozó
megállapodások ellenére úgy tűnik, hogy a tagállamokat terhelte a végső felelősség a
versenykorlátozásért. A tarifális megállapodások eszközei voltak annak a kifejezett
tagállami politikának, hogy a légitársaságok közötti versenyt korlátozzák.464
Szintén Gyselen kritizálta a Bíróságot azért, hogy nem állapította meg a tagállami
jogszabály ösztönző jellegét. Volt ugyanis bizonyíték arra, hogy a tagállamok
egymással megkötött bilaterális megállapodásaikban ösztönözték a légitársaságokat
tarifamegállapodások megkötésére.465
Vlaamse Reisbureaus466(1987)
Egy belga jogszabály előírta az utazási ügynökök számára, hogy tartsák tiszteletben
az utazásszervezők által meghatározott árakat és díjakat, továbbá megtiltotta
számukra az utazások értékesítéséért kapott jutalékok ügyfelekkel való megosztását
vagy más módon árengedményt nyújtását.467
A Bíróság először azt vizsgálta, hogy az ügy iratai felfedik-e- a nemzeti bíróság
kérdésében említett területen- megállapodások meglétét, és másodsorban, hogy azok
versenykorlátozók-e. A Bizottságnak bizonyítéka volt arra, hogy a belga utazási
irodák szakmai szövetsége által elfogadott etikai kódexben is ugyanezzel a
tartalommal megtalálható volt a tilalom. Később ugyanezen szakmai szövetségen
belül keretmegállapodást kötöttek a vállalkozások, erre maga a jogszabályszöveg is
utalt.
Ebben az ítéletben a Bíróság részletesen vizsgálta, hogy a megállapodások a 81.
cikket sértik-e (az árengedmények korlátozása versenykorlátozásnak minősül-e, és a
tagállamok közötti kereskedelmet érintheti-e) és csak ezután tért át arra, hogy a
versenykorlátozó megállapodás hatásait a nemzeti jogszabály megerősíti-e.
„Elsőként, ha egy tisztán szerződéses eredetű tilalmat egy rendeleti rendelkezéssé
alakítana át… az megerősíti a felek közötti kérdéses megállapodás hatását úgy, hogy a
szabály állandó jellegűvé válik és azt a felek akarata már nem helyezheti hatályon
kívül. Másodszor, a tisztességes kereskedelmi szokásokkal ellentétes cselekménnyé
alakítva … egy ilyen rendelkezés lehetővé teszi …, hogy megszüntetés iránti keresetet
indítsanak a megállapodáson kívüli utazási ügynökök tekintetében, akik nem hajlanak
e szabályok betartására. Harmadszor, … az utazási ügynöki tevékenység gyakorlására
vonatkozó engedély visszavonásának lehetősége …rendkívül hatékony szankciónak
minősül.”468
464

Gyselen (1) i.m. 46. oldal
Gyselen (2.) i.m. 58. oldal
466
C-311/85. ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus kontra ASBL Sociale Dienst van de
Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten [1987] EBHT 3801
467
A jogszabályt megsértőkkel szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatókkal
szembeni törvényi szankciókat lehetett alkalmazni.
468
Az ítélet 23. pontja. A nemzeti bíróság arra is választ várt volna, hogy a Szerződés 28. és 30.
cikkeivel nem ellentétes-e a jogszabály. A Bíróság azonban nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugyanis
465
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A Bíróság ítélete szerint tehát a jogszabályba iktatással a megállapodás hatásai
megerősödnek, függetlenül attól, hogy a törvény a jogszabályt megsértőkkel szemben
rendel-e szankciót alkalmazni és hogy ez a szankció milyen jellegű és mennyire
hatékony.
Baquero Cruz véleménye szerint a Bíróság értelmezése formálissá vált. Először a
Bíróság bizonyítékot keresett egy versenykorlátozó megállapodás fennállására, majd
utána elemezte annak kapcsolatát az állami intézkedéssel.469
Pascal Van Eycke (1988)
A Van Eycke ügyben470egy belga bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai
Bírósághoz, hogy összeegyeztethetők-e a Szerződés 81. cikkével azok a királyi
rendeletek, amelyek a takarékbetétekből származó jövedelmek jövedelemadómentességéhez azt a feltételt fűzik, hogy a betéti kamatok megfelelnek a
jogszabályban meghatározott maximális kamatlábnak. Az adómentességi feltételként
megállapított maximális kamatlábat a pénzintézetek által megkötött önszabályozó
megállapodás tartalmazta, de mivel ehhez a megállapodáshoz nem csatlakozott
minden pénzintézet, azt később királyi rendeletben határozták meg.
„Először is azt kell megállapítani, hogy… a szabályozás elfogadását megelőzően
léteztek-e olyan bankközi megállapodások vagy összehangolt magatartások, amelyek
a takarékbetétekből származó hozamok korlátozására irányultak. Azonban sem e
megállapításokból, sem a Bírósághoz benyújtott észrevételekből nem az derül ki,
hogy a kérdéses szabályozás célja új megállapodások megkötésének, illetve új
magatartások bevezetésének előírása vagy támogatása volna.”471
Ez azt jelenti, hogy az előír, támogat formula akkor alkalmazható, ha a megállapodás
a szabály kibocsátásának eredményeképpen, azaz időben utána születik meg.
„…akkor tekinthető a korábban létező megállapodások, döntések vagy összehangolt
magatartások hatásainak megerősítését célzónak, ha az a gazdasági szereplők között
létrejött megállapodások elemeinek teljes vagy részleges átvételére korlátozódik, és
eközben a szereplőket a megállapodások betartására ösztönzi vagy kötelezi. Noha a
takarékbetétek tekintetében a hatályos, kedvezményes adórendszer által biztosított
kedvezmények teljes mértékű elveszítése fontos ösztönző tényező a kérdéses
szabályozás betartására, az előzetes döntéshozatalra utaló ítélet egyetlen
megállapításából sem következik, hogy ez a szabályozás arra korlátozódna, hogy
elismerje akár a betétek utáni hozam korlátozásának módszerét, akár a már korábban
létező megállapodások vagy magatartások révén elfogadott maximális kamatlábszintet. Mindazonáltal a nemzeti bíróság feladatai közé tartozik, hogy e kérdést
megvizsgálja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy e tekintetben kétség merülhet fel.”472

a felhívott szerződési normák nyilvánvalóan nem voltak alkalmazhatók az ügyben (szolgáltatásnyújtás
és nem árumozgás volt az ügy tárgya).
469
Baquero Cruz (2) i.m. 144. oldal
470
C-267/86. Pascal Van Eycke kontra NV. ASPA [1988] EBHT 4769.
471
Az ítélet 17. pontja
472
az ítélet 18. pontja
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Ezen megfogalmazás szerint, ha a szabályozás teljes mértékben átveszi a korábban
megkötött megállapodás tartalmát (maximális kamatláb-szint), de ettől eltérő anyagi
jogi rendelkezéseket is tartalmaz (adókedvezmény), akkor ez a rendelkezés már
állami szabályozásnak tekintendő.
„A második pont kapcsán a kérdéses szabályozásból az tűnik ki, hogy a hatóságok
fenntartották maguknak azt a jogot, hogy meghatározzák a takarékbetétek után
fizethető kamat maximális kamatlábát, és nem ruházták át ennek a felelősségét
semmilyen magánszereplőre. Így ez a szabályozás állami jelleget ölt. E jellegét nem
lehet megkérdőjelezni azon egyszerű körülménynél fogva… , hogy az 1986.március
13-i királyi rendelet preambuluma szerint azt a hitelintézetek szövetségének
képviselőivel folytatott konzultációt követően fogadták el.”473
Láthatóan a Van Eycke ítéletben összegződik a Bíróság korábbi joggyakorlata,
amelyben már négy esetet sorol fel a hasznos hatás doktrínájának megsértése körében.
Az első három elem (előír, támogat, hatást megerősít) már kifejezetten megtalálható
az Asjes ítéletben, a hatáskördelegáció kérdéskörére pedig már a Leclerc ügy óta lehet
következtetni, bár ezt még pontosan így nem fogalmazta meg a Bíróság. Ulla B.
Neergard olvasatában a hatáskördelegáció esete a másik három tényállástól független,
önálló feltétel, amely tiltott versenykorlátozó vállalati magatartás hiányában is
teljesülhet.474 A feltétel beiktatása mögött álló egyik indok az lehet, hogy azokat a
helyzeteket is megtiltsuk, amelyekben az állam egy formálisan állami intézkedéssel az
álcázza a versenyt korlátozó vállalati magatartásokat, de amelyek mögött nem áll egy
világosan meghatározott állami politikai cél.475
Gyselen jegyzi meg az ítéletet kommentálva, hogy az 1986-ban kiadott szabályozás
előtt a Pénzügyminiszter 1983-ban olyan rendeletet adott ki, amely szerint a banki
kamat nem haladhatja meg az átlagos piaci kamatot. Ezek alapján az 1983-as
szabályozás kevésbé korlátozta a versenyt, mégis jogszerűtlennek tekinthető lett
volna, mivel magászemélyekhez delegálta a kamatok megállapításának
felelősségét.476 1985-ben a belga bankszövetség ajánlását követték a bankok a
maximális kamatlábakról szól megegyezésben.. Az 1986-os miniszteri rendelet azért
születettt meg, mert nem minden bank tett eleget ennek az ajánlásnak. Ez a miniszeri
rendelet tehát jobban korlátozta a versenyt, mint a korábbi szabályozási rendszer.
Hoffmann szerint a Bíróság a teszt második ágának bevezetésével megfelelő
egyensúlyt kívánt találni a tagállamok szabályozási hatásköre és a közösségi
versenypolitika céljainak elérése között. Eszerint a valódi állami intézkedésekből
származó versenykorlátozások nem kifogásolhatók.477
1.2. Jogirodalmi kommentárok:
Pescatore a hasznos hatás doktrínájának kiterjesztő értelmezése mellett foglalt állást.
Szerinte ugyanis versenyjogi problémák jelentkezhetnek mind a magánpiaci szereplők
szintjén (mikroökonómi szintjén) mind a nemzetgazdaságok (makroökonómia)
szintjén. Ezért a Közösségi versenyjogi szabályok csak akkor lehetnek hatékonyak, ha
473

az ítélet 19. pontja
i.m. 113. oldal
475
i.m.120. oldal
476
Gyselen (1.) i.m. 45-46.
477
Hoffmann i.m. 27. oldal
474
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a Közösség rendelkezik mindkét szint versenyjogi problémáira vonatkozó
szabályozási válasszal.478
Marenco hevesen támadta Pescatore nézőpontját.479A közösségi jog elsőbbségéből
szerinte nem következik minden versenykorlátozó állami intézkedés jogszerűtlensége,
mivel a 81. cikk vállalkozások magatartására vonatkozik és nem az államéra.Egy
másik jelentős érve az volt, hogy a tagállamok ilyen jogértelmezés mellett elvesztenék
a gazdasági életre vonatkozó szabályozási hatáskörüket. Ezt a szabályozási hatáskört
a Szerződés nem vonta el, csak annak gyakorlását korlátozza azzal, hogy megtiltja a
hazai termékek védelmét a más tagállami áruk versenyétől vagy hogy a hiányos
erőforrásokat a hazai fogyasztók részére tartsák fenn. „Más szavakkal a probléma nem
az, hogy a Római Szerződés megtiltja-e azt az állami szabályozást, amely az államok
gazdaságai közötti versenyt kiiktatja: erre a kérdésre a válasz biztosan igenlő. A
probléma az, hogy vajon a Szerződés megtiltja-e annak a nemzeti szabályozásnak a
meghozatalát, amely a hazai vállalkozások közötti versenyt vagy a hazai és az
államon kívüli vállalkozások közötti versenyt is ugyanúgy kiiktatja.”480Nézete alapján
sem a Szerződés prambuluma, sem a célkitűzésekre és tevékenységi területekre
vonatkozó rendelkezésekből nem vonható le az a következtetés, hogy az államok nem
alkothatnak versenykorlátozó joszabályokat. Sőt a Szerződés 94. cikke szerint a közös
piac működését befolyásoló állami jogszabályokat közösségi szintű jogalkotási
folyamat keretei között lehet harmonizálni. Ez azt előfeltételezi, hogy a szabályozási
hatáskör továbbra is állami szinten áll fenn.481 A Szerződés 34. és 86. cikkének
szövege is alátámasztja azt, hogy a tagállamok hozhatnak olyan szabályozást, amely a
verseny korlátozza, hiszen a 34. cikk csak a kereskedelmi monopóliumok
diszkrimáció-mentességének követelményét rögzíti, és nem követeli meg azok
felszámolását. A 86. cikk sem tiltja meg a tagállamok számára azt, hogy kizárólagos
jogok biztosításával kizárják a versenyt a területükön.482 A Szerződés lojalitási
klauzulája hiányában is fennáll a tagállamoknak azon kötelezettsége, hogy ne
hozzanak olyan szabályozást, amely lerontja a vállalkozások felé címzett versenyjogi
szabályok érvényesülését. Marenco szerint tehát a bírósági jogértelmezés az
előfoglalás doktrínájára épül.483
Temple Lang szerint a nemzeti jogalkalmazókat két kötelezettség terheli. Az
elsőbbség elve, amely szerint a közösségi jogba ütköző nemzeti szabályok nem
alkalmazhatók és a Szerződés 10. cikkéből eredő másik elv, hogy olyan szabályokat,
intézkedéseket sem alkalmazhatnak, amelyek a közösségi jog alkalmazását
befolyásolja. Ez az elv megegyezik azzal a bírói gyakorlattal, hogy a tagállam nem
hozhat olyan intézkedést, amellyel a vállalkozások felé címzett versenyjogi szabályok
alkalmazását hatékonyságuktól megfosztaná.484 Ugyanígy látja ezt a kérdést
Slot,485valamint Gyselen is.486
478

i.m. 382. és 383. oldalak
Marenco álláspontja azért is meglepő, mivel a Bizottság jogi tanácsadójaként dolgozott a cikk
megírása alatt.
480
i.m. 422. oldal
481
i.m.428.
482
i.m.433.
483
i.m.434-435.
484
i.m.400.oldal
485
Slot, i.m. 188. oldal
486
Gyselen (2.) 36. oldal 9. lábjegyzet
479
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Joliet viszont Pescatore-ral egyetértett abban, hogy a szabad árumozgási
rendelkezések alapján történő elemzés szerint csak a vizsgált állami rendelkezések
egyes elemeit lehetett vitatni, bár a probléma lényege általában versenyjogi. A
felterjesztett állami rendelkezések egyes kereskedők más kereskedőktől való védelmét
célozták, ezzel legalábbis rövidtávon a fogyasztók érdekeire káros hatással voltak.487
Joliet azonban már 1988-as tanulmányában érzékeli azt, hogy a Bizottság Leclerc
ügyben tett minimalista előterjesztéséhez képest a Bíróság nem húzza meg tágabban a
versenykorlátozó állami intézkedések körét, még akkor sem, ha az állami intézkedés
feleslegessé teszi a megállapodás megkötését. Joliet már ebben a cikkében úgy
összegezte a Bíróság vizsgálati módszerét, hogy az állami intézkedést nem a
versenykorlátozó hatása teszi jogszerűtlenné. Az állami intézkedés és a
versenykorlátozó vállalati magatartás közötti kapcsolat alapján állapítható meg egy
állami intézkedés közös piaccal való összeegyeztethetetlensége.488
Slot felvázolta azokat a lehetőséges szituációkat, amelyek az állam és a vállalkozások
együttműködéséből eredhetnek. Ő ezeket vegyes szituációknak nevezi.489
1. Közvállalkozások. Ebben a helyzetben a 86. cikket kell alkalmazni.
2. Közvállalkozások, amelyeket az állam szabályozási jogkörrel ruházott fel. A
British Telecom ítélet490szerint a szabályozási jogkör sem mentesíti a
vállalkozást a versenyjogi szabályok betartása alól. A 86. cikk az
alkalmazandó norma.
3. Kormányzati szabályozások, amelyek kötelezik a magánvállalkozásokat arra,
hogy olyan magatartást tanúsítsanak, amely a 81. vagy 82. cikkel ellentétes
vagy ellentétes lehet.
4. A vállalkozások közötti versenyt korlátozó megállapodások megsértőinek
kormányzati szankcionálása, anélkül, hogy a megállapodások megkötésére
kényszerítenének. Példa lehet a Clair, Asjes, Le Campion ügy tényállása.491
5. Kényszerítő intézkedések. A kormányzati szabályozásokon kívüli
intézkedések, amellyel jogsértésre kényszerítenek vállalkozásokat.
6. Olyan kormányzati szabályozások, amelyek lehetővé teszik a jogsértést.
7. Kormányzati szabályozások és intézkedések, amelyek versenykorlátozóak.
- Ez járhat azzal, hogy az állam teljes mértékben kizárja a verseny
lehetőségét, mint a Suiker Unie ügyben.492
- Lehetséges, hogy az állam a versenyt jelentős részben kizárja, de a
vállalkozásoknak még marad lehetősége a versenyre.
- Állami árszabályozással feleslegessé válhat az, hogy a vállalkozások
ármegállapodásokat kössenek. Ezeket az ügyeket a Bíróság inkább a
28. cikk alapján értékelte. Lásd Van Tiggele és Buys ügyek.493
- Az állam termelési kvótát rögzíthet.494

487

i.m. 16-4.
i.m. 16-25.
489
i.m. 180. oldal
490
C-41/83 Olasz Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága [1985] EBHT 873.
491
C-218/85 Le Campion v Commission [1986] ECR 3513. Egy mezőgazdasági szervezet
megállapodását az állam kiterjesztette az egész szektorra. A Bíróság nem a 10. és 81. cikk együttes
értelme alapján vizsgálja a tényállást, hanem a mezőgazdasági rendeletek előfoglalási elve alapján.
492
C- 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114/73 Suiker Unie and others v Commission [1975] ECR
1663.
493 C-82/77 Holland Királyság ügyészsége kontra Jacobus Philippus Van Tiggele [1978] EBHT 25. és
C-5/79 Procureur Géneral v Buys [979] ECR 3203.
488
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Az állam kartellmegállapodások megkötését megkönnyítheti.

Slot azt is vizsgálta, hogy általános szabályt vagy korlátozottan alkalmazható szabályt
teremtett-e a Bíróság?495 A kérdés tehát az, hogy minden versenykorlátozó állami
intézkedés tiltott vagy csak a jogsértő vállalati magatartásokkal szoros
összefüggésben lévők?
Az általános szabály mellett szóló érveket elsősorban a korai esetjogban találunk. A
Leclerc ítélet 15. pontjában a Bíróság úgy tette fel a kérdést, hogy jogszerűtlen-e az a
nemzeti szabályozás, amely feleslegessé teszi a 81. cikk (1) bekezdésében
tilalmazotthoz hasonló vállalkozások magatartását, hiszen rábízza a vállalkozásra/
vállalkozásokra annak felelősségét, hogy szabadon meghatározzák a kötelező árakat a
kiskereskedelmi fázisban.
Slot szerint a Bíróság nem vizsgálta volna a második mondat szerint az intézkedés
jogszerűségét, ha a saját jogértelmezését csak korlátozottan alkalmazhatónak vélte
volna. Ezen kívül a Szerződés 3. cikkének alkotmányos jelentőségéből is levonható az
a következtetés, hogy a versenykorlátozó állami intézkedéséket is megtiltja a
Szerződés. Azaz azok az állami intézkedéseket is tiltottak, amelyek vállalati
magatartás nélkül is olyan versenykorlátozó hatásokat eredményezhetnek, mint a
vállalkozások 81. vagy 82. cikkbe ütköző magatartásai.
A szabály korlátozott volta mellett szól például az az érv, hogy a Bíróság sohasem
fogadta el azt, hogy a 3. cikk egy független norma lenne. Ezt erősíti meg a Leclerc
ítélet 8. pontja is, amely szerint a 3. cikket a vonatkozó fejezetek szabályaival együtt
kell alkalmazni. Ezen kívül a Cullet ítélet 17. pontja is megerősíti ezt az
álláspontot.496
A szabály korlátozott jellege mellett felhozható az az érv is, hogy a Szerződés
rendszerében az állami intézkedések jogszerűsége az áruk és szolgáltatások szabad
áramlására vonatkozó szabályok alapján ítélendő meg. Ezt az érvet megerősíti, hogy a
versenykorlátozó állami intézkedések gyakran a gazdasági szabadságokra vonatkozó
rendelkezések hatálya alá esnek. Végül, ha a szabály általánosan alkalmazandó lenne,
akkor lefedne majdnem minden állami intézkedését. A gazdaságba történő állami
beavatkozás pedig a versenyfeltételek befolyásolása nélkül elképzelhetetlen. Slot
ezért a szabály korlátozott alkalmazása mellett foglal állást.
Ilyen korlátozott felfogás mellett is kérdéses ennek a konstrukciónak az elhatárolása a
gazdasági szabadságoktól. A GB-INNO-B.M. ítélet szerint a gazdasági erőfölénnyel
való visszaélést ösztönző nemzeti intézkedés általában ellentétes a 28-30. cikkel is. A
két szabálycsoport alkalmazási köre azonban nem esik szükségszerűen egybe.
Egyrészt a Bíróság esetjoga szerint a 29. cikk csak az exportra vonatkozó
diszkriminatív intézkedéseket tiltja meg, másrészt a szabad árumozgás követelménye
494 C-148/85 Direction générale des impôts et procureur de la République v Marie-Louise Forest, née
Sangoy, and Minoterie Forest SA. [1986] ECR 3449.
495
i.m.186-187.oldal
496
„17. pont: Ugyanakkor egy olyan szabályozás, mint amilyen a jelen esetben is vitatott, nem arra
szolgál, hogy a beszállítók és a kiskereskedők közötti megállapodások megkötését, vagy egyéb, a
Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott magatartást írjon elő. Ellenkezőleg, az
árrögzítés feladatát az állami hatóságokra bízza, amelyek e feladat ellátása során egy sor különböző
jellegű elemet vesznek figyelembe….”
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nem alkalmazandó harmadik államok vonatkozásában (kivéve a szabad forgalomban
lévőkre). Ezzel szemben a 81. cikk alkalmazható, ha a harmadik állam viszonylatában
megvalósuló versenykorlátozás a tagállamok közötti kereskedelemre kihatással lehet.
Slot feltette a kérdést, hogy melyik szabályt kell alkalmazni először abban az esetben,
ha a nemzeti intézkedés mindkét tilalom hatálya alá esik? A Leclerc és a Cullet
ítéletekből az következik, hogy a válasz attól függ, hogy vállalkozások részt vettek-e a
versenykorlátozásban. Ha igen, akkor először a 3, 10. és 81. cikket kell alkalmazni.
Eszerint a Slot által felsorolt példák közül a 3-5. pontokban megjelölt szituációkat
kizárja a 3, 10. és 81. cikkek együttes értelme. A 6. pontban megjelölt eset megítélése
attól függ, hogy az állami intézkedés és a vállalkozás közötti kapcsolat milyen
intenzitású. A 7. pont alatti állami intézkedések viszont ezen szabályok alapján nem
kifogásolhatók.
Verstrynge 1988-as tanulmányában ugyanezt a kérdést boncolgatta. Az ő álláspontja
szerint a Bíróság nem zárta be az ajtót a tágabb értelmezés előtt, hiszen mindig
fenntartotta azt az indoklást, hogy a 10. cikk szerint a tagállamok nem foszthatják
meg a versenyjogi rendelkezéseiket hatékonyságuktól, különösen a felsorolt
szabályok elfogadása által.497
A tilalom hatósugarának értékelésekor az eldöntendő kérdés az, hogy a kereskedők
megkérdőjelezhetik-e saját tagállamuk szabályát arra hivatkozva, hogy alanyi jogaikat
(versenyhez, szabad kereskedelemhez való jogot) az sérti. Ez hasonlatos ahhoz a
problémához, amely a Keck ítélet meghozatala előtti esetjogot jellemezte a
mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések terén. Verstrynge a Bíróság
1973-ban meghozott Continental Can ítéletének indoklását hívja fel álláspontja
alátámasztásához:
„Azáltal, hogy előírja egy olyan rendszer bevezetését, amely megakadályozza a közös
piacon belüli versenykorlátozást, a 3. cikk g) pontja még inkább tiltja a verseny
kiiktatását.E követelmény olyan alapvető jelentőségű, hogy nélküle a Szerződés
számos rendelkezése értelmét vesztené. Ezen kívül összefügg a Szerződés 2. cikkének
előírásával, amely a Közösség feladatául rendeli, hogy „a Közösség egész területén
előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését”. Azon
versenykorlátozások tekintetében,
amelyeket- a
közösségi célkitűzések
összehangolásának szükségessége okán- a Szerződés bizonyos feltételekkel elfogad, a
2. és 3. cikkben előírt követelmények egy olyan korlátot jelentenek, amelyen túl a
verseny gyengülése a közös piac sérelmével járhat.”498
Szerintem azonban kérdéses, hogy a Bíróság a 82. cikkel összefüggésben meghozott
indoklást felhasználná-e egy olyan kiterjesztő értelmezés alátámasztásához, amelyben
a tagállamok összes versenykorlátozó intézkedése, szabályozása közösségi joggal
ellentétesnek minősülne.
Verstrynge szerint a kiterjesztő bírói értelmezéssel nem vonunk el hatáskört a
tagállamoktól, csak a hatáskör gyakorlásának szabunk közösségi korlátokat,
amennyiben a hatáskörgyakorlás a Közösség céljainak megvalósulását veszélyezteti.
497

i.m. 17-11,17-12. oldalak
i.m. 17-13. Idézet a C-6/72 Europemballage Corporation és Continental Can Inc. kontra Bizottság
ügyből. [1973] EBHT 215., 24. pont
498
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Ez áll fenn, ha a versenyt vagy annak valamelyik központi elemét, például az
ármeghatározás szabadságát, kizárják.499
Verstrynge idézi Lenz főtanácsnok Vlaamse Reisbureaus ügyben hozott
indítványát,500amelyben a főtanácsnok a Walt Wilhelm ítélethez nyúlt vissza, amely
szerint a tagállamok nem korlátozhatják nemzeti intézkedéseikkel a közösségi
versenyjogi szabályok alkalmazási körét. Ilyen intézkedések a közösségi jog egységes
alkalmazását és ezzel a Szerződés céljainak megvalósulását veszélyeztetnék.501 Ez az
értelmezés összhangban van a Bíróság Leclerc ügyben hozott ítéletével is, amelyben a
Bíróság azért nem alkalmazta a 10. és 81. cikkeket, mert a Bizottságnak a
könyvgyártók és könyvforgalmazók közötti kartellek megítélésével kapcsolatban nem
volt kialakult jogalkalmazói álláspontja. Ennek következtében a francia szabályozás
nem korlátozhatta a kartelltilalmi szabály érvényesülését.
Verstrynge utolsó érve a kiterjesztő értelmezés mellett az, hogy a közösségi
intézmények aktusai semmisek, amennyiben sértik a közösségi jogelvként elismert
verseny szabadságát. Ugyanennek az elvnek a tagállamok aktusaival szemben is
érvényesülnie kell, azaz a tagállamok aktusai sem sérthetik a verseny szabadságát.
Verstrynge az ABDHU ügyre hivatkozik,502amelyben egy nemzeti bíróság azt vetette
fel, hogy a hulladékolajra vonatkozó környezetvédelmi irányelv semmis, mert sérti az
áruk szabad mozgásának elvét, valamint a kereskedelem és a verseny szabadságát. A
Bíróság az elemzést alapvetően az áruk szabad mozgása szempontjából végezte el,
önálló tartalmat a verseny szabadságának nem tulajdonított, hanem csak az állami
támogatási tilalom szempontjából vizsgálta az irányelvet.
Verstrynge szerint a Bíróság a verseny szabadságát a közösségi jog általános
jogelvének tekintette.
„…az áruk szabad mozgása és a verseny szabadsága, a kereskedelem szabadságának
alapvető jogával együtt a közösségi jog általános jogelvei, amelynek való megfelelést
a Bíróság biztosítja.”503
Álláspontom szerint azonban a Bíróság megfogalmazásából nem következik az, hogy
a verseny szabadsága alapvető (és abszolút) jogként létezne a közösségi jogrendben.
A Bíróság sokszor tett a közösségi célokkal kapcsolatban nagyívű
megnyilvánulásokat, de ezekből nem mindig vonta le a gyakorlati következtetéseket.
Verstrynge tanulmányában kifejti, hogy a kiterjesztő értelmezés szükségességének
elfogadása esetén a Bíróságnak milyen szempontok alapján kell mérlegelnie a
versenykorlátozó állami intézkedés közösségi joggal való összeegyeztethetőségét.
Szerinte a Bíróságnak az állami intézkedés nemzeti célja és a verseny fenntartásához
fűződő közösségi cél között kell mérlegelnie. A Bíróság tehát a Cassis de Dijon
ítélethez hasonlóan egyensúlyozni fog a közösségi célok és a nemzeti közérdekek
elérése között. Az ésszerűségi elv alapján a nemzeti közérdekek csak annyiban
élvezhetnek előnyt, amennyiben azokat a közösségi jog is elismeri, nem gazdasági
jellegűek és megfelelnek az arányosság elvének. Az arányossági elvet is figyelembe
499
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véve, a versenyt teljesen kizáró nemzeti intézkedések csak akkor alkalmazhatók,
amennyiben a Szerződés - például a 86. cikk (2) bekezdése - kifejezetten
megengedi.504Verstrynge maga is bizonytalan volt abban, hogy megengedhető-e a
versenyt kizáró nemzeti intézkedések kimentése a gazdasági szabadságok alóli
szerződési kivételek alapján.505
A mérlegelés meghatározó eleme nem az lesz, hogy a nemzeti intézkedés milyen
formájú vagy hogy az érintett gazdasági szereplők mennyiben működtek közre a
meghozatalában. Nem lehet az sem szempont, hogy van-e közvetlen kapcsolat a 81.
vagy 82. cikk megsértése és az állami intézkedés között.
„Az ilyen kritériumok valójában veszélyesek, mivel ugyanazt a nemzeti intézkedést
másképpen kell megítélni a különböző tagállamokban attól függően, hogy például
milyen a helyi ipar közreműködésének mértéke.”506
Verstrynge 1988-ban, Jacques Delors bizottsági elnök kabinetjének tagjaként tehát
egy szigorúbb, kiterjesztőbb értelmezés megalkotására ösztönözte a Bíróságot, amely
azonban az 1990-es években egyre megszorítóbb lett. Az esetjog alakulásából jól
látható, hogy a Verstrynge által veszélyesnek minősített kritériumok egyre nagyobb
szerepet játszanak a közösségi jogértelmezésben és a Bíróság értelmezése az általa
javasolthoz képest éppen ellentétes irányba fejlődik.
2. A megszorító értelmezés időszaka
2.1. A jogesetek
Az 1980-as évek második felében már találunk olyan bírósági ítéleteket, amelyekből
érzékelhető, hogy nem minden versenykorlátozó állami intézkedés jogszerűtlen a
bíróság értelmezése alapján. Ennek legelső példája az 1985-ös Cullet ügy volt,
amelyben a Bíróság megállapította, hogy nem alkalmazható a doktrína olyan valódi
állami szabályozásra, amelyben egyéb közérdekeket is figyelembe vett a jogalkotó. A
megszorító értelmezés a 90-es években tovább folytatódott és világossá vált, hogy ez
a Bíróság állandó jogértelmezésének tekinthető.
Meng507(1993)
Az 1901-ben elfogadott biztosítási vállalkozások ellenőrzéséről szóló törvény a
biztosításellenőrző hivatal hatáskörébe utalta, hogy megtiltsa a biztosítótársaságoknak
és a biztosítási közvetítőknek a biztosítottak számára bármilyen formában külön
előnyök nyújtását. Ez alapján a hivatal két biztosítási ágazatban (kárbiztosítás és
504
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betegségbiztosítás) megtiltotta a kedvezményes intézkedések nyújtását, különösen a
jutalékátengedést. Az ügy fontosságát megerősíti az is, hogy az eljárásban 11 tagállam
tett észrevételt.
A Bíróság elöljáróban kiemelte, hogy az ellenőrző hivatal közigazgatási hatóság,
amely egy minisztérium felügyelete alá tartozik és törvény biztosított számára
jogalkotási felhatalmazást a kérdéses intézkedések kibocsátására. A hivatal
jogállásából és jogköréből tehát az a következtetés vonható le, hogy intézkedései
állami jellegűek.508 A Bíróság először azt állapította meg, hogy a német jogszabály
nem követeli meg és nem is segíti elő megállapodások megkötését, mivel a
jogszabályban elrendelt tiltás önmagában elegendő. A jogszabály ezen kívül nem
erősíti meg korábbi versenyellenes megállapodások hatásait. Az Európai Bizottság
azonban elismerte, hogy az életbiztosítási ágazatban egyes vállalkozások a jutalék
átengedésének megtiltására irányuló megállapodást kötöttek, és a jogszabály
megerősítette annak hatókörét. azáltal, hogy e megállapodást más ágazatokra is
alkalmazhatóvá tette. A Bíróság erre a felvetésre negatívan reagált: „Ezt a nézőpontot
nem lehet elfogadni. Az egy adott biztosítási ágazatra alkalmazandó jogszabály csak
akkor tekinthető akként, mint amely megerősíti egy már meglévő megállapodás
hatályát, ha az csupán az ezen ágazat gazdasági szereplői között létrejött
megállapodás elemeit veszi át.”509
Érzékelhető, hogy a bírói értelmezés tovább szűkíti, ráadásul szerintem ésszerűtlenül,
azt a tilalmat, hogy a megállapodásból eredő hatásokat az állam nem erősítheti meg.
Az egy ágazatban létrejött versenykorlátozó megállapodás jogszabályban való
rögzítése és más ágazatokra való kiterjesztése nem jogellenes. Ilyen megszorító
értelmezés mellett nehéz azt bizonyítani, hogy a jogszabály egy korábbi
versenykorlátozó megállapodás tartalmát reprodukálja. A versenykorlátozó
megállapodás egyik legfontosabb jellemzője ugyanis az, hogy a résztvevők titokban
tartják jogsértő megállapodásukat.
A Bíróság emellett azt sem vizsgálta, hogy milyen közérdek szólhat amellett, hogy
megtiltsák a jutalék átengedését, hiszen ez a fogyasztói érdekeket sérti. A
jogalkalmazó tehát egy igen formális szempont alapján állami szabályozásnak
minősítette a rendelkezést, annak vizsgálata nélkül, hogy az valamilyen közérdeket
szolgál-e.
A főtanácsnoki indítvány jelzi, hogy a Bizottság által felhívott, életbiztosítási
szektorban létrejött megállapodás 1923-ban emelkedett jogszabályi erőre, 11 évvel
azelőtt, hogy az ellenőrző hivatal a betegbiztosítások terén kibocsátotta volna
végzését és 44 évvel azelőtt, hogy a kárbiztosítások terén kibocsátotta volna
rendeletét. A Bizottság érvelése így a Főtanácsnok szerint nem lehet meggyőző.
Norbert Reich az 1993 novemberében meghozott ítéletet a formalizmus
megjelenésének és a GB-INNO-BM ügyben kimondott effet utile elv érvényesülése
végének tekinti.510 Az ítélet Reich szerint ugyan gyógyír lehet azokra a félelmekre,
amelyek szerint a tagállami jogot a szupranacionális közösségi jog túlságosan
508
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korlátozza, de az így létrejött jogi formalizmus nem fog nagyobb jogbiztonságot
eredményezni.511
A Meng ítélet után Reich szerint nem beszélhetünk olyan autonóm közösségi jogi
koncepcióról, amely megtiltaná mind az állami intézkedés mind a
magánvállalkozások által megvalósított (ár) versenytorzítást. A Maastrichti Szerződés
hatályba lépése után Reich véleménye alapján a Bíróság jogértelmezése elszakadt a
belső piac effet utile alapon való kiterjesztő értelmezésétől és a versenykorlátozó
állami intézkedések elvét egy joghatósági normává alakította át. A belső piac formális
megteremtésével a kiterjesztő bírósági értelmezés is vitathatóvá vált. Mindazonáltal a
közösségi jog autonómiáját erősítené az, ha a Bíróság visszatérne a kiterjesztett
koncepcióhoz, és a korlátozó jogszabályokat a tagállamoknak a közérdek alapján ki
kellene mentenie az arányossági elv és a diszkrimináció mentesség alapján.512
Reich hívta fel a figyelmet arra is, hogy a Meng ítélet meghozatala egybeesik a Keck
ítélet meghozatalával. A Keck ítélet szerint a vállalkozások nem kifogásolhatják
azokat a piacrajutási feltételeket, amelyek a hazai kereskedőket ugyanúgy korlátozzák
mint az importőret. A Meng ítéletében pedig a Bíróság egyértelművé tette, hogy
jogszerűek azok a tagállami versenykorlátozások, amelyek mind a hazai mind a
külföldi vállalkozásokra vonatkoznak.
A jogfejlődés ezen két irányát úgy is összefoglalhatjuk, hogy sem a zavartalan
versenyhez, sem a kereskedelemhez való alanyi jog nem létezik belső tagállami
viszonylatban. A 28. cikknek nem célja, hogy az egyének gazdasági tevékenységhez
fűződő szabadságát védje tagállamon belüli dimenzóban, a Szerződésnek pedig nincs
olyan rendelkezése, amely megtiltana minden állami versenykorlátozást és az egyének
számára a torzítatlan versenyhez való jogot rögzítené. Tesauro főtanácsnok a
Hünermund ügyben513 egyenesen úgy tette fel a kérdést a 28. cikk vonatkozásában,
hogy annak célja-e általában az egyes tagállamokon belül a kereskedelem zavartalan
gyakorlásának ösztönzése vagy csak a Közösségen belüli kereskedelem liberilázása
céljából született meg? A Bíróság a Keck ügyben az utóbbi megoldás mellett döntött.
Mortelmans említi, hogy a Meng ügy tárgyalásán a Bíróság a felek és az észrevételt
tevők számára egy sor kérdést tett fel. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy vajon a 3,
10. és 81. cikkek együttes értelmének megsértése esetén az állam kimentheti-e
szabályozását a 81. cikk (3) bekezdése alapján vagy az áruk és szolgáltatások szabad
mozgásának jogában elismert közérdekekkel. A legtöbb tagállam álláspontja szerint
célszerű lenne, ha a tagállamok mindkét kategóriát felhívhatják versenykorlátozó
állami intézkedéseik kimentéséhez. Az ír kormány észrevétele szerint kimentésnek
nem lehet helye, a német állam pedig úgy érvelt, hogy a kimentés csak a közösségi
jogi célok elérésének igazolása esetén lehetséges, ha az állami intézkedés nem
befolyásolja a zavartalan verseny rendszerét a közösségi érdekkel ellentétes módon. A
Bizottság észrevételében kifejtette, hogy a tagállamok mind a közérdekű
kimentéseket, mind a 81. cikk (3) bekezdésében rögzített kimentést igénybe vehetik.
A Bíróság azonban nem állapította meg, hogy az állam megsértette a
versenykorlátozó állami intézkedések tilalmának elvét, ezért abban a kérdésben sem
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foglalt állást, hogy kimentésnek van-e helye és ha igen, akkor milyen alapon.514
Mortelmans szerint a 81. cikk (3) bekezdése alapján történő kimentés kevés ügyben
lenne sikeres, mivel a tagállamok nehezen tudják azt igazolni, hogy intézkedésük nem
zárja ki a versenyt.
Reiff515(1993)
A vállalati társulások döntésével foglalkozó fejezetben már megemlítettük a Reiff
ügyet.516 A Bíróság több szempont mérlegelésével jutott arra a következtetésre, hogy
a közúti szállítmányozási díjakat rögzítő díjszabó bizottság tevékenysége nem
tekinthető vállalati társulás döntésének. A tényekből a Bíróság azt a következtetést
vonta le, hogy a bizottság közjogi jellegű jogalkotási folyamatban vesz részt és nem
hoz vállalati társulás döntést. A felhatalmazó jogszabály tehát nem követeli meg, nem
támogatja megállapodások megkötését, és nem erősíti meg a megállapodások hatásait.
A hatáskörátruházás kérdését a Bíróság ezek után tovább vizsgálta, annak ellenére,
hogy már eldöntötte- a díjszabó bizottságok nem magánjogi szereplőként jártak el.
514
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A Bíróság a következő indokok alapján döntött úgy, hogy a jogi szabályozás összeegyeztethető a
közösségi joggal. A bizottság tagjait nem lehetett utasítani, a kibővített bizottságban pedig többségben
voltak a független személyek. Ezen kívül a törvény előírja, hogy a bizottságoknak figyelembe kell
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miniszter nem lehetett tagja a bizottságoknak, ő maga megállapíthatja a díjakat. A miniszter felelőssége
volt az, hogy olyan díjakat állapítson meg, amelyekkel a tisztességes verseny biztosítható.
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rögzítik, amelyek a közúti szállítmányozási iparág megfelelő ágainak díjszakértőiből állnak. A
bizottság tagjait a szövetségi közlekedési miniszter nevezi ki azon személyek közül, akiket az érintett
ágazat vállalkozásai és szervezetei ajánlanak számára. A jelölő vállalkozásoknak vagy azok
szervezeteinek nincs utasítási joga a díjszabási bizottságok kinevezett tagjai felé. A bizottságok ülésein
a miniszter részt vehet vagy azon képviseltetheti magát. A díjszabási bizottságok számára a
szállítmányozó vállalkozások képviselőiből álló tanácsadó testület véleményt adhat a díjak mértékének
megállapítására. A díjszabási bizottság határozataihoz a szövetségi közlekedési miniszter jóváhagyása
szükséges, a szövetségi gazdasági miniszter egyetértése mellett. A szövetségi közlekedési miniszter, a
szövetségi gazdasági miniszterrel egyetértésben maga is rögzítheti a díjakat a díjszabási bizottságok
helyett, ha a közérdek ezt megköveteli. A rögzített és jóváhagyott díjak rendelet formájában kerülnek
közzétételre, amely kötelező érvényű a vállalkozások számára.
515
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Erre valószínűleg azért került sor, mert a Bíróság nem tartotta meggyőzőnek saját
érvét, hogy a piaci szereplők saját magánérdekeiktől függetlenül, a köz érdekében
fogják meghozni határozataikat. A Bíróság azon az alapon határozott, hogy a hatáskör
gyakorlásáról a miniszter nem mondott le, csak annak gyakorlását engedte át a
bizottságnak ellenőrzése mellett. A végső döntés meghozatalára azonban jogköre
folyamatosan fennállt. A miniszter nem volt köteles a döntést jóváhagyni, mérlegelési
lehetősége volt (nem csak felülbélyegzi állami bélyegzővel a magánszereplők által
meghozott döntést), a közérdek alapján maga is kiadhatta a szabályozást.
Másodsorban az is szerepel az indoklásban, hogy a miniszternek joga volt a bizottság
munkájában részt venni.
Ulla B. Neergard összehasonlította a BNIC kontra Clair és a Reiff ügyek tényállását
és azt a következtetést vonta le, hogy egy alapvető különbség volt az esetek között: a
díjszabó bizottságok a Reiff ügyben nem a vállalkozások képviselőiként jártak el,
hanem tiszteletbeli megbízásból. Emiatt a teszt első ágát nem lehetett alkalmazni. A
második ág elutasításához pedig az vezetett, hogy a miniszter a szabályozást maga is
meghozhatta. Ugyanő hívta fel arra a figyelmet, hogy a nagyon hasonló BNIC kontra
Clair ügyben is hatáskörében állt a miniszternek a jóváhagyás megtagadása, ez
azonban nem tette jogszerűvé a jóváhagyást.517
Fenger és Broberg az ítélet kapcsán a vegyes összetételű testületek jogszabályalkotási
folyamatba történő bevonása mellett érvelt. Véleményük szerint gyakran hasznos, ha
a magánszemélyek magánérdek meghatározó szerephez jut az őket érintő jogalkotás
előkészítésében. A tagállamok gyakran állítanak fel vegyes összetételű szervezeteket
a lobbiszervezetek és szakértők véleményének egyedijű meghallgatása céljából és
abból a célból, hogy egy kompromisszumos javaslatot a magánérdek
figyelembevételével kidolgozzanak. Az is lehetséges, hogy a vegyes összetételű
testület felállításának célja a miniszter túl széles diszkrecionális jogkörének
szűkítése.518 Másrészről a közigazgatás és a magánjogi szervezetek közötti ezen
szürke zónában a tagállamok kormányainak biztosítaniuk kell, hogy a vegyes
összetételű testületekhez delegált közhatalom nem ad lehetőséget versenytorzításra. A
versenytorzítás sokfélképpen bekövetkezhet: az állami támogatások felhasználása
során, egyes vállalkozások piacról történő kiszorítása következtében abból az okból,
hogy azok a testület által felállított etikai vagy szakmai standardoknak nem felelnek
meg, úgy, hogy a versenytársakra a maguk által felállított minőségi előírásokat
kényszerítik vagy minimum árakat állapítanak meg. Fenger és Broberg szerint tehát a
jogalkalmazási kritériumokat olyan módon kell meghatározni, hogy lehetővé váljon
két szituáció megkülönböztetése. Az egyik az a szituáció, amelyben a testület az állam
kinyújtott karjaként közérdeket juttat érvényre, a másik, amikor az állam lemondott
szabályozási hatásköreinek gyakorlásáról és a testület számára formális szabályozási
hatásköröket adott át, amelyek ténylegesen szerződéses jellegűek. 519

517

i.m. 80-81. A két eset között nagyfokú hasonlóság van. Mindkét szervezet formális célja az árak
rögzítése volt a köz érdekében, a valós cél valószínűleg mindkét ügyben a piaci szereplők érdekében
álló árrögzítés volt, a szervezeten belül rögzített árakat mindkét esetben általánosan kötelezővé tették
jogszabályalkotással és a hatáskörrel rendelkező miniszter a javasolt árak jóváhagyását elutasíthatta. A
szervezet tagjainak kinevezése is hasonló volt, mivel a hatáskörrel rendelkező miniszter nevezte ki a
tagokat a vállalkozások javaslatára.
518
Fenger és Broberg i.m. 365. oldal
519
i.m.366.oldal
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DIP520(1995)
A kiskereskedelem szabályozásáról szóló olasz törvény szerint egy új üzlet
megnyitásához a polgármester engedélyére van szükség, amelyet ő egy erre a célra
létrehozott önkormányzati bizottság véleményének meghallgatása után ad ki.521
Több olasz bíróság fordult előzetes döntési kérdéssel az Európai Bírósághoz, hogy ez
a szabályozás összeegyeztethető-e a Szerződés 10. és 81. valamint 82. cikkének
együttes értelmével és a 28. cikk bírósági értelmezésével.
A Bíróság először azzal foglalkozott, hogy a fenti szabályozásból következtethetünk-e
a 81. cikkbe ütköző megállapodás fennálltára. A bizottságban a kereskedők
kisebbségben vannak és a szabályozás szerint nem saját üzleti érdeküket képviselik,
hanem forgalmazási kérdésekben járatos szakértőként vesznek részt a munkában. A
jogszabály szerint a bizottság véleményének elkészítésekor közérdeket vesz
figyelembe. Mindezek alapján a bizottság véleményei nem tekinthetők olyan
megállapodásnak, amelyet a közhatalmi szervek előírtak, támogattak vagy hatásukat
megerősítették.
Azt is vizsgálni kell, hogy a közhatalmi szervek nem delegálták-e hatáskörüket a
magángazdasági szereplőknek. A jogszabály szerint a döntést a polgármester hozza
meg, és csak kivételes esetben-amennyiben az önkormányzatnak nincs elfogadott
kereskedelmi fejlesztési terve-köti őt a bizottság kedvező véleménye. Ebből az
következik, hogy nem történt hatáskör delegálás.
A Bíróság külön vizsgálta azt, hogy a 10. és 82. cikkek együttes értelme nem zárja-e
ki a jogszabály alkalmazását. A 10. és a 82. cikk együttes értelmének megsértése
akkor lenne megállapítható, ha a bizottságban részes vállalkozások kollektív
erőfölényben állnának, azaz olyan módon kapcsolódnának egymáshoz, hogy a piacon
azonos magatartást folytatnának. A nemzeti szabályok, amelyek a kereslet és a kínálat
egyensúlyának elérését szolgálják, és ezért engedélyhez kötik az új üzletek
megnyitását, nem tekinthetők olyannak, mint amelyek az egyéni kereskedőket
kollektív domináns helyzetbe helyezik, mivel annak szembeötlő jellegzetessége lenne,
hogy a kereskedők nem versenyeznek egymással.522

520

Joined cases C-140/94, C-141/94 and C-142/94 DIP SpA v Comune di Bassano del Grappa, LIDL
Italia Srl v Comune di Chioggia and Lingral Srl v Comune di Chiogga [1995] ECR I-3257. Egy évvel
később a Bíróság a C-70/95 Sodemare SA és társai kontra Regione Lombardia [1997] EBHT I-3395.
ügyben is megerősítette most már állandónak tekinthető esetjogát, hogy a hasznos hatás doktrínáját
mely állami intézkedések sérthetik.
521
Az engedély megadása kérdésében a polgármester az önkormányzat kereskedelmi fejlesztési
tervében meghatározott szempontok alapján határoz, amelyet az előbb említett önkormányzati
bizottsággal való konzultáció után állapítanak meg. Amennyiben az önkormányzatnak még nincs
elfogadott kereskedelmi fejlesztési terve, úgy a polgármester csak akkor adhatja meg az üzletnyitási
engedélyt, ha erről az önkormányzati bizottság kedvező véleményt adott ki. Az önkormányzati
bizottságok összetételét törvény állapítja megTagjai voltak a polgármester, az önkormányzati
közgyűlés által kinevezett közlekedési szakértő és várostervezési szakértő, a helyi kereskedelemi és
iparkamara igazgatója, a helyi idegenforgalmi hivatal képviselője, a forgalmazási kérdésekben járatos
öt szakértő, akik közül hármat az állandó üzlethelyiséggel rendelkező kereskedők szövetsége nevez ki,
a fogyasztói szervezetek egy képviselője, valamint az elárusítóhellyel rendelkező kereskedők
szövetsége által kinevezett egy tag.
522
A 10. és 82. cikkek együttes értelméből következő kötelezettséggel a Bíróság a Spediporto ügyben
foglalkozott. C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl v Spedizioni Marittima del Golfo Srl [1995] ECR
I-2883.
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Ulla B. Neergard szerint az állami hatáskör delegálása körében a Bíróság a Delta,
Spediporto és DIP ügyekben a következő feltételeket vizsgálta:
•
•
•

állami képviselők részt vesznek-e a bizottság működésében
ha igen, akkor van-e hatáskörük a döntés megváltoztatására
a bizottság kizárólag véleményt nyilvánít-e, amelyet az állami szerveknek nem
kell követniük.523

Neergard álláspontja szerint a Bíróság a fenti szempontokat nem ténylegesen
vizsgálja, hanem csak formálisan, a jogszabályi rendelkezések ismertetésével.
Indoklása szerint a Bíróságnak azért szükséges ilyen formális álláspontot követnie,
mivel előzetes döntéshozatali eljárásban az esetek többségében nincs információja
arról, hogy az állami képviselők mennyire aktív szerepet töltenek be a bizottságok
működésében, vagy hogy ténylegesen közérdeket érvényesítettek-e a döntéshozatal
során.524
A nemzeti szabályozás a 28. cikk tilalmába sem ütközik bele, mivel nem tesz
különbséget az áruk között azok eredete szerint, a törvénynek nem célja az, hogy a
többi tagállammal való kereskedelmet szabályozza és a szabad árumozgást korlátozó
lehetséges hatásai túl közvetettek és bizonytalanok ahhoz, hogy a tagállamok közötti
kereskedelmet korlátozónak minősüljenek.
Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság525(1998)
A jogesetek sorából kiemelkedik ez az ügy, ugyanis a Bizottság közvetlen keresete
nyomán ítélte a Bíróság közösségi joggal ellentétesnek azt az olasz jogszabályt, amely
a döntéshozatali hatáskör átruházásával előírta a vámügynökök nemzeti tanácsa
számára az összes vámügynök felé kötelező díjszabás megállapítását. Az Európai
Bizottság a korábban lefolytatott antitröszt eljárásában már megállapította a vállalati
társulás döntésének a 81. cikkbe ütköző jellegét. 526
Az olasz jogszabályok szerint a nemzeti tanács feladata különösen az, hogy a
vámügynökökre kötelező szakmai szolgáltatási díjszabásokat elfogadja. A díjszabást
megsértőket fegyelmi eljárás keretei között kiszabott szankciókkal fenyegeti az olasz
törvény végrehajtási rendelete. A nemzeti tanács kötelező minimum és
maximumdíjakat állapított meg, amely érvénytelenít minden ezzel ellentétes
megállapodást. A díjszabást az olasz pénzügyminiszter rendeletével jóváhagyta.
A vállalati társulás döntését a Bíróság versenykorlátozónak tekintette, amely alkalmas
a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására is.
„Meg kell tehát állapítani azt, hogy a szóban forgó jogszabály elfogadásával az Olasz
Köztársaság nem csak előírta a Szerződés 81. cikkével ellentétes megállapodás

523

i.m.106. oldal
i.m. 120. oldal
525
C-35/96 [1998] ECR 3851.
526
Ennek a bizottsági határozatnak a megsemmisítése iránt már eljárás folyt az Elsőfokú Bíróság előtt,
amelyet a Bizottság közvetlen keresetének elbírálásáig felfüggesztettek.
524
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megkötését és lemondott annak tartalmának befolyásolásáról, hanem hozzá is járult a
megállapodás betartásának biztosításához.”527
A Bíróság által említett versenyjogsértő állami intézkedések négy kategóriája közül
tehát háromba is beleillik az olasz szabályozási rendszer. Először is a jogszabály
előírja a versenykorlátozó megállapodás megkötését, másodsorban teljes mértékben a
gazdasági élet magánszereplőire ruházta át a közigazgatási szervek hatáskörét és a
versenykorlátozó hatásokat megerősítette azzal, hogy a törvény kötelezővé teszi a
díjszabás alkalmazását, a törvény végrehajtási szabálya pedig a díjszabást be nem
tartókkal szemben szankciókat állapított meg. Ezen kívül pedig a pénzügyminiszter
rendeletileg jóváhagyta a díjszabást, amelyet az olasz hivatalos lapban is közzétettek
(ezzel a díjszabás megismerését és alkalmazását könnyítve meg).
Librandi (1998)528
A vállalati társulások döntése kapcsán már röviden tárgyalt Librandi ügyben a
szállítmányozási ágazatot szabályozó olasz törvény felállított egy bizottságot,
amelynél regisztrálnia kellett magának minden, az ágazatban tevékenykedő
vállalkozásnak, és amelynek törvényben meghatározott feladata volt az ágazatra
vonatkozó minimum és maximum árak megállapításában való részvétel. Egy
miniszteri rendelet szerint a szállítmányozó cégek szervezeteinek képviselői kerültek
többségbe a bizottságon belül, de az ágazatban kötelezően érvényesítendő díjakat a
törvényben meghatározott szempontrendszer alapján, a bizottság javaslatára a
közlekedési miniszter jóváhagyásával határozták meg. A jogszabály szerint a
miniszternek konzultálnia kellett a díjak jóváhagyása előtt a régiókkal, valamint a
közvetlenül érintett gazdasági szektorokban működő reprezentáns nemzeti
kereskedelmi szövetségekkel és tekintettel kellett lennie a minisztériumok közötti
egyeztetést ellátó árbizottság ajánlására is. Ha a miniszter nem hagyta jóvá a
javaslatot, akkor azt visszautalhatta a bizottsághoz, amelynek újabb javaslatára ő
maga határozta meg a díjakat. A minisztert nem kötötte a bizottság módosított
javaslata. Az így kialakított díjakat megsértőkkel szemben szankciókat lehetett
alkalmazni.
A Bíróság az ítéletének indoklása elején felsorolta azokat az eseteket, amelyekben a
nemzeti intézkedések a közösségi joggal összeegyeztethetőnek minősülnek. Az
indoklás érdekessége, hogy a Bíróság nem idézi az állandó esetjoga mögött álló
indokokat, azaz nem utal arra, hogy azon nemzeti intézkedések meghozása vagy
hatályban tartása tiltott, amelyek a közösségi jog alkalmazásának hatását lerontják.
Ezzel a Bíróság megerősíti, hogy csak a felsorolt négy esetben állapítható meg a
közösség jog megsértése.
A Bíróság ezután visszautal a Spediporto ítéletre,529amelyben ugyanennek az olasz
jogszabálynak az alkalmazása kapcsán már úgy értelmezte a közösségi jogot, hogy
sem a 10. és 81. vagy 82. cikkek együttes értelmének megsértése, sem a 86. cikk, sem
a 30. cikk megsértése nem valósul meg.
A Librandi és a Spediporto ügy közötti egyetlen eltérés az, hogy időközben az olasz
jogszabályok módosítása nyomán a javaslatot tevő bizottságban a szállítmányozók
527

Az ítélet 55. pontja
C-38/97. Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. v Cuttica spedizioni e servizi internazionali
Srl.[1998] ECR I-5955.
529
C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl v Spedizioni Marittima del Golfo Srl. [1995] ECR I-2883.
528
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képviselői kerültek többségbe. A Bíróság értelmezése szerint ez önmagában nem
eredményez jogellenességet, hiszen a bizottságnak a javaslat megtétele során továbbra
is figyelembe kell vennie az olasz törvényben meghatározott közérdekű
szempontokat. 530A nemzeti bíróság végzésében utalt arra, hogy a díjak
meghatározása nem a törvényi szempontok alapján történik meg. A Bíróság ítélete
szerint a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy a
gyakorlatban a díjakat a törvényben megfogalmazott közérdekű szempontok
betartásával állapítják-e meg. Az előzetes döntési eljárás iránti kérelemben
kifejezetten megfogalmazódott az a kérdés is, hogy a korábbi ítéletekben hivatkozott
általános érdek531ugyanazzal a jelentéstartalommal bír-e mint a más ítéletekben
megjelenő közérdek.532 A Bíróság igenlő választ adott a kérdésre, hiszen minden
ügyben azt vizsgálta, hogy a testületben, bizottságban résztvevő vállalkozások
érdekén kívül egyéb érdek figyelembevételére kötelez-e a nemzeti intézkedés, illetve
harmadik személy érdekét meg kell-e fontolni. A Bíróság világossá tette, hogy az
egyedi szereplők magánérdekével szemben a kollektív érdekeket533kell érvényesíteni.
A nemzeti bíróság másik kérése az volt, hogy az Európai Bíróság állapítsa meg, hogy
a törvényben meghatározott szempontok közérdekű szempontoknak minősülnek-e.
„Így a tagállamoknak szükségszerűen figyelembe kell venniük a közérdeket annak
biztosításakor, hogy a tevékenységük nem zárja ki, nem korlátozza vagy torzítja a
verseny működését.
Ennek következtében a tagállamok határozzák meg azokat a szempontokat,
amelyekkel a legjobban biztosítható a versenyre vonatkozó közösségi szabályok
betartása.
A tagállami bíróság feladata annak megállapítása, hogy a nemzeti jogszabályban
megfogalmazott közérdekű szempontokat a gyakorlatban betartották-e.”534
A Bíróság azt is megfogalmazta, hogy jogellenes hatáskör átruházás nem történt meg,
mert a miniszternek joga van a javasolt díjak elutasítására vagy módosítására és
konzultációs kötelezettséggel is rendelkezik. Nem változtat az Európai Bíróság
jogértelmezésén az a nemzeti bíróság által felhozott érv, miszerint a miniszter még
soha nem élt ezen jogaival. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a
hatóságok ténylegesen nem ruházzák-e át hatásköreiket magángazdasági szereplőkre.
Ki kell emelnünk azt is, hogy a Bíróság nem kívánta felülvizsálni, hogy a tagállam
által meghatározott szempontok közérdekűnek tekinthetők-e. Ebben az ítéletében igen
világosan rögzítette, hogy egyedül a tagállamok jogosultak a közérdek
meghatározására és érvényre juttatására. A Bíróságnak tehát nincs hatásköre a
tagállamok minősítésének felülvizsgálatára vagy átminősítsére.
Pavlov535(2000)
530

A törvény szerint az ármeghatározásnál egy hatékonyan irányított vállalkozásnál rendes
körülmények között felmerülő közlekedési szolgáltatások átlagos költségére és a piaci helyzetre kell
tekintettel lenni olyan módon, hogy a közlekedési vállalkozások számára lehetővé váljon tisztességes
jövedelem megszerzése.
531
general interest
532
public interest
533
interests of the collectivity
534
az ítélet 45-47. pontjai
535
C-180/98-tól C-184/98-ig egyeesített ügyek Pavel Pavlov és mások kontra Stichting Pensioenfonds
Mediche Specialisten [2000] EBHT I-6451.
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A vállalkozásfogalom kapcsán megismert ügyben a Bíróság természetesen azt is
vizsgálta, hogy a vállalati társulás döntése versenykorlátozó-e és hogy az állam
megsértette-e a 10. és 81. cikkek együttes értelmét. Ismétlésképpen, e kérdések
Pavlov úr és társai és a szakorvosok nyugdíjalapja (a továbbiakban: „Alap”) között
folyamatban lévő jogvitában merültek fel, amelyeknek alapjául az szolgált, hogy a
Pavlov úr és társai megtagadták járulékaiknak az Alapba történő befizetését,
mégpedig azzal az indokkal, hogy az Alapba való belépési kötelezettség, amelynek
címén tőlük a járulékfizetést követelték, ellentétes a Szerződés 81., 82. és 86.
cikkével.
A Bíróság először megállapította, hogy jellegénél és céljánál fogva a Szerződés 81.
cikkének hatálya tartozik egy szakmai szervezet által hozott határozat, amely egy
kiegészítő nyugdíjrendszer létrehozására vonatkozik, és amellyel az államtól e
rendszer kötelezővé tételét kérelmezik. Ezután a szakmai szervezet szakorvos tagjait
vállalkozóknak, a szakorvosok nemzeti szövetségát pedig vállalkozások társulásának
minősítette. Ezek után azzal foglalkozott, hogy ellentétes-e a 81. cikkel egy szakma
tagjait képviselő szervezet által hozott határozat, amely az adott szakma tagjaira
vonatkozóan egy nyugdíjalapra bízza a kiegészítő nyugdíjrendszer igazgatását, és
amellyel az e nyugdíjalapba való belépés kötelezővé tételét az államnál kérelmezik.
A Bíróság szerint a szakorvosok kiegészítő nyugdíjának költségeit és szolgáltatásait
részben kiegyenlítő határozat a szakorvosi szolgáltatások költségtényezői
vonatkozásában korlátozza a versenyt. Ez azzal a hatással jár, hogy az említett
orvosok nem állnak egymással versenyben abban a tekintetben, hogy nyugdíjuk ezen
részét alacsonyabb költségekkel járó biztosítással érjék el. Ez a hatás azonban csak
korlátozott.536
“A vitatott határozat valójában csak a független szakorvosok által kínált
szolgáltatások egyes költségtényezői vonatkozásában mutat korlátozó hatásokat,
nevezetesen a kiegészítő nyugdíjrendszer vonatkozásában, amely csekély jelentőségű
más olyan tényezőkhöz képest, mint az orvosok tiszteletdíja vagy a gyógyászati
eszközök ára. A kiegészítő nyugdíjrendszer költségeinek csak marginális és közvetett
befolyása van a független szakorvosok által kínált szolgáltatások végső
költségeire.”537
A Bíróság indoklásának ezen része nagyon érdekes a témánk szempontjából, mivel a
Bíróság a 81. cikk alkalmazása során ugyazokat a szempontokat veszi figyelembe
mint a gazdasági szabadságok értelmezésénél. Ezzel a témával bővebben a csekély
jelentőségről szóló VI. fejezetben foglalkozunk.
“98. Ami egy szakma tagjait képviselő szervezet által az államhoz intézett, az általa
létrehozott foglalkoztatói nyugdíjalapba való belépés kötelezővé tételére vonatkozó
kérelmet illeti, hangsúlyozni kell, hogy e kérelem egy olyan rendszerbe illeszkedik,
amely hasonló több nemzeti jogban megtalálható olyan megoldáshoz, amely a
szociális területet érintő szabályozási jogkör gyakorlásával kapcsolatos. Egy ilyen
rendszer célja a második pillérhez tartozó kiegészítő nyugdíjak létesítésének
elősegítése és egy sor olyan védőintézkedést tartalmaz, amelyek tiszteletben tartatása
536
537
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az illetékes miniszter feladata, így egy szakma tagjai által benyújtott kérelem nem
jelenti a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének megsértését.
99. Ezen körülmények között arra a következtetésre kell jutni, hogy egy szakma tagjai
által hozott olyan határozat, amely egy kiegészítő nyugdíjrendszer igazgatásával
megbízott nyugdíjalap létrehozataláról rendelkezik, és amellyel az államtól
kérelmezik e szakma tagjai számára az alapba való belépés kötelezővé tételét, nem
ellentétes a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésével.
100. Ugyanezen indokok miatt az érintett tagállam határozata, amellyel a szakma
valamennyi tagja számára előírja egy ilyen alapba való belépés kötelezettségét, nem
ellentétes a Szerződés 10. és 81. cikkeivel.”
A Pavlov ítéletben tehát ismét tovább szűkül a tiltott versenykorlátozó állami
intézkedések köre. Amennyiben a megállapodás vagy vállalati társulás döntése csak
csekély mértékben korlátozza a versenyt, úgy az azt megerősítő állami jogszabály sem
esik a tilalom alá. A jogszabályi megerősítéssel viszont az egyébként csekély
versenykorlátozások jóval érzékelhetőbbé válhatnak. Ezt a tényt a Bíróság nem vette
figyelembe elemzésénél, a Jacobs főtanácsnok indítványában viszont kitért erre a
problémára.538
Elemzését azzal kezdte, hogy rávilágított az önfoglalkoztatók tevékenységének
speciális jellegére, a rájuk vonatkozó szabályozás komplexitására. Ha az állam nincs
teljes mértékben birtokában a szakma gyakorlására vonatkozó információknak, akkor
a szabályozó államnak meghatározott mértékben az önfoglalkoztatók szervezeteire
kell hagyatkoznia. A jogalkotó számára nehézségekkel járhat megfelelően részletes és
naprakész szabályok elfogadása a fogyasztóknak komplex és folyamatosan fejlődő
szolgáltatásokat nyújtó szakmák vonatkozásában. A szakmai szervezetek
önszabályozásával rugalmasabb és részletesebb szabályozás alkotható meg. A
versenyjog számára ugyanakkor kihívást jelenthetnek a szakmák szabályozási
autonómiájából eredő szabályozási visszaélésekkel szembeni fellépés.
Jacobs főtanácsnok Pavlov ügyben tett indítványa szerint nem lehet automatikusan
párhuzamot vonni a vállalkozások magatartásának és az állami intézkedéseknek a
jogszerűsége között. Mivel a Pavlov ügyben a megállapodás nem jár érzékelhető
versenykorlátozással, ezért a Bíróság esetjoga szerint az ezt a szakma összes tagjára
kötelezően kiterjesztő nemzeti intézkedés sem ütközhet a 10. és 81. cikk együttes
értelmébe. Ő ezt az esetjogot nem tartja kielégítőnek, ugyanis a miniszter nem tudta
volna a versenyt korlátozni a gazdasági szereplők közötti összejátszás hiányában,
mert ilyen szabályozás miniszteri kibocsátására nem volt felhatalmazása. A
főtanácsnok szerint az önfoglalkoztató szakmák szabályozási autonómiájának
megőrzése
és
a
versenykorlátozó
gyakorlatok
megelőzése
közötti
egyensúlykeresésben az utóbbira kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal
elfogadhatóbb lenne, ha a megállapodás jogszerűsége ellenére a prima facie
versenykorlátozó állami intézkedést jogszerűtlennek minősítenénk, majd ezután
lehetővé tennénk a kimentését a közérdek védelme alapján. A 10. cikk (2)
bekezdésének megfelelnek azok a megállapodások, amelyek jogos és világosan
meghatározott közérdekű cél védelmét szolgálják, és amelyek érvenyesülését a
tagállamok tevékenyen ellenőrzik. Néhány esetben a 86. cikk (2) bekezdésére is lehet
alapozni a kimentést. A kimentést a főtanácsnok abban az esetben is lehetségesnek
538
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tartaná, ha a 81. cikkbe ütköző magatartás hatásait a 10. és 81. cikk együttes
értelmébe ütköző nemzeti intézkedés megerősítené. Az államnak lehetnek olyan jogos
szociális vagy környezetvédelmi érdekei, amelyek egy jogszerűtlen megállapodás
legitimizálásához, hatásuk megerősítéséhez fűződnek. Bemutattuk, hogy a Bíróság
nem követte a Főtanácsnok érdemi újítást tartalmazó javaslatát.
A Főtanácsnok érve meggyőzőnek tűnik a de minimis elv kiiktatásának
szükségességét illetően is. Fel kell azonban hívnunk arra a figyelmet, hogy a
joggyakorlat szerint a 10. és 28. cikkek együttes értelme alapján csak akkor áll fenn az
állam közösségi jogi kötelezettsége a magánszemélyek által állított
kerekedelemkorlátozások megszüntetésére, ha a magánszemélyek cselekménye a
szabad árumozgást súlyosan zavarja. A Bíróság tehát valószínűleg a 10. és 28. cikkek
együttes olvasatánál is megköveteli azt, hogy a magánszemélyek cselekménye
érzékelhető hatással legyen. Ezt a tételt analógiaként alkalmazhatjuk a 10. és 81
cikkek együttes értelmének megsértésére is.
Wouters539(2002)
A Wouters üggyel a vállalati társulások döntése című részben már részletesen
foglalkoztunk. A Bíróság a holland ügyvédi kamara határozatát vállalati társulás
döntésének nyilvánította és vizsgálta, hogy az sérti-e a 81. cikket, valamint, hogy az
állam megsértette-e a 10. és 81. cikkek együttes értelmét.
A Bíróság ítélete szerint a felperesek álláspontja szerint az ügyfelek igényeit jobban ki
lehet elégíteni a partnerségi irodák szolgáltatásival, hiszen az egyre bonyolultabbá és
integráltabbá váló gazdasági környezetben az integrált szolgáltatások versenyelőnyt
jelentenek. A Bíróság indokolása szerint a partnerség teljes tilalma a 81. cikkbe
ütközik. Mivel az ügyvédek és a könyvvizsgálók gyakorlati tevékenysége egymást
kiegészíti, ezért a társulások szélesebb körű szolgáltatások nyújtását is lehetővé
tennék. A multidiszciplináris társulásokból származó méretgazdaságossági előny
pozitív hatást gyakorolhat a szolgáltatások költségeire és a nemzeti piacok
egymásbaolvadásából keletkező igények kielégítésére. A tilalom tehát a 81. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerint alkalmas a termelés és technikai fejlődés
korlátozására. A holland kormány érvelése szerint a tilalom pozitív hatással van a
versenyre, mivel a könyvvizsgálói szolgáltatások néhány nagy vállalkozás kezében
koncentrálódnak. A partnerség lehetővé tétele azt eredményezné, hogy a jogi
szolgáltatások is néhány nagy nemzetközi cég kezében egyesülnének, így a tilalom a
holland kormány szerint a jogi szolgáltatások esetében a sokszereplős piac
fenntartását segíti elő. Bár a Bíróság egyetértett ezzel az észrevétellel, mégis úgy
döntött, hogy a szabályok aránytalan jellegük miatt versenykorlátozók.540

539

C-309/99 J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577.
540
„92. Másrészről a minden tagállam kamarai tagját kötelező érdekellentétek tilalma szerkezeti
korlátját képezheti a jogi vállalkozások túlzott koncentrációjának és ezzel csökkentheti a
méretgazdaságossági előnyökből való részesedés lehetőségét vagy azt, hogy szerkezeti társulásra
lépjenek nagy koncentrációjú szakmák gyakorlóival.
93. Ilyen körülmények között a partnerség feltételek és korlátozások nélkül történő engedélyezése a
jogi szakma - amelynek általánosan decentralizált jellege szorosan kapcsolódik alapvető jellemzőihezés a koncentrált könyvvizsgálói szakma között azzal a következménnyel járna, hogy a jogi
szolgáltatások piacán érvényesülő verseny mértéke átfogóan csökkenne, mivel az ezen a piacon jelen
lévő vállalkozások száma jelentős mértékben visszaesne.
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A Bíróság a szabályozás versenykorlátozó mértéke és a szabályozási cél eléréséhez
szükséges eszközök – teljes tilalom vagy feltételekkel és korlátozásokkal történő
engedélyezés- között mérlegelt. A szabályozási célt- függetlenség, érdekellentétek
elkerülése- álláspontja szerint el lehetne érni olyan szabályozási eszközzel is, amely
kevésbé korlátozza a versenyt. Egy olyan versenykorlátozás elfogadható, amelynek
következtében még fennmarad a megfelelő mértékű verseny- és a szabályozási cél is
ugyanolyan hatékonyan elérhető. Miután a Bíróság leszögezte, hogy a megállapodás
alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására, áttért a
versenykorlátozás újszerűnek tekinthető kimentésére.
„97. Ugyanakkor a Szerződés 81. cikk (1) bekezdésének tilalmába nem ütközik bele
szükségszerűen minden vállalkozások közötti megállapodás vagy vállalati társulás
döntése, amely a feleknek vagy az egyiküknek a cselekvési szabadságát korlátozza.
Ennek a rendelkezésnek egy egyedi esetre való alkalmazása céljából figyelembe kell
először is venni azt az általános összefüggést, amelyben a vállalati társulás döntését
meghozta vagy amelyben versenykorlátozó hatásait kifejti. Ezen belül tekintettel kell
lenni különösen a céljaira, amelyek ebben az esetben kapcsolódnak ahhoz az
igényhez, hogy szabályozzák a szervezetre, képesítésre, szakmai etikára, felügyeletre
és felelősségre vonatkozó kérdéseket abból a célból, hogy a jogi szolgáltatások végső
fogyasztói számára és az igazságszolgáltatás megfelelő igazgatása céljából az
integritáshoz és tapasztalathoz szükséges garanciákat megteremtsék (lásd a C-3/95
Reisebüro Broede ügy 38. pontját). Ezek után azt kell megvizsgálni, hogy ezen célok
megvalósításában a versenykorlátozás következményi hatásai bennerejlenek-e.
…
107. pont: A szabályozás ésszerűen tekinthető olyannak, mint amely a jogi szakma
megfelelő gyakorlásának biztosítása céljából szükséges, úgy ahogy az az adott
tagállamban meg van szervezve.”
A nemzeti bíróság utolsó kérdése arra irányul, hogy a kamarai szabályozás
összeegyeztethető-e a vállalkozás és szolgáltatásnyújtás szabadságával.
„120. pont: Először is azt kell megjegyezni, hogy nemcsak a közjogi jellegű
szabályok vonatkozásában kell a Szerződés 52. és 59. cikkeivel való
összeegyeztethetőséget biztosítani, hanem azokkal is, amelyek célja, hogy kollektívan
szabályozzák az önfoglalkoztató tevékenységet vagy a szolgáltatások nyújtását.
Veszélybe kerülhetne a tagállamok közötti szabad személymozgást korlátozó
akadályok eltörlése, ha az állami korlátok eltörlését semlegesíthetnék azok az
akadályok, amelyek a közjog hatálya alá nem eső szervezetek és szövetségek jogi
autonómiájuk gyakorlásából erednek.
…
122. pont: Ez a korlátozás mindenesetre igazolhatónak tűnik a 97-109-ig terjedő
pontokban foglaltak alapján még akkor is, ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy
a vállalkozási jogra és szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezések
94. Mindazonáltal ezek a szabályok korlátozzák a versenyt, mivel a megfelelő mértékű verseny
fenntartása a jogi szolgáltatások piacán garantálható lenne az 1993-as szabályozáshoz képest kevésbé
túlzó intézkedésekkel is, mint amely teljes mértékben megtiltja a multidiszciplináris partnerség összes
formáját, bármilyen legyen is az érintett ügyvédi és könyvvizsgálói vállalkozások mérete.”
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alkalmazandók a kamarai tagok, valamint a könyvvizsgálók közötti
multidiszciplináris partnerséget megtiltó, 1993-as szabályozásnak megfelelő
szabályozásra és feltételezzük azt, hogy ez a szabályozás korlátozza a fenti
szabadságok egyikét vagy mindegyikét.”
Az ítélet egyrészt azért jelentős, mivel a Bíróság mindkét szabálycsoportot alkalmazta
ugyanarra a tényállásra. Másrészt a versenykorlátozás kimentését nem a hagyományos
módon, a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján végezte el, hanem a 81. cikk
(1) bekezdésének értelmezése körében, egy közérdekű cél elérésére való
hivatkozással.
Baquero Cruz szerint a Bíróság így elmossa a gazdasági szabadságok és a versenyjog
közötti választóvonalat, mivel az alanyi hatály helyett a tárgyi hatályra helyez
nagyobb hangsúlyt. Erre szerinte példa a Wouters ítélet, amelyben a Bíróság mindkét
szabálycsoportot alkalmazta. Ez azt jelenti, hogy részben egymást átfedő normatív
szabálycsoportokról van szó, amelyeket néha ugyanazon jogi probléma kezelésére
lehet felhasználni.541
Léger főtanácsnok indítványában szintén megállapította a versenykorlátozó jelleget,
majd a kimentéssel foglalkozott. Az észrevételt tevő kamara és több kormány a
Bizottság 1999/267. számú határozatára hivatkozott,542amelyben az Európai
Szabadalmi Hivatal előtt képviselő szabadalmi ügyvivőket tömörítő testület szabályát
a Bizottság a 81. cikk tilalmán kívül esőnek tekintette, mivel az ügyvivők
részrehajlásmentességét, integritását, kompetenciáját és felelősségét biztosítják azon
célból, hogy érdekkonfliktusok bekövetkeztét, félrevezető reklámokat megelőzzék, a
szakmai titkokat megvédjék, és hogy a Hivatal megfelelő működését garantálják.
Az észrevételt tevők szerint ezt az ésszerűségi elvet kellene alkalmazni a Wouters
ügyben is. Léger főtanácsnok azonban ezt az érvet azzal utasította el, hogy az
ésszerűségi elv a versenykorlátozások és a versenyre gyakorolt pozitív hatások,
előnyök mérlegeléséből áll és nem a versenykorlátozás, mint hátrány, valamint a
közérdek védelme, mint védendő érdek között. Ő a 86. cikk (2) bekezdése alapján
mentette ki a versenykorlátozást. Szerintem a Főtanácsnok értelmezésének vitatható
pontja az, hogy a 86. cikk alkalmazásához szükséges egy olyan állami intézkedés,
amely egy speciális vállalkozást (közvállalkozást, kizárólagos vagy különleges joggal
felruházott vállalkozást) jogsértésre ösztönöz, kényszerít. A kamara nem minősül
vállalkozásnak, de Léger szerint átminősül az állam részének, amely a gazdasági
szereplő vállalkozásokra (ügyvédekre) olyan szabályt hoz, amely által azok
versenyjogsértést követnek el. Az ügyvédek ugyanis szerinte általános gazdasági
érdek szolgálatát ellátó feladatot hajtanak végre. Az ügyvédi tevékenység ilyen
jellegű kategorizálása igen egyedi. Az ügyvédek általános feladata (ügyfelek
képviselete, jogi dokumentumok készítése, ügyvédi tanácsok nyújtása) ugyanis nem
minősül közérdekű tevékenységnek a gazdasági szabadságok jogában sem. Lehet,
hogy a Bíróság a Főtanácsnok erőltetett értelmezésének tükrében választotta azt az
utat, hogy a 81. cikk felhasználásával menti ki a versenykorlátozást és nem a 86. cikk
alapján.

541

Baquero Cruz (1) i.m. 85. oldal
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A nemzeti bíróság külön kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az állam megsérti-e a
10. és 81. cikk együttes értelmét, amikor felhatalmazta a kamarát a szabályalkotásra.
A jogellenes hatáskördelegálás megállapítása körében a Főtanácsnok szerint két
feltétel teljesülését kell elemezni. Az egyik feltétel eljárásjogi jellegű: a szakma tagjai
számára jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a szakmai szervezet által elfogadott
határozatokkal és szabályozásokkal szemben.
A másik feltétel szerint a hatósági szerveknek fenn kell tartaniuk annak hatáskörét,
hogy a szakma lényegi szabályainak tartalmát meghatározhassák, és különösen az
érintett személyek jogait befolyásoló szabályok tartalmát. Ebben az esetben nincs
jogellenes hatáskör delegálás, mert állami szabályozásként tekintünk az intézkedésre.
Ezt a hatáskört két módon gyakorolhatja az állam. A szabályozási folyamat upstream
fázisában, azaz a hatóságoknak a szabályozási folyamatban biztosítunk lehetőséget a
szabályozásra és downstream módon, azaz a szakmai szervezet által elfogadott
szabályokra utólagos ellenőrzést vezetünk be. A Wouters ügyben a főtanácsnok
véleménye szerint mindkét feltétel teljesül. A kamara ugyanis rendszeresen közölte az
a szabályozási tervezeteket az igazságügyminiszterrel. Léger szerint megfelelő
előzetes ellenőrzést tart fenn az állam, ha létezik egy olyan állandó gyakorlat, amely
alapján a szakmai szervezet tájékoztatja a szabályozási tervezetről az
igazságügyminisztert és köteles figyelembe venni annak a tervezethez fűzött
észrevételeit.
Az utólagos ellenőrzés is megvalósul, mivel a jogba ütköző vagy közérdeket sértő
határozatokat királyi rendelettel meg lehetett semmisíteni vagy alkalmazásukat fel
lehetett függeszteni.543
A Főtanácsnok álláspontja szerint tehát a kamara határozata jogszerű, mivel a 86. cikk
alapján kimenthető és az állam sem marasztalható jogellenes hatáskördelegálás miatt,
mivel az állam előzetes és utólagos ellenőrzési jogát fenntartotta.
A Bíróság szerint viszont az állam felelősségét nem kell vizsgálni, mert jogellenes
hatáskördelegálás csak akkor következhet be, ha a delegált társulás 81. cikkbe ütköző
döntést hoz. Gilliams álláspontja szerint az állami jogalkotási hatáskör delegálása per
se tilos abban az esetben, ha a vállalati társulás ennek alapján a 81. cikkbe ütköző
döntést hoz.544
Arduino545(2002)
Az olasz jogszabályok szerint az ügyvédi kamarai tagok polgári vagy
büntetőeljárásban felszámítható és bíróságon kívüli szolgáltatásaira vonatkozó díjait
minden két évben az országos ügyvédi kamara határozata alapján állapítják meg. Az
országos ügyvédi kamara tagjait az ügyvédek maguk közül választják. A díjszabási
határozatot jóvá kell hagynia az igazságügyi miniszternek, akinek kötelezettsége
előzetesen konzultálni a minisztériumok képviselőiből álló és árszabályozási
543

Az utólagos ellenőrzések hatékonysága három feltételtől függ:
-az a rendszeresség, amellyel ezt a hatáskört gyakorolják,
- a felfüggesztett vagy megsemmisített intézkedés tárgya,
-a felfüggesztéshez vagy megsemmisítéshez vezető okok kötelező jellege.
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i.m. 19. oldal
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C-35/99 Criminal proceedings against Manuele Arduino, third parties: Diego Dessi, Giovanni
Bertolotto and Compagnia Assicuratrice RAS SpA [2002] ECR I-1529. Wagner, Florian, H: Die
Verantwortlichkeit des Staates für Wettbewerbsbeschränkungen durch Gesetz in füderalen Systemen.
Wirtschaft und Wettbewerb 5/2003. 454-472.
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kérdésekben véleményt nyilvánító bizottsággal, valamint a kormánnyal is. A
jogszabályok alapján a díjakra minimum és maximum értéket állapítnak meg,546de a
bírósági munkadíjakat a bíróság állapítja meg a pertárgyérték, valamint a vitatott
követelések száma alapján és kivételes esetben mind a maximum, mind a minimum
díjaktól eltérhet. Az Európai Bíróság úgy formálta át a nemzeti bíróság kérdését, hogy
a Szerződés 10. és 81. cikkének együttes értelme kizárja-e egy olyan tagállami
jogszabály elfogadását, amely jóváhagyja a szakma tagjaira vonatkozó minimum és
maximum díjakat és amelyeknek tervezetét az ügyvédek szakmai szervezete készíti
el.
„Az a tény, hogy a tagállam megkívánja egy szakmai szervezettől a szolgáltatások
díjaira tervezet elkészítését, nem fosztja meg automatikusan a véglegesen elfogadott
tarifát jogszabályi jellegétől.
Jogszabályi jellege akkor lenne a szabályozásnak, ha a szakmai szervezet tagjait
szakértőknek lehetne tekinteni, akik az érintett gazdasági szereplőktől függetlenek, és
jogszabály megkövetelné tőlük, hogy a díjak meghatározásánál ne csak az abban az
ágazatban működő vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak érdekeit vegyék
figyelembe, hanem a közérdeket is és más ágazatban működő vállalkozások érdekeit
vagy a kérdéses szolgáltatások igénybevőinek érdekeit. (Itt a Bíróság több ügyre
visszautal).”547
Az olasz jog viszont semmilyen olyan közérdekű szempontot nem rögzített, amelyre a
kamarának határozata elkészítésekor figyelemmel kellene lennie.
„Ilyen körülmények között az eljárásban alkalmazott nemzeti jogszabály semmilyen
olyan eljárásjogi szabályt vagy anyagi jogi követelményt nem alkalmaz, amely
ésszerű valószínűséggel biztosíthatná, hogy az országos ügyvédi kamara a tervezet
elkészítésekor a közérdek védelme érdekében fellépő kinyújtott állami karnak
minősül.
…nem úgy tűnik, hogy az olasz állam lemondott volna arról a hatásköréről, hogy
végső soron meghozza a döntést, vagy hogy a díjszabás végrehajtásának
ellenőrzéséről lemondott volna.…
Először is a kamara csak egy nem kötelező díjszabás tervezet elkészítéséért felelős. A
miniszter jóváhagyása nélkül a díjszabás tervezete nem lép hatályba és a korábbi
díjszabás marad alkalmazandó. Ennek következtében a miniszternek jogában áll a
tervezetet a kamarával átdolgoztatni. Ezen kívül a minisztert két hatósági szerv segíti,
amelyeknek véleményét a díjszabás jóváhagyása előtt be kell szereznie.”548
A Bíróság arra is kitért, hogy kivételes esetekben a minimum és maximum értékektől
eltérhetett a perköltséget megállapító bíróság. Ilyen körülmények között az állam nem
delegálta magángazdasági szereplőkre a gazdasági tevékenységet érintő döntések
meghozatalának felelősségét, amelyeknek hatásaként a nemzeti szabályokat
megfosztaná azok jogszabályi jellegétől.
Nem feledkezhetünk meg azonban arról a tényről, hogy a miniszter szerepe a
díjszabás kialakításával kapcsolatban igen passzív volt. Kérdés, hogy
megváltoztathatta-e a miniszter a kamarai tervezetet? Ezt a Bíróság nem vizsgálta és a
546

a vita perértéke, az adott bírósági szint és büntetőügyekben az eljárás hossza alapján
Az ítélet 36-37. pontja
548
Az ítélet 39-41. pontjai
547
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jogszabályból sem derül ki, hogy erre hatásköre lenne. A jogszabály azt tartalmazza,
hogy a díjakat a kamara állapítja meg, amelyet a miniszter jóváhagyott. A korábbi
Librandi ítéletben a Bíróság azzal indokolta a hatáskördelegáció hiányát, hogy az
állam képviselőjének joga volt a szakmai testület javaslatának elutasítására, illetve
módosítására. Ez egy aktív, érdemi szerepre utal az állam részéről.Az Arduino ítélet
viszont tovább redukálja a jogalkalmazást formális, az állam passzív szerepével is
megelégedő jogértelmezéssel.
A hasonló CNSD ügy és az Arduino ügy között az a különbség, hogy a CNDS ügyben
a szövetség döntése önmagában kötelező volt, tehát megállapodásnak minősült,
valamint bár a miniszter nem rendelkezett hatáskörrel a jóváhagyásra, de ez mégis
megtörtént. Az Arduino ügyben az Európai Bíróság álláspontja szerint egy
jogszabályalkotási folyamatba vonják be a kamarát, de az állam nem ruházza át a
döntéshozatal jogát, mivel a döntés kötelező jellege az állami jóváhagyásból folyik.
Azt ebben az ügyben sem vizsgálta a Bíróság, hogy az állami szerveknek közérdekű
szempontok alapján kell-e dönteniük. A Bíróság azon az alapon határozott a
hatáskördelegáció hiánya mellett, hogy az állam hozta meg a végleges szabályozást,
tehát nem delegált hatáskört, hanem az állami jogszabályalkotási folyamatba vonta be
a kamarát.
Léger főtanácsnok más kiindulópontot választott elemzéséhez. Először azt vizsgálta
meg, hogy létezik-e 81. cikkbe ütköző megállapodás vagy vállalati társulási döntés,
majd ez után tért át annak elemzésére, hogy megerősítette-e az állam a
versenykorlátozás hatásait vagy jogellenes hatáskördelegáció következett-e be. A
kamarai határozat ugyan vállalati társulás döntése, de nincs versenykorlátozó célja,
mert a jogszabály követeli meg létrehozatalát, a jogalkotási eljárás előkészítő lépése
és státusa konzultatív. Versenykorlátozó hatása sincs, mivel nem alkalmazzák
miniszteri jóváhagyás hiányában. Minden versenykorlátozás a későbbi jóváhagyó
miniszteri rendelet eredménye. A főtanácsnok külön vizsgálta, hogy a kamarai
határozatnak a miniszter felé jóváhagyásra történő továbbítása versenykorlátozó lehete.
Léger főtanácsnok Jacobs főtanácsnok Albany ügyben meghozott indítványára utal
vissza.549 Jacobs főtanácsnok fejtette ki először, hogy a 81. cikk hatálya alá nem
tartozhatnak a vállalkozások részéről tett olyan kísérletek, hogy a hatóságokat
meggyőzzék egyes megállapodások hatásainak más gazdasági szereplőkre való
kiterjesztéséről. Először is egy ilyen kezdeményezés nincs hatással a verseny
folyamatára vagy a verseny szabadságára. Bármilyen korlátozás a későbbi állami
intézkedés eredménye lesz. Másodsorban a demokratikus társadalomban elfogadott,
ha magánszemélyek kollektív módon fordulnak az államhoz. A polgárok jogosultak
önszerveződések alakítására és a kormányhoz vagy a jogalkotóhoz irányuló közös
kérelmek benyújtsára. Ezek után a hatóságoknak kell eldönteni, hogy a javasolt
intézkedés a köz érdekében áll-e.
Én is egyetértek az indítvány logikájával, hiszen a Bíróságnak meg kellett volna
állapítania azt, hogy a kamara vállalati társulás (alanyi hatály), majd azt, hogy a
tervezet előkészítése a versenyjog tárgyi hatálya alá nem tartozik (közhatalmi
tevékenységgyakorlás részese).
549

C-67/96 Albany International BV kontra Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999]
EBHT I-5751.
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Léger főtanácsnok megjegyezte, hogy sok gazdasági szektort a gyors technikai
fejlődés következtében állandóan változó komplex áruk és szolgáltatások
jellemeznek. A hatóságoknak nehézséget jelentene, ha ezen szektorok szabályozásába
nem vonhatnák be az adott szakmai érdekképviseleteket. Ezért elfogadható, hogy az
állam az érintett vállalkozások szervezeteinek bevonásával konzultációs
mechanizmust épít ki. Miután a főtanácsnok indítványában arra a megállapításra
jutott, hogy a vállalati társulás döntése nem versenykorlátozó, tovább elemezte, hogy
ennek ellenére az állami intézkedés minősülhet-e a 10. és 81. cikk együttes értelmébe
ütközőnek. A Főtanácsnok tudatában volt a Bíróság esetjogával, amely szerint a
vállalati magatartás és az állami intézkedés között kapcsolatnak kell fennállni. Ez a
bírói értelmezés kizárja, hogy jogszerűtlennek tekintsük az önmagában
versenykorlátozó állami intézkedéseket. Azonban Léger főtanácsnok Jacobs
főtanácsnokkal együtt azt az elvet képviseli, hogy ez az automatikus felfogás nem áll
a gazdasági realitások talaján. Mivel a vállalati magatartás és az állami intézkedés
együttes hatásaként versenykorlátozás léphet fel, ezért az államnak intézkedését az 10.
cikk alapján ki kell mentenie. A kimentés tekintetében a Főtanácsnok szerint három
feltétel együttes teljesülését kellene elemezni: Az első az, hogy a vállalati magatartás
tartalma felett a hatóság hatékony ellenőrzést gyakorol. A második, hogy az állami
intézkedés jogos közérdekű cél elérése érdekében született. A harmadik, klasszikus
feltétel pedig az, hogy az állami intézkedés arányban áll a fenti célllal.
Az ügyben a Főtanácsnok szerint az első feltétel fennáll, hiszen a miniszter ugyan
nem helyettesítheti saját döntését a kamara döntésével, de egyet nem értése esetén a
tervezetet saját szempontjai alapján átdolgoztathatja a kamarával. A nemzeti
bíróságnak kell megállapítania, hogy a miniszter felügyeleti jogkörét ténylegesen is
gyakorolja-e. A második feltételnek való megfelelést is a nemzeti bíróságnak kell
deklarálnia, ami az Európai Bíróság esetjoga fényében különös. Az Európai Bíróság
több esetben is hangsúlyozta, hogy a tagállamra hárul az érdekek közérdekként való
elismerése. A harmadik feltétel a közösségi jogból jól ismert szükségességi és
arányossági teszt alkalmazása.
A nemzeti bíróság által feltett kérdés második része arra vonatkozik, hogy az állam
delegál-e állami hatásköröket a magángazdasági szereplőkre. A Főtanácsnok a
Bírósággal ellentétben külön vizsgálta, hogy a miniszter a jogszabályban biztosított
jogkörével élt-e, azt ténylegesen gyakorolta-e már.
Léger főtanácsnok tehát a doktrína kiterjesztő értelmezése mellett foglalt állást, azzal,
hogy a tagállamok a 10. és 81. cikkbe ütköző jogsértéseiket közérdek védelme okán
kimenthetik.
Vossestein üdvözölte a Bíróság ítéletét, mivel az szerinte fontos pontosítást hozott a
korábbi gyakorlathoz képest. A korábbi bírósági esetjog szerint először azt vizsgálták,
hogy az állam megerősíti-e a magánvállalkozások megállapodását, ennek keretei
között pedig azt, hogy a társulás tagjai magánvállalkozási minőségükben vagy
hatósági képviselőként (szakértőként) vesznek részt a társulás munkájában. Ezek után
a Bíróság azt elemezte, hogy a Van Eycke teszt második ága szerint van-e
hatáskördelegáció, amely nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a döntően
szakértőkből álló testülethez történő delegálás is beleütközhet a közösségi jogba.550
550
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Az Arduino ítélet egyértelművé teszi, hogy a Van Eycke teszt második ága a
lényegesebb, azaz a hatáskördelegálás kérdése fel sem vetődik, ha az állam
fenntartotta magának a végső döntés meghozatalának lehetőségét. A Bíróság csak a
hatáskördelegáció hiányában tért át a Van Eycke teszt első ágának vizsgálatára és
annak megsértését is ugyanazon okok miatt utasította el. A két ágat tehát egy érme két
oldalának is tekinthetjük.551 Másik kérdése az volt, hogy tekinthetünk-e az Arduino
ítéletre úgy mint amelyben a Bíróság a Wouters ítéletben hivatkozott szabályokat
alkalmazza?552
Az Arduino ügyben nem voltak sem a közérdekű szempontok meghatározva, sem
azok a lényeges elvek, amelyeknek a szabályozásnak meg kell felelnie. Az Arduino
ítéletet tehát csak akkor tekinthetjük a Wouters ítéleben lefektetett jogértelmezési
elvek alkalmazásának, ha a Wouters ítéletben rögzített feltételek nem kumulatív
feltételek. Másrészről azzal is érvelhetünk, hogy az Arduino ügyben az állam nem
adott át a szakmai szervezet részére szabályozási kompetenciát, hanem csak
konzultációs jogkörrel ruházta fel, amely eset a Wouters ítélet tényállásán kívül
esik.553 Én ez utóbbi értelmezést támogatom és ezt az álláspontot látszik megerősíteni
a Bíróság akkor mikor az ítéletet arra a tényre építi fel, hogy a szakmai szervezet csak
egy nem kötelező tervezet elkészítéséért felelős. Baquero Cruz szerint a Bíróság a
Wouters ügyben egy merev szempontrendszert alkalmazott, amelynek későbbi
alkalmazása kétségessé vált. Az Arduino ítélet egy implicit változást eredményez a
korábbi esetjoghoz képest, hiszen ebben az ítéletben a Bíróság már nem ragaszkodott
mereven a Wouters feltételek konjunktivitásához. A Bíróság arra alapította ítéletét,
hogy az állam végső soron tudja-e ellenőrizni a szabályozás tartalmát, amely csak a
feltételek egyike.554
Deisenhofer szerint555sem könnyű elemezni az ítéletet, mivel a Bíróság nem utalt
vissza a Pavlov ítéletben már használt automatikus jogszerűségi megközelítésre. Az
egyik lehetséges értelmezés az, hogy a Bíróság meg akarta változtatni a
jogértelmezését a hatások megerősítésére vonatkozóan és egy új eljárásjogi tesztet
alkotott, amely alapján nem jogszerűtlen a hatások megerősítése, ha megfelelő eljárási
garanciák léteznek arra vonatkozóan, hogy a tagállam nem mond le végső
döntéshozatali jogköréről és arról, hogy az intézkedések alkalmazását ellenőrizze.
Azaz nem lenne külön teszt a hatások megerősítésére, hanem azt helyettesítjük a
jogszerűtlen delegálásra eddig alkalmazott teszttel.556 Egy másik lehetséges
értelmezés az, hogy a hatások megerősítése tekintetében a Bíróság egy gondosan
megszövegezett ítélettel nem akarta megerősíteni az automatikus jogszerűségi
megközelítést, de az eset körülményeire tekintettel szükségtelennek látta azt, hogy
egy új tesztet alkosson.
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Vossestein (2) i.m. 861. oldal
egy szervezet által elfogadott szabályok állami intézkedésnek minősülnek, ha a tagállam
körültekintő (careful) a közérdekű szempontok és azon lényeges elvek meghatározásánál, amelyeknek
a delegált szabályozásnak meg kell felelnie és fenntartja azt a hatáskört, hogy végső esetben maga
hozza meg a döntést.
553
Vossestein (2) i.m. 862. oldal
554
Baquero Cruz (1) i.m. 152-154. oldalak
555
Deisenhofer, Thomas (Assistant of the Director General of DG Competition): Towards a
proportionality test in the field of the liberal professions? Competition Policy Newsletter, Number 3Autumn 2005. 25-33.
556
i.m. 28. oldal
552

- 170 -

Ezekből a jogirodalmi kommentárokból is egyértelmű, hogy az Arduino ítélet
értelmezése körül sok bizonytalanság van. Álláspontom szerint logikusabb lett volna,
ha a Bíróság azon az alapon állapítja meg a hatáskördelegáció hiányát, hogy az állam
kinyújtott karjának nem tekinthető vállalati társulás nem hozott a 81. cikk hatálya alá
eső döntést, mivel egy jogszabály-tervezet piaci hatások kifejtésére nem képes. A 81.
cikk hatálya alá pedig nyilván csak az ilyen vállalati magatartások tartozhatnak. Ilyen
kiindulópont mellett a Bíróságnak nem kellett volna belebocsátkoznia az állam
szerepvállalásával kapcsolatos fejtegetésekbe.
CIF557(2003)
A Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) és Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ügyben az olasz versenyhatóság határozatát felülvizsgáló nemzeti bíróság
által feltett kérdés az volt, hogy a versenyhatóságnak kötelezettsége-e félretenni annak
az olasz jogszabálynak az alkalmazását, amely versenykorlátozást követelt meg
bizonyos cégektől. További kérdésként merült fel a versenykorlátozásban részes
vállalkozások felelőssége. Egy jogszabály 1994-ig előírta, hogy gyufát
Olaszországban kizárólag az olasz gyufagyártók konzorciumához tartozó cég állíthat
elő és értékesíthet. Az olasz állam a jogszabályban kötelezettséget vállalt arra, hogy
megtiltja a konzorciumon kívüli vállalkozások olasz piacon történő értékesítését, új
gyufagyártó vállalkozások létesítését és pénzügyminiszteri rendelettel meghatározza a
gyufa eladási árát. A jogszabály a konzorciumon belül felállított egy speciális
bizottságot, amely a meglévő piaci részesedések arányában termelési kvótákat
határozott meg a résztvevő vállalkozások között. A speciális bizottság döntéseit egy
állami szerv hagyta jóvá. 1994-től a konzorciumban való részvétel kötelezettségét
megszüntették, ezután a konzorciumon kívüli vállalkozások is értékesíthették
termékeiket Olaszországban. A kvótameghatározás a konzorcium tagjai között
azonban tovább folytatódott. Az olasz versenyhatóság egy német gyufagyártó panasza
alapján megindult eljárásban megállapította, hogy 1994-ig az állami jogszabály
megkövetelte a vállalkozások jogsértését, ezért a vállalkozások pénzbírsággal nem
sújthatók, mivel az állami jogszabály jogi védettséget eredményez számukra. Ugyan
az állam megsértette a Szerződés 10. és 81. cikkének együttes értelmét, de mivel a
vállalkozások nem saját döntési autonómiájukban kötöttek versenykorlátozó
megállapodásokat, ezért felelősségük a 81. cikk megsértésének vonatkozásában nem
áll fenn. 1994 után azonban az állami jogszabály csak megengedte és elősegítette a
versenykorlátozó megállapodások megkötését, a vállalkozások tehát ezen időpont
után saját autonóm döntésük eredményeképpen folytatták a verseny korlátozását.
1994 utáni magatartásuk így a Szerződés 81. cikkét sérti és pénzbírság megfizetésére
kötelezhetők. A kvótamegállapodások megkötését az olasz jog 1994 előtt sem
követelte meg a vállalkozásoktól, ezért e tekintetben a konzorcium tagjai a
jogsértésért felelősséggel rendelkeznek.
A bíróság első kérdése az volt, hogy a 81. cikk megköveteli-e vagy lehetővé teszi-e a
nemzeti versenyhatóságnak, hogy ne alkalmazzon egy olyan nemzeti intézkedést,
amely jogszerűvé teszi vagy megerősíti egy olyan megállapodás versenykorlátozó
hatásait, amely különösen az árak meghatározására vagy piacfelosztásra vonatkozik és
a tagállamok közötti kereskedelmet hátrányosan befolyásolja? Szankcionálhatja-e a
557

C-198/01. Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) v Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato [2003] ECR I-8055.
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versenykorlátozó magatartást folytató vállalkozásokat vagy megtilthatja-e a
magatartást a jövő vonatkozásában?
Miután a Bíróság megismételte, hogy mely intézkedésekkel foszthatják meg a
tagállamok a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályokat hatásuktól, kitért arra,
hogy a Maastrichti Szerződés hatályba lépése óta az EK-Szerződés kifejezetten
rendelkezik arról, hogy gazdaságpolitikájuk során a tagállamok a szabadversenyen
alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban tevékenykednek (4.(1) és 98.
cikkek).
Az elsőbbség elvét nemcsak a tagállami bíróságoknak kell követni, hanem az állam
összes szervének, beleértve a közigazgatási hatóságokat is. Mivel többek között a 81.
cikk alkalmazását is a nemzeti versenyhatóságok biztosítják, ezért ennek a cikknek az
alkalmazása kevésbé hatékony lenne, ha a vállalkozások 81. cikkre vonatkozó
magatartásának vizsgálata során a versenyhatóság nem állapíthatná meg a nemzeti
intézkedés jogsértő jellegét.
„49. pont: Az olasz versenyhatóság helyesen járt el, amikor az olasz jogszabály
közösségi jogba ütközését észlelve a közösségi jogot alkalmazta, hiszen az elsőbbség
elve alapján az állam minden szervének, beleértve a közigazgatási szerveket is,
kötelezettsége, hogy ne alkalmazza azt a nemzeti jogszabályt, amely a közösségi
joggal ellentétes és kötelesek minden megfelelő intézkedést meghozni, amely
biztosítja a közösségi jog teljes alkalmazását.”558
A nemzeti bíróság másodikként azt kérdezte, hogy a vállalkozások autonóm
magatartását kizárja-e az a nemzeti jogszabály, amely a termék kiskereskedelmi
ármeghatározásának feladatát a minisztériumra delegálta, és egy olyan konzorciumra
bízta a vállalkozások közötti termelés felosztását, amelyben kötelező volt a tagság az
összes olasz vállalkozás számára.
A Bíróság először azt elemezte, hogy a nemzeti jogszabály lehetetlenné teszi-e a
vállalkozások autonóm magatartásának kifejtését és amennyiben erre a kérdésre
igenlő a válasz, akkor meg kell vizsgálni, hogy egyéb járulékos korlátozások,
amelyekért a vállalkozások felelősek, ténylegesen betudhatók-e az államnak. A
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53. pont: Elsősorban, ha a nemzeti jog kizárta azt, hogy a vállalkozások autonóm módon határozzák
meg magatartásukat…, akkor a jogbiztonság elvének biztosítása érdekében a versenyhatóság azon
kötelezettsége, hogy a versenyjogba ütköző jogszabályt ne alkalmazza, nem járhat azzal, hogy a
vállalkozásokat akár büntetőjogi, akár közigazgatási szankcióval sújtják azon múltbeli magatartásuk
miatt, amelyet az adott jogszabály követelt meg.
55. pont: A vállalkozások jövőbeli magatartása vonatkozásában azonban… a határozat kötelezi az
érintett vállalkozásokat, amikor a nemzeti versenyhatóság… döntése jogerőssé válik számukra. Ettől az
időponttól kezdve a vállalkozások többé nem érvelhetnek azzal, hogy ők a jogszabály folytán
kötelezettek a közösségi versenyjogi szabályok megsértésére. A jövőbeli magatartásuk tehát
szankcionálható.
56. pont: Másodsorban, ha a nemzeti jog csak ösztönzi, könnyebbé teszi a vállalkozások számára azt,
hogy autonóm módon versenykorlátozó magatartást folytassanak, akkor ezeket a vállalkozásokat kötik
a Szerződés 81. és 82. cikkei és szankciókkal számolhatnak, beleértve a nemzeti jog alkalmazásától
eltekintő határozat előtti időszakot is.
57. pont:… a vállalkozásokra így kirótt bírságot a nemzeti jogi szabályozás keretében kell értékelni,
amely enyhítő körülmény jelent.”
A Bíróság az ítéletben két új kifejezést használt: encourage or make it easier, legitimise or reinforces
their effects. Azaz a támogatás szinonímája az, hogy megkönnyíti a versenykorlátozó megállapodás
mgkötését, a hatások megerősítése pedig akkor is bekövetkezik, ha az állam jogszerűvé teszi a
közösségi jogba ütköző megállapodások megkötését.
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Bíróság esetjoga szerint559ugyanis megszorítóan kell alkalmazni azt a doktrínát, hogy
az állami kötelezés felmenti a jogsértő vállalkozást a felelősség alól. Azt kell
megvizsgálni, hogy a versenykorlátozó hatások kizárólag a nemzeti szabályozásból
erednek-e vagy legalább valamilyen mértékben a vizsgált vállalkozás
magatartásából.560 Az autonóm vállalati magatartásból eredő jogsértésért a
vállalkozások felelősek. Azt már az olasz versenyhatóság megállapította, hogy az
állam jogszabályban kötelezte a CIF-et kvótamegállapodás megkötésére, de nem
határozta meg sem azokat a szempontokat, sem azokat a szabályokat, amelyek alapján
a kvótafelosztást meg kell határozni. Ennek eredményeként a Bíróság álláspontja
szerint- kizárólag a szempontok és szabályok meghatározásával- a vállalkozások
társulása a jogszabályi kötelezettségből eredő korlátozáson túl is csökkentette a
versenyt. Ez a járulékos korlátozás a vállalkozásnak tudható be, autonóm magatartás
eredménye, amelyért a vállalkozás felelősséggel tartozik.
Végül a Bíróság visszatért annak vizsgálatára, hogy a CIF határozatai hatósági
intézkedésnek minősülnek-e. E körben megállapította, hogy egyfelől a
kvótameghatározó bizottság öt tagjából négy vállalkozás a gyártók képviselője, és a
jogszabály semmilyen olyan rendelkezést nem tartalmaz, amely kizárná, hogy ők a
saját érdekükből járjanak el. Másfelől a hatóságoknak semmilyen hatékony eszköze
nincs a bizottság döntéseinek ellenőrzésére.
A Bíróság tehát a döntéshozó bizottság összetételéből és az állami bevatkozási
eszközök hiányából vonta le azt a következtetést, hogy az antitröszt szabályok hatálya
alá tartozik a vállalati társulás döntése. Nem vizsgálta, hogy a kvótafelosztó döntések
jóváhagyásánál a miniszternek volt-e valamilyen mérlegelési jogköre. Ez a tényező az
Arduino ügyben nagy szerepet kapott, bár igaz, hogy ott a szövetség csak a
döntéstervezetet készítette el. Jacobs főtanácsnok álláspontja szerint a BNIC kontra
Clair ítélet alapján nem feltétlenül ügydöntő körülmény az, hogy a vállalati társulás
döntését jóvá kell hagyatni. Ez önmagában nem mozdítja el a döntést a 81. cikk
hatálya köréből. Ezt megerősíti az is, (és erre a Bíróság is utal ítéletében) hogy a
döntés meghozatala felett gyakorolt állami ellenőrzés nem tűnik túl intenzívnek.
A Bíróság CIF ítéletéből álláspontom szerint az a következtetés vonható le, hogy a
jogellenes állami kötelezés körébe tartozó esetek szűkültek. A korábbi ügyekben,
amennyiben az állam kötelezte a vállalkozásokat a jogsértő megállapodás
meghozatalára és ez létrejött, az állam részéről a jogsértés megállapítható volt. A CIF
ügy után viszont figyelembe kell venni azt is, hogy ez az állami kötelezés jogszerű
559

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali v Commission [2000] ECR II-1807. és
C-209/78-tól 215/78-ig és 218/78 Van Landewyck v Commission [1980] ECR 3125.
560
„68. pont: … az árverseny a versenynek nem az egyetlen hatékony formája és nem kell az
árversenynek minden körülmények között abszolút prioritást tulajdonítani. …
69. Ennek következtében az a tény, hogy az állam maga előre meghatározta a gyufa eladási árát, nem
zárja ki azt, hogy más téren a vállalkozások versenyző magatartást tanúsítsanak. A verseny más
tényezőkön keresztül is megvalósulhat, még ha korlátozott formában is.
70. Harmadrészt, bár a nemzeti bíróság előtti eljárás tárgyát képező és a konzorciumi tagságot
kötelezővé tevő olasz jogszabály a tagvállalkozásokra ruházza a termelés felosztását, de nem határozza
meg sem azokat a szabályokat, sem azokat a szempontokat, amelyekre tekintettel a felosztást meg kell
valósítani. …úgy tűnik, hogy a CIF kereskedelmi monopóliumát már 1983-ban megszüntették, amikor
eltörölték azt a korlátozást, hogy kizárólag konzorciumi tagok gyárthatnak és értekesíthetnek gyufát.
71. Ilyen körülmények között a tagvállalkozások közötti fennmaradó versenyt a jogszabályi
kötelezettségből eredő korlátozásokon túl is csökkenthetik.”
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lehet, amennyiben az állam a megszületett kartellt felülvizsgálatának hatáskörével
rendelkezik vagy ellenőrizheti a kartell végrehajtását. Ez esetben már állami aktusról
van szó, hiszen az állam nem mond le hatáskörének gyakorlásáról, csak az Arduino
ügy értelmében a jogalkotási folyamatba vonja be a vállalkozásokat. Ha a kartellnek
az állami felülvizsgálat előtt nincsenek a piacon érezhető versenykorlátozó hatásai,
akkor a dokrína mögött húzódó elv, - hogy a vállalkozásokra alkalmazandó
versenyjogi szabályok alkalmazásának hatékonyságát az állam ne rontsa le - nem
sérül. Amennyiben az állam a vállalkozásokat jogsértésre kötelezi, és ezen jogsértés
felett az állam nem gyakorol kontrollt, akkor az állam lemondott- véglegesen
átengedte- döntéshozatali jogkörét magánpiaci szereplőknek. Ekkor a Van Eycke teszt
mindkét ága sérül. A harmadik lehetséges eset az, amikor az állam előírja például a
vállalati társulás számára, hogy hozzon versenyjogba ütköző döntést, de ennek
szempontjait, szabályait az állam részletesen, előre meghatározza és fenntartja azt a
hatáskört, hogy maga hozza meg a végső döntést (Wouters teszt). Ebben az esetben a
szabályozás állami jellegét nem veszti el. Ekkor az állam a Van Eycke teszt egyik ága
alapján sem marasztalható el. Felvetődhet ugyan a kötelezés jogsértés-típusnak az
alkalmazása, de ez önmagában a CIF ítéletben alkalmazott módszer szerint nem
jogellenes. Ugyanez a szituáció abban az esetben, ha az állam nem kötelez a
jogsértésre, hanem csak azt megkönnyíti, ösztönzi. (Mint a Wouters ügyben,
amelyben a holland jogszabály inkább tekinthető felhatalmazásnak, ösztönzésnek
mint kötelezésnek, hiszen a vállalati társulás döntötte el azt, hogy kiad-e a
felhatalmazása alapján szabályozást vagy sem.)
AOK Bundesverband561(2004)
Az AOK Bundesverband ügy tényállását és a bíróság ítéletét szintén részletesen
tárgyaltuk a vállalkozásfogalom témája kapcsán. A Bíróság ugyan nem minősítette
vállalkozásnak a német egészségügyi alapokat, de Jacobs főtanácsnok ezzel ellentétes
álláspontra helyezkedett és azt is kimondta, hogy a német szabályozás sérti a 3, 10. és
81. cikkek együttes értelmét. Az előzetes döntési kérdések között nem szerepelt, hogy
az állam megsérti-e a 10. és 81. cikkek együttes értelmét, így az ügynek ezzel az
oldalával a Bíróság nem foglalkozott. A bírósági érveléséből kiindulva azt szűrhetjük
le, hogy valószínűleg nem történt az állam részéről jogsértés, mivel a bírói esetjog
szerint ennek feltétele lenne az is, hogy az állam magángazdasági szereplőkre ruházza
a jogalkotás feladatát. Mivel a Bíróság megállapította, hogy a betegbiztosítási alapok
nem vállalkozások, ezért az állam részéről sem megállapítható a jogsértés.
Feltételezzük azonban egy kis időre azt, hogy a Bíróság az alapokat vállalkozásoknak
és szövetségüket vállalkozások társulásának minősíti. Ebben az esetben vajon a bírói
gyakorlat szerint az állam jogsértést követett volna-e el? Ha abból indulunk ki, hogy a
Bíróság jogsértési tesztje szerint az is tilos, hogy az állam megkívánja, ösztönözze a
jogsértést, akkor a német szabályozás nem állja ki a jogszerűség próbáját. Ha azonban
a teszt második ágára helyezzük a hangsúlyt, akkor azt vizsgáljuk, hogy az állam
magángazdasági szereplőkre ruházza-e a versenyt befolyásoló döntések
meghozatalának felelősségét. Az Arduino ítélet figyelembevételével az állam nem
561

AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der
Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der
Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft and SeeKrankenkasse v. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) and Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische
Forschung GmbH (C-355/01) [2004] ECR I-2493.
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ruházza át teljes mértékben a szabályalkotási hatáskörét, hiszen a jogszabály
meghatároz néhány döntési kritériumot és a társulás döntése hiányában az állam
határoz. A Bíróság megszorító jogértelmezése szerint ez a két tény álláspontom
szerint elég lenne a Bíróság számára annak megállapítására, hogy nem történt meg a
második ág megsértése sem. Slot értelmezése szerint a német állam elkövette a
jogsértést, amelyet a 86. cikk (2) bekezdés alkalmazásával sem lehet kimenteni. Slot
szerint ez a cikk azért nem szolgálhat alapul a kimentéshez, mivel a 86. cikket a 3.(1)
g), 10. és 81. cikkek együttes értelmezése alapján létrejövő norma már tartalmazza.
Ugyancsak ő említi azt, hogy az Európai Bíróság soha nem ítélkezett úgy, hogy a 86.
cikk kimentési alapul szolgálhat ilyen esetekben.562 Ahogyan fentebb láttuk Jacobs
főtanácsnok viszont a 86. cikk (2) bekezdése alapján kimenthetőnek találta a
vállalkozás társulásának jogsértését a 81. cikk tilalma alól. Mivel a jogsértés az állami
szabályozás és a vállalati társulás döntésének együttes eredménye, ezért álláspontom
szerint nem lehet kizárni azt, hogy a 86. cikk (2) bekezdését az állam is felhívja abban
az esetben, ha az Európai Bíróság a 3, 10. és 81. cikk alapján megállapította volna a
jogsértését. Nem biztos, hogy megállja a helyét Slot azon véleménye, hogy a 86. cikk
a fenti norma részét képezi, ezért már nem lehet rá külön hivatkozni. Jacobs
főtanácsnok a Pavlov ügyben adott indítványában azt javasolta, hogy a
versenyjogsértő állami intézkedések körét tágabban meghúzva az Európai Bíróság
állapítson meg kimentési lehetőséget. Az egyik kimentési lehetőségnek ő azt
tekintette, ha az állam bizonyítja, hogy jogszerű és világosan meghatározott
közérdekű cél megvalósítása érdekében született meg a jogszabály és a tagállamok a
vállalati jogsértést tevékenyen ellenőrzik. A másik kimentési lehetőség álláspontja
szerint a 86. cikk (2) bekezdése lenne.563
Mauri564(2005)
Egy olasz nemzeti bíróság annak a jogszabálynak a közösségi joggal való
összeegyeztethetőségét kérdőjelezte meg, amely előírta az ügyvédi vizsgát
lebonyolító ötfős vizsgabizottságban két ügyvéd tag részvételét. Egy sikertelen
vizsgát tevő olasz állampolgár szerint ez nem teszi lehetővé a részrehajlásmentes
értékelést, és nem biztosítja az ügyvédi hivatás gyakorlásának engedélyezése során a
verseny érvényesülését. E körülmény természeténél fogva lehetővé teszi az ügyvédi
kamara számára, hogy a piac logikája szerinti mennyiségi válogatást végezzen a
hivatást már gyakorlók érdekeinek védelmében.
A nemzeti bíróság kérdése a versenyszabályok, valamint a vállalkozási joggal
kapcsolatos alapszerződési rendelkezések értelmezésére vonatkozott, amelyről a
Bíróság végzéssel határozott. Ez arra utal, hogy a jogkérdést nem tartotta
bonyolultnak. A Bíróság rövid indoklásában a Van Eycke ítélet második ágának
vizsgálatára helyezte a hangsúlyt és kimondta, hogy az állam nem szüntette meg
szabályozásának állami jellegét azzal, hogy ügyvédekből és bírókból álló testületre
ruházta a hivatás gyakorlásának engedélyezését. A szervezeti szempontok, a
minisztérium felügyeleti hatásköre, beavatkozási jogköre, a testület határozatának
562

Slot (2) i.m. 591-592. oldal
C-180/98-tól C-184/98-ig egyesített ügyek Pavel Pavlov és mások kontra Stichting Pensioenfonds
Medische Specialisten. Opinion of Mr Advocate General Jacobs [2000] EBHT I-6451., 163.pont.
Hasonló értelemben nyilatkozott Léger főtanácsnok is a C-35/99 Arduino ügyben. Lásd para 91.
564
C-250/03 Giorgio Emanuele Mauri kontra Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di
avvocato presso la Corte d’appello di Milano [2005] EBHT I-1267.
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rendes bíróság előtti megtámadhatósága indokolta annak megállapítását, hogy az
állam nem mondott le hatáskörének gyakorlásáról. 565
A Bíróság végzésében felsorolt szempontok arra utalnak, hogy nem minősülnek
jogszerűtlennek a vállalati társulások olyan versenykorlátozó határozatai, amelyek
felett a tagállamok aktív felügyeletet gyakorolnak. Ez mintha azt sugallná, hogy a
tagállam formális ellenőrzési szerepének lehetősége nem elégendő a jogszerűséghez,
hanem cselekvően kell felügyeleti jogait gyakorolnia. A Bíróság magáévá teszi Léger
főtanácsnok Wouters ügyben tett indítványának eljárásjogi feltételét és a bírósági
felülvizsgálat lehetőségét külön indokként kiemeli. Egyes kommentátorokat ez arra a
megállapításra vezetett, hogy a Bíróság emelte a jogszerűség standardját. Szerintük
innentől kezdve a jogszerűséghez nem elegendő az, ha az államnak lehetősége van a
formális ellenőrzésre. 566 Ezzel az állásponttal szemben azt hozhatjuk fel legerősebb
érvként, hogy a Bíróság nem végzésekben szokta állandó esetjogát megváltoztatni,567
főként nem olyan természetű kérdésekben, amelyek a tagállamok és a Közösség
közötti hatáskörmegosztásra hatással vannak. Nem lehet azonban teljes mértékben
kizárni azt, hogy ez volt az ötfős tanács szándéka. A Bíróság ugyanis többször
készítette elő jogértelmezési fordulatát kisebb jelentőségű ítéletekben, majd később a
fontosabb döntéseknél már mint megállapított értelmezésként csak visszautalt erre. A
Mauri ítélet azonban szerintem nem ebbe a körbe tartozik, hiszen a később meghozott
Macrino ítélet nem tartalmazza az aktív felügyelet koncepcióját. Sokkal valószínűbb,
hogy a Bíróság nem új tesztet kívánt bevezetni, hanem -mivel ebben az ügyben az
aktív ellenőrzés elemeit is felfedezte, ezért -a rövid indoklásban az ítélet
alátámasztására ezeket is felhasználta, mint a formális ellenőrzéshez képest erősebb
érveket.

565

„31. pont: Ugyanakkor, feltéve akár, hogy az ügyvédek, mint az államvizsga-bizottság tagjai az EK
81. és az EK 82. cikk értelmében „vállalkozásnak” minősülnek, nem látható, hogy az alapügy
körülményei esetén az állam az ügyvédi hivatás gyakorlásának engedélyezésével kapcsolatos
szabályozásának állami jellegét megszüntette volna azáltal, hogy az ügyvédekre ruházta volna a
hivatásuk gyakorlásának engedélyezése terén való döntéshozatal felelősségét.
32. pont: Valójában, elsősorban azt kell megállapítani, hogy az állam magában a vizsgabizottságban
lényeges helyet foglal el az öt tag közüli azon kettő bíró jelenlétével, akiket – jóllehet a hierarchia
szempontjából az igazságügy-miniszternek nem alárendeltek – mégiscsak ezen állam képviselőinek
kell tekinteni.
33. pont: Másodsorban felidézendő, hogy – amint az az iratokból is következik – az Igazságügyi
Minisztérium jelentős hatáskörrel rendelkezik, mivel a vizsgabizottság minden egyes munkafázisát
ellenőrizheti, sőt ezen munkálatokba be is avatkozhat, amennyiben ez szükséges.
34. pont: Így az említett minisztérium nevezi ki a vizsgabizottság tagjait, választja meg a vizsga
anyagát, illetve ezt szabálytalanságok esetén visszavonhatja, és saját képviselője kijelölésével
beavatkozhat a vizsgák fegyelmének és helyes lebonyolításának biztosítására adott utasítás
végrehajtása érdekében.
35. pont: Harmadsorban, a vizsgabizottság által hozott nemleges határozat megtámadható a
közigazgatási bíró előtt, aki azt felülvizsgálja.
36. pont: Az alapeljárás tárgyát képező vizsga minden egyes szakaszában az állam által gyakorolt
ellenőrzés tehát arra enged következtetni, hogy ez utóbbi a magán- piaci szereplők javát szolgáló
hatáskörének gyakorlásáról nem mondott le.”
566
Ezen az állásponton van Szoboszlai Judit. Lásd i.m.
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Végzést a Bíróság az Eljárási Szabályzat 104. cikk (3) bekezdése szerint olyan ügyekben hoz,
amelyekben a válasz egyértelműen levezethető az ítélekezési gyakorlatból vagy a kérdés azonos egy
olyan kérdéssel, amelyről a Bíróság már határozott.
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Macrino568
Az ügy tényállása nagyon hasonló az Arduino ügyhöz, mivel ebben a jogesetben is
annak az olasz törvénynek a közösségi joggal való összeegyeztethetősége
kérdőjeleződött meg, amely az ügyvédi munkadíjakra minimum és maximum
tételeket állapított meg.
A Macrino ügyben a jogszabálynak az a része került terítékre, amely a bírósági
eljárásokon kívüli munkavégzéssel kapcsolatban rögzíti a díjakat. A jogi tanácsadás
és a szerződések megkötése Olaszországban nem tartozik az ügyvédek kizárólagos
jogai közé.569 Azzal, hogy az állam az ügyvédi kamara által elkészített tervezetet
jóváhagyja, kiterjeszti minden jogi tevékenységet végző magánszemélyre és ezzel
felerősíti annak hatásait. Az előzetes döntést kérő nemzeti bíróság arra is választ várt,
hogy vizsgálnia kell-e, hogy a nemzeti intézkedés valamilyen tagállami közérdek
védelme érdekében arányosan korlátozza-e a versenyt.
Maduro főtanácsnok indítványának lényege az volt, hogy a Bíróságnak az Arduino
ítélet szerint kell megítélnie ezt a hasonló tényállást, azaz a főtanácsnok szerint semmi
nem indokolja az esetjogtól való eltérést. Amennyiben az állam hatékonyan ellenőrzi
a szabályozás alkalmazását, akkor a vállalati társulás tervezete alapán meghozott
állami szabályozás összeegyeztethető az EK-Szerződés 10. és 81. cikkének együttes
értelmével. A főtanácsnoki indítvány alapján azonban a szabályozás közösségi jogba
ütközik, mivel a szolgáltatásnyújtás szabadságát ki nem menthető módon korlátozza.
A minimum értékek meghatározásánál is csak az olasz jogi szolgáltatók érdekeit
vették figyelembe, így a Cullet ügy analógiájára a szabályozás jogsértő, mivel az
importált termékeket hátrányba helyezi a hazai termékekkel szemben. A szabályozás
azt eredményezi, hogy az import termékeket nem lehet jövedelmező módon az adott
feltételek mellett forgalmazni vagy az import termék alacsonyabb költségeiből adódó
versenyelőnyét az árminimum megszünteti. Ezért a minimumár a szolgáltató
piacrajutását korlátozza. A Bíróság ezt a tételt már a Caixa Bank ügyben570 a
letelepedési szabadság korlátozása körében is alkalmazta és a főtanácsnok szerint a
Macrino ügyben is alkalmaznia kell. A maximum árak meghatározása is korlátozó,
mert a másik tagállam szolgáltatójának profitrátáját csökkentheti, hiszen neki az
importköltségekkel is kalkulálni kell.
Olaszország a jogszabály kimentése érdekében egyrészt azzal érvelt, hogy a
bírósághoz fordulás jogának védelme érdekében van szükség a korlátozásra. A
minimum árakat azonban a Főtanácsnok szerint ilyen érvvel nem lehet megindokolni.
A másik tagállami védekezés szerint az ügyvédek közötti öldöklő verseny
árversenyhez vezet, amely a fogyasztók kárára a szolgáltatások minőségét fogja
hátrányosan érinteni. A főtanácsnok azonban nem látott kapcsolatot az árverseny és a
szolgáltatások minőségének csökkenése között. A Macrino ügyet a Bíróság
valószínűleg az Arduino ügyhöz hasonlóan fogja eldönteni, az arányosság kérdésében
pedig szerintem nem fog választ adni. Ameddig a Bíróság a tagállamok feladatának
tekinti a versenykorlátozást igazoló nemzeti közérdek meghozatalát, addig nem fogja
az ezen közérdekből megszületett intézkedés arányosságát vizsgálni.
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C- 94/04 Federico Cipolla kontra Rosaria Fazari és C-202/04 Stefano Macrino, Claudia Capodarte
kontra Roberto Meloni. Opinion of Advocate General Maduro. Delivered on 1 February 2006., a
Bíróság ítéletét 2006. december 5-én hozta meg.
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Deisenhofer 26. oldal
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C-442/02 CaixaBank France kontra Ministère de l’Économie, des Finaces et de l’Industrie [2004]
EBHT I-8961.
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A dolgozat második változatának írása során a Bíróság meghozta ítéletét a Macrino
ügyben. A Főtanácsnok indítványát követve nem állapította meg a hasznos hatás
doktrínájának megsértését, viszont a szolgáltatásnyújtás szabadságába ütközőnek
találta a minimum és maximum árak rögzítését. Az állam által felhozott kimentési
érvek elfogadhatóságát pedig néhány rövid kommentárral a nemzeti bíróságra bízta. A
Bíróság elvileg elfogadhatónak tartotta kényszerítő közérdekként a fogyasztók
védelmét és az igazságszolgáltatás megfelelő működésének védelmét, de a nemzeti
bíróságra bízta annak eldöntését, hogy létezik-e összefüggés a tiszteletdíjak mértéke
és az ügyvédek által nyújtott szolgáltatások színvonala között ezen a sajátos piacon és
hogy a korlátozás arányos-e.
2.2. Jogirodalmi kommentárok
Hans Gilliams így összegzi a Bíróság jogértelmezését.571
A jogértelmezés során nem releváns az a tény, hogy a határozatot meghozó szervezet
közjogi jogállású. Amennyiben azonban teljes mértékben vagy döntően a hatóságok
képviselőiből álló testület hozza meg a döntést, akkor ez a szervezet az állam
kinyújtott karjának, a hatóságok részének minősül. A másik lehetséges eset az, hogy
az állam egy szervezetre delegálja a jogalkotási hatáskörét. Ilyen esetben a vállalati
társulás sem a versenyszabályok hatálya alá tartozó döntést hoz, hanem állami
szabályozást. A jogalkotási hatáskördelegálás szempontrendszerét azonban a Bíróság
igen szigorúan határozta meg a Wouters ügyben.
A Wouters ügy jó példa arra, hogy nem felel meg ennek a követelményrendszernek
egy olyan jogszabályi felhatalmazás, amely a szakma megfelelő gyakorlásának
érdekében jogosít egy vállalati társulást szabályok elfogadására. Gilliams szerint nem
mentesíti a vállalati társulást a 81. cikk alapján viselt felelősség alól az, hogy az
állami hatáskördelegáció miatt az állam megsérti a Szerződés 10. cikkét. Erre példa az
olasz vámügynökök esete, amelyben jogszabály hatalmazta fel a vámügynökök
nemzeti tanácsát a kötelező díjszabás elfogadására. A Bizottság a vállalati társulással
szemben antitröszt eljárást indított, a hatáskört delegáló tagállammal szemben pedig
jogsértési eljárást.
Gilliams egy olyan helyeztet is megkülönböztet, amikor maguk a közhatóságok
számos alapvető szabályt, általános elvet fogadnak el, amelyet azután a vállalati
társulások töltenek ki részletes szabályokkal. Ezen helyzet megítélése szerinte nem
egészen világos. A vállalkozások társulása a bírósági esetjog szerint csak akkor nem
felel a versenyjogsértésért, ha a nemzeti jogszabály kötelezte őt a jogsértésre. A
szabályozás állami intézkedésnek minősül, ha a szabályozó szervezet az állami
jogszabály keretei között maradva bocsátja ki „végrehajtási” szabályait és az állam
fenntartja magának a végső döntés meghozatalának lehetőségét. Ebben az esetben a
vállalati társulás nem felelős a jogsértésért. Az ilyen helyzetek megítélése
nagymértékben függ attól, hogy az állam milyen részletesen határozta meg azokat a
közérdekű szempontokat, amelyeket a szabályozó szervezetnek figyelembe kell
vennie.
Az utolsó kategória Gilliams értelmezése szerint az az eset, amelyben a szabályozást
ugyan az állam fogadja el, de a vállalkozások társulásának javaslatára vagy az általuk
571

i.m. 7-13. oldalig
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kifejtett lobbitevékenység nyomására. Több esetben előfordul az is, hogy az állam
csak mintegy felülbélyegzi a vállalati társulás által már érdemben elkészített
szabályozást és azt jogszabályi erőre emeli. A Bíróság ezekben az esetekben
vonakodik annak vizsgálatától, hogy ki volt a jogszabály valódi szerzője és vajon a
jogszabály ténylegesen a közérdeket szolgálja-e. A bírósági esetjog tehát Gilliams
szerint a lobbisták számára védelmet nyújt, hiszen a versenyszabályok nem
alkalmazhatók, amennyiben a szabályozást formálisan az állam fogadta el. A bíróság
esetjoga szerint az egyetlen eset, amelyben az állam jogsértést követ el, ha a
vállalkozások versenykorlátozó megállapodását szó szerint átveszi, azt mintegy
felülbélyegzi.
A Gilliams és Slot által felállított kategóriákat Whish egy érzékletes példával világítja
meg.
Ha a tagállamban minden ügyvéd egy olyan kamarához tartozik, amelyet ők
alapítottak és a kamara díjszabási ajánlatot készít el, akkor megsértik a 81. cikk (1)
bekezdését, mivel vállalati társulásuk versenykorlátozó döntést hozott. Ha B
tagállamban maga az állam rögzíti a díjakat, akkor nincs olyan megállapodás,
amellyel az állami szabályozás kapcsolatban állna, tehát az állam nem sérti meg a 10.
és 81. cikk együttes értelmét. C tagállamban jogszabály állította fel a kamarát, a
kamara eldöntheti, hogy díjszabási határozatot kiad-e, és ha igen, akkor milyen
mértékűek legyenek a díjak. A kamara díjszabása a 81. cikkbe ütköző társulási
döntésnek minősül, de az nem világos, hogy az állam megsérti-e a 10. és 81. cikk
együttes értelmét, hiszen az állam a kamara számára döntési szabadságot hagyott. D
tagállamban az állam előírja a kamara számára, hogy adjon ki döntést, de a kamarára
bízza a kidolgozás részleteit. D állam felelősséggel rendelkezik, mivel delegálta a
szabályozási hatáskörét magánpiaci szereplőkre és előírta a hatáskör gyakorlását. E
tagállamban az állam rendeletileg írta elő azt, hogy a kamara által kidolgozott
díjszabást mindenkinek be kell tartania. E tagállam megerősítette a társulási döntés
versenykorlátozó hatásait, így megsértette a 10. és 81. cikkek együttes értelmét.572
Gilliams kifejti, hogy a 10. cikk nem nyújt sok hozzáadott értéket az antitröszt
tilalmakhoz. Szerint ez helyes megközelítés, mivel a 10. cikk - a gazdasági
szabadságokkal ellentétben- nem hatalmazza fel a Bíróságot annak vizsgálatára, hogy
a versenykorlátozás mögött milyen tagállami közérdek húzódik.573
Ő tehát helyesnek ítéli azt az értelmezést, hogy nem lehet jogszerűtlennek tekinteni
azokat az állami intézkedéseket, amelyek a 81. cikkbe ütköző versenykorlátozó
megállapodás hiányában, önmagukban korlátozzák a versenyt. A 3. és 10. cikkek
alapján ugyanis nehezen lehet azzal érveli, hogy azok megtiltják a 28. cikkbe nem
ütköző, de versenykorlátozó hatással járó intézkedéseket. A Bíróságnak ez a formális,
nem a hatásra összpontosító gyakorlata szerinte elfogadható, mivel a tagállamoknak
számtalan közérdekű indoka lehet a verseny korlátozására. A magánvállalkozások
által állított versenykorlátozások vonatkozásában viszont a Wouters ítéletig az volt a
Bíróság álláspontja, hogy azok nem szolgálhatnak közérdeket. A Wouters ítélet tehát
ezen a helyzeten változtatott, de a szerző szerint az ítélet nem lesz nagy hatással a
nemzeti bíróságok jogalkalmazására. A nemzeti bíróságok ugyanis vonakodhatnak
annak megállapításától, hogy az állami szabályozásnak nem minősülő vállalati
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versenykorlátozás közérdek céljából született meg, bár azt a hatáskört delegáló állam
nem határozta meg.574
Erika Szyszczak azok táborába tartozik, akik azt vallják, hogy a versenykorlátozó
állami intézkedések értelmezésének egyik gyenge pontja a kimentési lehetőség
hiánya. Szerinte ezért határozza meg ilyen szűken és formálisan a Bíróság a
versenykorlátozó állami intézkedések körét. Szyszczak nagyívű elképzelése szerint a
Bíróságnak ugyanazt a kimentési lehetőséget kellene lehetővé tennie a gazdasági
szabadságok jogában és a versenykorlátozó állami intézkedések esetén. A gazdasági
szabadságok jogában már végbemegy egy folyamat, amelynek eredményeképp az
egyes szabadságok alóli kimentéseket azonos módon ítéli meg a Bíróság. A
versenykorlátozó állami intézkedések kimentésére csak kivételes esetben van
lehetőség. Ha az állami intézkedés a 86. cikk hatálya alá esik, akkor maga a Szerződés
biztosít erre lehetőséget. Az állami támogatások esetén a szerződési kivételeken kívül
a Bíróság megteremtette a 86. cikk (2) bekezdése alapján történő kimentést is az
Altmark Trans ügyben a közszolgáltatások veszteségét kiegyenlítő állami
intézkedések számára. A Szerződés 3, 10. és 81/82. cikkeit sértő állami
intézkedésekre viszont nincs kimentési alap. Erika Szyszczak szerint a jelenlegi
joggyakorlatban lévő bizonytalanságokat egy egységes, mind a gazdasági
szabadságokat sértő, mind a versenykorlátozó állami intézkedésekre alkalmazandó
kimentési lehetőséggel lehet megszüntetni.575
Luc Gyselen 1994-es tanulmányában a Meng, Ohra, Reiff ügyeket kommentálja.576
Ezekben az ügyekben a Bíróság eltért a Leclerc ügyben meghozott azon tételtől, hogy
az a nemzeti szabályozás is ellentétes a közösségi joggal, amely a versenykorlátozó
magatartást feleslegessé teszi. A Leclerc ítélettől való eltérést üdvözli, mivel a 81.
cikk alkalmazása tekintetében is előírás, hogy bizonyítani kell az adott magatartás
fennállását. Problémákkal járna, ha az állami intézkedés jogellenességét önmagában
annak versenykorlátozó hatása alapozná meg. Ilyen értelmezés mellett a Szerződés 3,
10. és 81. cikkének együttes értelmét az állami intézkedések sok típusára lehetne
alkalmazni: termelési kartellnek minősülne az a tagállami környezetvédelmi
jogszabály, amely megtiltja egyes termékek gyártását, vagy a vasárnapi kereskedés
tilalmát kimondó törvény, amely a kiskereskedelmi szinten korlátozná a versenyt.577
A Bíróság ugyanazokkal a nehézségekkel nézne szembe, mint amilyenekkel
szembenézett a 28. cikk alkalmazása során a Dassonville formula kimondása után.
Szerinte a két szabálycsoport tilalmi köre egybeesik. A tagállamok közötti
kereskedelem korlátozása ugyanis szükségszerűen versenykorlátozással jár. Ha a
Bíróság a 3, 10. és 81. cikkek együttes értelmének meghatározásánál a hatáselvet
fogadta volna el, akkor a 28. és 49. cikkek alkalmazását feleslegessé tette volna. A
hatáselv elutasítása ellenére is sokszor egybeesik a két szabálycsoport alkalmazási
területe. A legtöbb esetben a 28. vagy 49. cikk is alkalmazható akkor, amikor a
versenykorlátozó állami intézkedések tételét alkalmazzuk. Azokban az esetekben
viszont, amikor a tényállás tisztán belföldi tényállás, a gazdasági szabadságok nem
alkalmazandók, de a versenykorlátozó állami intézkedések tilalma igen. Gyselen tehát
azt a következtetést vonja le, hogy versenyjogi tilalom csak pótlólagos védelmet
jelenthet abban az esetben, ha mindkét szabálycsoport alkalmazandó. Azokban az
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esetekben viszont, amikor a 28. és 49. cikk csak az importtal szembeni
diszkriminációt tiltja meg, a nem diszkriminatív intézkedések jogszerűek.578 A
versenykorlátozó
állami
intézkedések
tilalma
alapján
azonban
összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal, amennyiben vállalkozások közötti
megállapodásból adódnak.579
A Bíróság gyakorlata szerint a Van Eycke teszt első ágának alkalmazásához (amikor
az állam megköveteli, ösztönzi a jogsértést vagy megerősíti versenykorlátozó hatásait)
az szükséges, hogy legyen akár fölérendelt, akár alárendelt szinten egy
versenykorlátozó megállapodás. Ez a jogértelmezés három ok miatt kritizálható.
Először is elhatárolási problémák keletkeznek, másodszor különbözőképpen ítélünk
meg a versenyre ugyanolyan negatív hatással járó korlátozásokat, harmadsorban ez
koncepcionálisan hibás.580
Először is, a fölérendelt szint esetén az állam megerősíti a vállalkozások által kötött
versenykorlátozó megállapodás hatását. Ilyenkor az állami kötelezéssel a
vállalkozások cselekvési szabadsága olyan mértékben válik korlátozottá (vagy teljes
egészében megszűnik), hogy a vállalkozások kimenthetik a jogsértésüket. Ilyen
fölérendelt kapcsolat esetén, mint például az Asjes ügyben, megkérdőjelezhető, hogy
az összejátszás a 81. cikk alapján jogszerűtlen-e, mivel önmagában az összejátszás
nem alkalmas semmilyen hatás kifejtésére. A döntő tényező tehát az, hogy a tagállam
milyen mértékű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a megállapodás jóváhagyásánál. Az
állami intézkedés jogszerűvé válik, ha bizonyítható, hogy az állam nemcsak
felülbélyegezte a megállapodást.581
A kritika második forrása az, hogy az intézkedések formája alapján eltérően ítéljük
meg az ugyanolyan hatással járó nemzeti intézkedéseket. Így fordulhat elő, hogy az
egyik tagállamban vitatható egy kartell fennállta, míg a másik tagállamban lévő
azonos tárgyú, de jogszabályi rangot élvező kartell jogszerű. Ez a megállapítás a
Leclerc ítéletre is igaz.
Gyselen harmadik kritikája, hogy a Van Eycke ítélet első ága koncepcionálisan hibás.
A GB-INNO-B.M. ítélet indoklása arra épült, hogy a vállalkozások nem
szabadulhatnak meg a 81. cikk által támasztott kényszertől. Ha ebből indulunk ki,
akkor a tagállamok azon szabályozását is jogszerűtlennek kellene tekinteni, amely
önmagában fejt ki versenykorlátozó hatást és ezzel a vállalkozások összejátszását
feleslegessé teszi.582 Ez az ág csak arra szolgál, hogy emlékeztessen bennünket arra,
hogy a vállalkozások mindig a 81. cikk alanyai maradnak és hogy a tagállamok nem
tudják őket megvédeni a számonkéréstől.
A teszt második ága a hatáskör-delegálás. A Van Eycke ítélet előtt született
ítéletekben (Leclerc, van de Haar, GB-INNO-B.M) a Bíróság nem alkalmazta a
delegációs tesztet, bár azok valószínűleg ma a második ág követelményei szerint
jogsértők lennének. Ezekben az ügyekben nem volt 81. cikk alá eső megállapodás. A
Meng, Ohra, Reiff ítéletek azt sejtetik, hogy az olyan versenykorlátozó állami
578

Lásd a Pistre és Guimont ítéleteket a tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló IV.
fejezet 7. pontja alatt.
579
Gyselen (2.) i.m. 104-105. oldal
580
Gyselen (2.) i.m. 59. oldal
581
Gyselen (2.) i.m. 59-60. oldal
582
i.m. 63. oldal

- 181 -

intézkedések is tiltottak, amelyekkel nem áll kapcsolatban semmilyen
versenykorlátozó megállapodás. Az első ággal ellentétben tehát itt nincs szükség a 81.
cikkel való kapcsolatra. Fel kell azonban idéznünk azt, hogy a Cullet és Van Eycke
ügyekben a Bíróság nem talált kivetnivalót, mivel maga az állam rögzítette a termék
díját. Erre viszont csak olyan termékek esetében van lehetőség, amelyek homogének.
A jogalkalmazás kimenetele tehát attól függ, hogy milyen jellegű termékre
vonatkozik a szabályozás.583
Gyselen saját tesztet állított fel 1994-ben a jogszerűség vizsgálatára. Álláspontja
szerint a jogalkalmazás során három szempont alapján kell szelektálnunk az állami
szabályozásokat. Először is jár-e versenykorlátozással, másodszor ha igen, akkor célja
valós gazdasági vagy monetáris politikai cél-e, harmadrészt, ha nem ez a célja, akkor
célja-e más olyan jogos cél, amely a versenypolitikai célokat leronthatja.
Az első feltétel szerint Gyselen azt vizsgálná, hogy az állami intézkedés speciálisan a
verseny szabályozását célozza-e. Ezeket az intézkedéseket meg kell különböztetni
azoktól az intézkedésektől, amelyek a vállalkozások kereskedelmi gyakorlának
globális környezetét szabályozzák. A Bíróság 28. cikkel kapcsolatos esetjogában is
látunk ilyen megkülönböztetést.584 A második feltétel lényege, hogy a Bizottság nem
tilthatja meg ultra vires azokat a nemzeti szabályokat, amelyek a tagállamok
gazdasági és monetáris politikájának részét képezik, mivel az EK-Szerződés azok
progresszív közelítését tűzi ki célul. Ebbe a folyamatba a Bizottság nem avatkozhat be
negatív integrációs szabályok alkalmazásával. A harmadik feltétel vizsgálatánál a
klasszikus Cassis de Dijon ítéletből következő kötelező követelmények is
kimenthetővé tennék a versenykorlátozó tagállami szabályozásokat. A minimum és
maximum árat rögzítő tagállami intézkedéseket ezen ok alapján lehetne kimenteni.
Ezzel a teszttel egy egységes tevékenységi teret teremtünk azon vállalkozások és
hatóságok vonatkozásában, amelyek a verseny korlátozásának szándékával lépnek fel.
Mivel a vállalkozások számára nyitva áll az a lehetőség, hogy magatartásukat a 81.
cikk (3) bekezdése alapján igazolják, ezért jogos az, hogy a tagállamok is igazolhatják
a szabályozásukat. Ez az egységes tevékenységi tér azt jelenti, hogy a kötelező
követelmények és a 81. (3) feltételei egymással felcserélhetők. A 81. cikk (3)
bekezdésének első feltétele elég tág ahhoz, hogy a legtöbb kötelező követelményt
magába foglalja.585 Ez a megállapítás különösen igaz a fogyasztók védelmére, mint
kötelező követelményre. A két kimentés helyettesíthetőségét az is növeli, hogy
mindkét esetben vizsgálni kell az intézkedés szükségességét és arányosságát.
Ugyancsak Luc Gyselen készített egy összehasonlító tanulmányt a firenzei European
University Institute Robert Schuman Centre által 2004-ben szervezett, a Versenyjog
és a szabadfoglalkozásúak című konferenciára, amelyben a versenykorlátozó állami
intézkedések közösségi jogi és amerikai megítélését hasonlította össze.586 Az Európai
Bíróság ítéleteinek magyarázataival, saját jogértelmezésének kifejtésével az ítéletek
között feszülő ellentmondások feloldására is törekszik. A korábbi tanulmányában
kifejtett véleményéhez képest több helyen elmozdulást tapasztalhatunk.
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Következtetése az, hogy a második ágra vonatkozó bírósági jogalkalmazás egyre
nagyobb teret nyer az első ághoz képest. A hatáskördelegálással kapcsolatos
fontosabb jogesetek szerinte a GB-INNO-BM, Leclerc és Cullet ítéletek, amelyek
vertikális kiskereskedelmi ármeghatározással kapcsolatos esetek voltak. Az első
vonulatra vonatkozó fontosabb jogesetek horizontális árrögzítést tartalmaztak. Ezek
az Asjes, Vlaamse Reisbureaus és Aubert ítéletek.
A kiskereskedelmi árrögzítéssel kapcsolatos eseteket az is összekapcsolja, hogy a 81.
cikk alkalmazásának feltételei nem álltak fenn, hiszen nem jött létre megállapodás a
felek között. A GB-INNO-BM esetben ugyanis a gyártó, a Leclerc esetben a gyártó
vagy az importőr, míg a Cullet ügyben maga a nemzeti jogszabály egyoldalúan
határozta meg a kiskereskedelmi árat. Az első két eset tényállásában tehát az a közös,
hogy a tagállam a magángazdasági szereplők számára delegálta az állami
döntéshozatalt, és ezzel lehetővé tette a magánvállalkozások számára a
versenyszabályok megkerülését. A Cullet ügyben és az ezt követő Van Eycke ügyben
viszont a Bíróság azon az alapon állapította meg a jogszerűséget, hogy a tagállam
fenntartotta a szabályozáshoz való jogát, azaz az állam teljes felelősséggel tartozik a
jogsértésért. Ebből az következik Gyselen szerint, hogy „a tagállamok jogszerűen
hozhatnak olyan szabályozást, amellyel a magánvállalkozásokat a 81. cikk hatályán
kívül helyezik, amennyiben nem vonják be ezeket a vállalkozásokat a törvényalkotási
vagy szabályozási eljárásba… A Bíróság egy nagyon kidolgozatlan eszközt használ
annak megállapítására, hogy a tagállam fenntartja-e a teljes felelősséget a
szabályozásért. Amennyiben maga a tagállam alkotja meg a versenykorlátozást, akkor
az intézkedés ipso facto jogszerű, még akkor is, ha az állam a szabályozás
alkalmazását nem ellenőrzi. … A jogszerűség feltételeként alkalmazott hatáskörátruházási szempont önkényességhez vezet, hiszen egy adott szektorban (pl. a benzin
esetén) a tagállamnak magának is lehetősége van a szabályozásra, míg más
termékeknél (pl. a könyveknél) nem.”587
A horizontális versenykorlátozásokkal kapcsolatos esetekben egyértelmű volt azok
81. cikkbe ütközése és az állam a versenykorlátozó hatásukat megerősítette. A Van
Eycke ügyben azonban a Bíróság kijelentette, hogy az állami intézkedés akkor
minősül a magatartások hatásainak megerősítését célzónak, ha az a gazdasági
szereplők között létrejött megállapodások elemeinek teljes vagy részleges átvételére
korlátozódik, és eközben a szereplőket a megállapodások betartására ösztönzi vagy
kötelezi. Az Asjes ügyben az állam intézkedésével felülbélyegezte a korábban
létrejött megállapodást, a Vlaamse Reisbureaus ügyben az ügynökök
árkedvezményére vonatkozó tilalmat emelte jogszabályi szintre, az Aubert ügyben
pedig a kvótamegállapodást az egész szektorra kiterjesztette.
Gyselen 1989-es tanulmányában leszögezte, hogy csak egy vékony vonal határolja el
azokat az ügyeket, amelyekben a hatóságok a magánszereplők megállapodásait
felülbélyegezték (lásd az Asjes ügyet az árakra vonatkozóan, a Vlaamse Reisbureaus
ügyet az árkedvezmények tilalmára vonatkozóan vagy az Aubert ügyet a kvótákra
vonatkozóan) azoktól az ügyektől, amelyekben a hatóságok korlátozták a verseny
árrögzítés révén a kiskereskedők képviselőivel való konzultáltáció után (Van Eycke)
vagy a nagykereskedelmi árat figyelmbe véve (Cullet).588
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Gyselen szerint a jogértelmezési konstrukció két ága ellentétben van egymással.
„Azok az állami intézkedések, amelyek megkövetelik a versenykorlátozó
megállapodás megkötését vagy megerősítik hatásaikat, az EK versenyjogi szabályok
körébe esnek még akkor is, ha a hatóságok nem fosztják meg intézkedésüket hivatalos
jellegüktől, mivel a versenykorlátozásért teljes felelősséget viselnek.”589
A Vlaamse Reisbureaus ügyben például a korábbi versenykorlátozó megállapodást az
állam jogszabályi rangra emelte, ezzel az esetjog szerint megerősítette a hatását.
Ugyanakkor a jogszabályi rangra emeléssel teljes felelősséggel rendelkezik az állam a
versenykorlátozásért, így nem ruházta át jogellenesen hatáskörét. Amennyiben a Van
Eycke ügyben a Bíróság megállapította volna, hogy a korábban létező megállapodást
emelte át az állam jogszabályába, akkor ez az állami jogszabályt jogszerűtlenné tette
volna, mivel az állam megerősíti a versenykorlátozó megállapodás hatásait. Az állam
azonban nem delegált hatáskört a piaci szereplőre, tehát a második ág alapján
jogszerű az intézkedése.
Az egységes felelősségi kritérium a Bizottság kontra Olaszország és Arduino
ügyekben született meg. Gyselen szerint a Bizottság kontra Olaszország ügy az első
ügy, amelyben a Bíróság először koncentrál teljes mértékben arra, hogy kit terhel a
versenykorlátozásért a felelősség, a hatóságot vagy a magánvállalkozást? A Bíróság
szerint a magánvállalkozást és ezért a hatóság intézkedései a 3.(1) g), 10.(2) és 81.
cikk együttes értelmét sértik. Ebben az ügyben ugyanis a versenykorlátozásért való
felelősséget az állam a vállalati társulásra delegálta, azaz az állam nem vállalta fel a
teljes felelősséget a versenykorlátozásért.590 Ezzel szemben az Arduino ügyben az
állam vállalta a teljes felelősséget a versenykorlátozásért. Megjegyzendő, hogy
Hoffmann már 1990-ben írt tanulmányában jelezte, hogy második ága potenciálisan
kiszoríthatja az elsőt.591A Bíróság az Arduino ügyben először azt elemezte, hogy az
állam előírta, illetve megerősítette-e a megállapodás hatásait. Nem foglalkozott
viszont azzal, hogy a vállalati társulás döntése a 81. cikkbe ütközik-e vagy sem,
hanem rögtön áttért a hatáskör- delegálás kérdésére. A Bíróság ítélete azt üzeni
Gyselen szerint, hogy nem szükséges a döntést minősíteni, nem szükséges a teszt első
ágát alkalmazni, hiszen a tagállam nem sérti meg a közösségi jogot, amennyiben teljes
felelősséget vállal a jogsértésért azzal, hogy aktívan ellenőrzi a szervezet
döntéshozatalát és a jóváhagyott döntés betartását figyelemmel kíséri. Az elemzés
súlypontja tehát a teszt második ágán, a versenyjogsértésért viselt felelősségen
nyugszik. Ezzel a teszt első ága Gyselen szerint feledésbe merül.592 A főtanácsnok
azonban e tekintetben más véleményen volt, álláspontja szerint a vállalati társulás
döntésének nincs versenykorlátozó célja vagy hatása, mivel csak a jogalkotási
folyamat része, önmagában piaci hatása nem lehet. Ha a Bíróság ebből a
megállapításból indult volna ki, akkor is ugyanarra az eredményre jutott volna, hiszen
a joggyakorlat szerint csak egy 81. cikkbe ütköző magatartással közvetlen
kapcsolatban álló állami intézkedés minősülhet jogsértőnek. A főtanácsnok és a
Bíróság kiindulópontja közötti alapvető különbség szerintem az, hogy a Bíróság
implicit módon már azt is elutasította, hogy a vállalati társulás döntést hozott. Ezért
nem vizsgálta tovább a teszt első ágát. A Gyselen által tett megállapításra tehát azt az
észrevételt tehetjük, hogy az első ág vizsgálata minden olyan ügyben felesleges,
amikor a 81. cikk tényállási elemei nem állnak fenn. Ez lehet a helyzet akkor, ha nincs
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szó a 81. hatálya alá eső legalább két vállalkozásról, az általuk tanúsított magatartás
nem esik a cikk tárgyi hatálya alá, a magatartás nem jár a verseny érzékelhető
korlátozásával vagy nem befolyásolja érzékelhető módon a tagállamok közötti
kereskedelmet. Az első ág alkalmazása tehát sokkal komplexebb, mint a másodiké.
Ezzel is magyarázható lenne az, hogy az első ág alkalmazása háttérbe kerülhet a
másodikkal szemben.
Érdekes kérdés, hogy a teljes állami felelősség megállapításához szükséges-e az
állami ellenőrzés ténylegessége. A válasz erre Gyselen szerint az lehet, hogy aktív
ellenőrzésre van szükség, amennyiben a szektorba tartozó vállalkozások által
választott döntéshozó testület kizárólag a szektor érdekeit képviseli, míg egy enyhébb
standard alkalmazható akkor, ha a testület inkább az állam kinyújtott karjának
minősül.593
Gyselen álláspontja tehát alátámasztja azon konklúziómat, hogy a Wouters feltételek
csak akkor alkalmazandóak kumulatív módon, ha az állam teljes mértékeben
magánvállalkozásokból álló társulást hatalmazott fel a szabályalkotásra. Ilyen esetben
fontos biztosíték az, hogy az állam fenntartja magának a végső döntés
meghozatalának hatáskörét. Ha a testület vegyes tagságú, azaz az állam képviselői is
részt vesznek tevékenységében, akkor egy enyhébb standard is elegendő, az, hogy a
testület a közérdek figyelmbevételével köteles meghozni döntését. Ez a körülmény
helyettesíti a Wouters ítéletben alkotott teszt harmadik feltételét.
A Fiammiferi ítélet a Gyselen féle érvrendszer alapján nem magyarázható meg. Az
Európai Bíróság ugyanis a teszt első ága alapján állapította meg a jogsértést és nem is
foglalkozik a második ággal, azzal, hogy a tagállam teljes felelősséget vállal-e a
versenykorlátozásért. A Bíróság azt mondta ki, hogy az állam előírta és támogatta a
versenykorlátozó megállapodás megkötését, bár azt is megállapíthatta volna, hogy az
állam nem vállal teljes felelősséget a versenykorlátozásért.
A Bíróság ítéletének indoklását e tekintetben befolyásolhatta az, hogy az olasz
versenyhatóság már minősítette a jogsértést (a jogszabály megkövetelte, illetve
támogatta a versenykorlátozást). A nemzeti bíróság is úgy tárta a tényállást a Bíróság
elé, hogy a jogszabály megerősítette a versenykorlátozás hatásait. Az előzetes
döntésben tehát az Európai Bíróság valószínűleg tartotta magát a megfogalmazott
kérdések megválaszolásához és ezért nem vizsgálta kifejezetten a hatáskörátengedés
kérdését. Az előzetes döntésben a Bíróság azt sem elemezte külön, hogy az állam
magatartása melyik fordulat alapján minősül jogsértőnek. Az ítéletben a Bíróság
annak megállapítására fókuszált, hogy a vállalkozások képesek-e autonóm piaci
magatartás kifejtésére és ezen körben korlátozzák-e magartásukkal a versenyt.
Álláspontom szerint a Bíróság a Fiammiferi ügyben tulajdonképpen azt vizsgálta,
hogy a vállalkozások felelősek-e a versenykorlátozásért. Az állami kötelezés
időszakában a vállalkozások kizárólag abban az esetben nem felelősek a
versenykorlátozásért, ha a jogszabály kizárta az ő autonóm piaci magatartásukat. A
jogszabály szerint az állam határozta meg az árakat és a vállalati társulásra delegálta a
kvótamegállapodások megkötését, amelyet az állam jóváhagyott (felülbélyegzett). A
hatáskörgyakorlás szempontjait (milyen szabályok vagy kritériumok alapján kell
felosztani a kvótát) az állam azonban nem szabályozta. A vállalati társulás tehát
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önmagában a hatáskörgyakorlás saját szempontok alapján való meghatározásával
autonóm magatartást folytat és így versenykorlátozást követhet el.
Amennyiben az állam megköveteli a jogsértést (azaz hatáskört delegál), de ennek a
hatáskörgyakorlásnak a pontos szabályait, szempontjait nem részletezi, akkor az így
meghozott döntés autonóm piaci magatartás, amely versenykorlátozónak minősülhet.
Ugyanezt állapítja meg a Bíróság a Wouters ügyben is (az állam bianko
felhatalmazást ad a vállalkozásoknak és ezzel jogellenesen hatáskört delegál) és az
Arduino ügyben is. (Az állam megköveteli a versenykorlátozást és az egyszerű
felülbélyegzéssel a döntés még nem válik az állami jogszabály előkészítő aktusává).
A Bíróság a Fiammiferi ügyben használja azt a fordulatot, hogy az autonóm
magatartás körében hozott vállalati döntés nem tudható be az államnak,594azaz ha az
állam nem vállal felelősséget a járulékos versenykorlátozásért, akkor azért a
vállalkozások felelősséggel tartoznak. A vállalkozások felelősségének szempontjai
között a már jól ismert szempontokat találjuk. Nem tudható be az államnak a jogsértés
akkor, ha az állam a vállalkozásokat az adott versenykorlátozásra nem hatalmazta fel
(a felhatalmazás megszorító értelmezése mellett), a döntéshozó testület többségében
vállalkozásokból állt, akik saját érdekükben hozták meg a döntést és a hatóságoknak
nem volt hatékony eszközük arra, hogy ellenőrizzék a testület döntéshozatalát.
Azaz a Gyselen-féle elmélet alkalmazásának megtörése több szempont alapján
indokolható, illetve közvetetten megjelenik akkor, amikor a Bíróság azt vizsgálja,
hogy a vállalkozások által autonóm magatartásuk eredményeképpen meghozott
döntések betudhatók-e az államnak.
Érdekes, hogy ugyanez a probléma más kontextusban is felmerült már a Bíróság előtt.
Az állami támogatási jog terén a Bíróság pontosította értelmezését, amely szerint a
közvállalkozások által nyújtott támogatások csak akkor minősülnek állam által
nyújtott támogatásnak, ha a közvállalkozás támogatási intézkedése az államnak
betudható.595
Az államnak való betudhatóságot többek között a következő szempontok alapján
vizsgáljuk: Mennyire integrált a közigazgatás szerkezetébe a közvállalkozás, milyen
tevékenységet végez, a hatóságok a döntéshozó testületei felett ellenőrzést
gyakorolnak-e és más szempontok, amelyek jelzik, hogy az intézkedés elfogadásában
a hatóságok részt vettek.
A betudhatósági szempontok között tehát találunk hasonlóságokat, akár a támogatás
államnak való betudhatóságát vizsgáljuk, akár a vállalati társulás versenykorlátozó
döntésének tagállami betudhatóságát vizsgáljuk.
A példa természetesen nem egészen helytálló, hiszen a 87. cikk alkalmazásánál nem
az a probléma, hogy a magánvállalkozásokra vonatkozó szabályt akarjuk kiterjeszteni
az államra, hanem a Bíróság éppen szűkíti azon támogatások körét, amelyek állam
által nyújtott támogatásnak minősülnek.
Ulla B. Neergard már 1998-ban írt könyvében több lehetséges megoldást vázolt fel a
doktrína koherensebbé tétele érdekében.596 A legelfogadhatóbb javaslatnak azt
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tekintette, hogy a politikailag felelős és pénzügyileg érdektelen aktorok által
meghozott intézkedéseket ne tekintsük a 10. és 81/82. cikkek értelmébe ütközőnek. Ez
egy eljárásjogi megközelítés, amit eredetileg az amerikai Einer R. Elhauge publikált a
Harvard Law Review-ban.597Javaslatának lényegét a következőképpen foglalhatjuk
össze. Jogszerűnek minősül a versenykorlátozó intézkedés, amennyiben politikai
felelősséggel rendelkező, pénzügyileg érdektelen szereplők alkotják meg. Ennek
hiányában a versenykorlátozás csak akkor lehet jogszerű, ha az intézkedés piacon
történő alkalmazása előtt a politikai felelősséggel nem rendelkező, pénzügyileg
érdekelt aktor nem határozhatja meg annak lényeges tartalmát. Ez a feltétel tehát
kizárja azokat a formális állami ellenőrzéseket, amikor az állam csak felülbélyezi a
piaci szereplők által megalkotott versenykorlátozásokat. Elhauge tesztje mögött az a
meggondolás húzódik meg, hogy a közérdeket megfelelően nem juttathatják érvényre
a piaci szereplők, csak a politikailag elszámoltatható, üzletileg érdektelen személyek
(tipikusan az állam képviselői). A közérdeket figyelembe vevő anyagi teszt helyett
tehát ő „eljárásjogiasítja” a problémát és ezzel leegyszerűsíti a jogalkalmazást. A teszt
alkalmazásával kapcsolatban azonban Neergard több problémát azonosított. Az első
probléma akkor merül fel, amikor a piaci szereplők által előzetesen elfogadott
megállapodást a politikaikag felelős aktorok elfogadják. Kérdéses, hogy ilyenkor
teljesül-e az a feltétel, hogy a politikailag felelős aktornak kell meghatároznia az
intézkedés lényegi tartalmát. Egyáltalán, hogyan bizonyítható az, hogy az állam a
jóváhagyás előtt érdemben mérlegelte a megállapodás elfogadhatóságát a közérdek
védelme érdekében? A másik elhatárolási probléma Neergard szerint a folyamat
ellentétes formája, amikor az állam felhatalmazza a piaci szereplőket a
versenykorlátozó szabályozás megalkotására. Amennyiben ez a felhatalmazás csak
általános, akkor valósznűleg nem tekinthetünk úgy a megszületett
versenykorlátozásra, hogy az állam annak lényeges tartalmát már előre jóváhagyta.
Neergard szerint kimutatható, hogy az Európai Bíróság több ügyben követte Elhauge
javaslatának logikáját, hiszen a bíróság tesztjének második ága pontosan erről szól:
Azt vizsgáljuk, hogy az állam a hatáskörét kontroll nélkül delgálta-e magánpiaci
szereplőkre.598 Neergard legfontosabb kritikája ezzel a teszttel szemben az, hogy
paradox hatása van. Ha például közérdekből kell az árakat szablyozni, akkor ezt az
állam politikailag felelős szereplőin keresztül megteheti, sőt csak ő teheti meg,
anélkül, hogy a piaci szereplők határoznák meg az intézkedés lényegi tartalmát. Minél
nagyobb az állami árszabályozási hatáskör mértéke, a piaci mechanizmusok (ebben az
esetben az, hogy a piaci szereplők határozzák meg az árat) annál kevésbé
érvényesülnek. Ez paradox helyzethez vezet Neergard szerint, mivel a versenyjog
egyik célja az, hogy ténylegesen a piac határozza meg az árakat.599
Neergard saját javaslatát a Közösség normatív víziójára építi fel. Eszerint el kell
ismerni, hogy a tagállamok viselik az elsődleges felelősséget a gazdasági szabályozás
kidolgozásáért, ezzel egyidőben pedig el kell ismernünk, hogy a Közösségnek jogos
célja egy olyan rendszer létrehozása, amelyben a közös piaci verseny nem sérül.600
group theory of regulation), a 86. cikk újraértelmezése vagy a jogrendszerek közötti verseny elmélete
alapján koherensebb doktrínát lehet alkotni. A legelfogadhatóbb javaslatnak azt tekintette, hogy a
politikailag felelős és pénzügyileg érdektelen aktorok által meghozott intézkedéseket ne tekintsük a 10.
és 81/82. cikkek értelmébe ütközőnek.
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Össze kell tehát egyeztetnünk a piacépítés logikáját a nemzeti gazdasági jog
logikájával.601 Neergard javaslata szerint a Van Eycke teszt bármelyik ágát csak akkor
alkalmaznánk, ha bebizonyosodik, hogy az intézkedés nem minősül állami jellegűnek.
Az állami intézkedések körét szélesen értelmeznénk. A teszt feltételei közül a
kötelezés, ösztönzés és hatáskördelegálás nem lenne jogellenes, ha valóban állami
intézkedésből adódik. Ennek indoka az, hogy az állam különböző érdekek
mérlegelése után jogszerűen döntött úgy, hogy megengedi ezeket a jogsértéseket. A
hatáskördelegálás esetét pedig vagy úgy kell értelmeznünk, mint amely a kötelezés
feltételéhez kapcsolódik és annak hatását erősíti meg vagy egy közvetett eszköz arra,
hogy megállapítsuk az intézkedés az államtól származó jellegét. A hatások
megerősítése is jogszerű lenne Neergard tesztje szerint, ha az állam jogszabályba
transzformálja a magánpiaci szereplők közötti korábbi megállapodásokat.602 Neergard
szerint a teszt nem arra szolgál, hogy az amerikai példa alapján az állami intézkedés
világos jellegét vizsgáljuk vagy hogy a tagállamok jogszabályalkotásának politikailag
megfelelő voltát vizsgáljuk. Ezzel a teszttel a magánszemélyek jogszabályalkotási
részvételét ösztönözhetjük. Neergard végkonklúziója az, hogy a versenykorlátozó
állami intézkedések leépítését a Szerződés módosításával vagy jogharmonizációval
kell elérni. 603
Neergard tesztje nem ad magyarázatot arra, hogy mi a valódi állami intézkedések
köre. Ez azt eredményezi, hogy nem lehetséges a belső piaci szabadságok alanyi és
tárgyi hatályának elválasztása, valamint a hasznos hatás doktrínája alá eső nemzeti
intézkedések elválasztása. Másik kritika az lehet vele szemben, hogy a hasznos hatás
doktrínáját átdimenzionálja, hiszen minden vállalati versenyjogsértés jogszerű lesz,
amely egy valódi állami intézkedésből származik vagy amelyet egy valódi állami
intézkedés erősít meg.
Schepel már 2002-ben az Arduino ítélet előtt megjósolta, hogy a Van Eycke teszt két
ágát tulajdonképpen egy egységes közérdekű tesztként kell felfognunk, amely arra
szolgál, hogy a nemzeti szabályozási rezsimek közösségi joggal való összhangját
megállapítsuk. Szerinte ez a teszt eljárásjogi és nem szervezeti jellegű.604
3. Összefoglalás a jogirodalmi kommentárokhoz
Az általános jogirodalmi vélekedés szerint a tilalom hatókörét a Bíróság egyre jobban
szűkítette. A Bíróság az eredeti kiindulópontot, az antitröszt szabályok
hatákonyságának védelmét, már nem tekinti elfogadhatónak. A korai esetjog óta
világos, hogy ha az állam maga, vállalkozások bevonása nélkül, hoz meg, rájuk
vonatkozó, a közöttük lévő versenyt korlátozó intézkedést, az jogszerű a teszt alapján.
A Bíróság valószínűleg már ma is a Neergard- féle teszthez hasonlóan azt vizsgálja
Van Eycke teszt mindkét ága vonatkozásában, hogy állami intézkedést talál-e a
tényállásban vagy sem. Ha igen, akkor az állam nem marasztalható el, akármilyen
jellegű is a versenyjogsértés a vállalkozások részéről. Az elemzés súlypontja a Van
Eycke teszt második ágára helyeződik, ezzel a hasznos hatás doktrínája anyagi jogi
szempontból lényegesen kiüresedik. A teszt eljárásjogivá vált.
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4. Az Európai Bizottság álláspontja
A Bizottság 2004-es közleményében605a következőképpen elemezte az Arduino
ítéletet és annak a jogértelmezésre gyakorolt hatásait:
„86. Az Arduino ügyben hozott ítélet azt jelzi, hogy az állam olyan intézkedései,
melyek magánszereplőkhöz delegálják a szabályozási hatásköröket, megtámadhatók a
3. cikk (1) bekezdés g) pontja, a 10. cikk (2) bekezdése és a 81. cikk alapján, kivéve,
ha az állami hatóságok mondják ki a végső szót, és tényleges ellenőrzést gyakorolnak
a végrehajtás felett. Az Arduino ügyben a szakmai szervezet részvétele a
díjmegállapításban arra korlátozódott, hogy egy díjtáblázat-tervezetre tettek
javaslatot, és az illetékes miniszter módosíthatta a díjakat, ezért nem történt kétségbe
vonható hatáskörátadás a magánszereplők felé. A Bizottság véleménye szerint az
olyan állami intézkedések, melyek szabályozási hatáskört ruháznak át, és nem
határozzák meg egyértelműen a szabályozó által követendő közérdekű célokat,
és/vagy melyek által az állam ténylegesen lemond arról, hogy a végső döntést
meghozza vagy hogy a végrehajtást ellenőrizze, megtámadhatók e szabályok alapján.
87. A fenti elvek alapján az a Bizottság álláspontja, hogy a következő állami
intézkedések megtámadhatók az EK 3. cikk (1) bekezdés g) pontja és a 81. és 82.
cikkek alapján:
- "az automatikus jóváhagyások", köztük az egyszerű megfelelőségi
ellenőrzés és a hallgatólagos beleegyezés, melyeket a tagállamok a
megállapodásokhoz vagy döntésekhez megadnak, ha a hatályos
jogszabályi eljárások nem biztosítanak garanciákat és/vagy
konzultációs hatáskört;
- olyan gyakorlatok, ahol a tagállam hatóságai a szakmai testületek
javaslatait csupán elvethetik vagy jóváhagyhatják, de tartalmukat nem
módosíthatják, illetve saját döntést nem hozhatnak helyettük.
88. Célszerűnek tűnik egy arányossági kritérium alkalmazása annak eldöntésére, hogy
egy versenykorlátozó szakmai szabályzat valójában mennyiben szolgál közérdeket. E
célból hasznos lenne, ha minden szabályban kifejezetten megjelölnék a célkitűzést, és
indokolnák, hogy a választott szabályozási intézkedés miért a legkevésbé
versenykorlátozó mechanizmus a megjelölt cél elérésére.”
A közleményben foglalt bizottsági megfogalmazással azonban álláspontom szerint
kritikai észrevételek tehetők. Az egyik kritika rendszertani jellegű. A Bizottság
közlménye csak a Van Eycke teszt második ágával foglalkozik és nem tér ki az első
és második ág közötti kapcsolatra. Másrészt a közlemény 87. és 88 pontja logikailag
nem koherens. Miért kellene a 87. cikk szerint már jogszerűnek minősülő állami
intézkedéseket abból a szempontból külön is vizsgálni, hogy a közérdeket arányosan
védi-e? A Bíróság esetjogában egyetlen egy olyan ügyet sem találunk, amelyben a
Bíróság azt elemezte volna, hogy az állami intézkedés (azaz a versenykorlátozás) a
közérdeket védi-e és ez arányosan történt-e meg. Ahogyan a bírósági esetjog
fejlődéséből és az esetkommentárokból láthattuk, a bírósági értelmezés ezzel
homlokegyenest ellentétesen fejlődött. Az anyagi jogi szempontok (közérdek
vizsgálata) helyett az eljárásjogiak kerültek előtérbe. Azaz ha az államra
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visszavezethető a szabályozás, az állam felelősséget vállal a jogsértésért, akkor már
nem tekintünk az állami döntés okai mögé. Annak elemzésére nincs lehetőség, hogy
az állam ténylegesen a köz érdekét védi-e az intézkedésével. Ezt mintegy
feltételezzük.606
A Bizottság közleményével szemben egy másik, kisebb jelentőségű észrevételt is
tehetünk. Egyrészt a Bizottság megtámadhatónak tart olyan gyakorlatokat, ahol a
tagállam hatóságai a szakmai testületek javaslatait csupán elvethetik vagy
jóváhagyhatják, de tartalmukat nem módosíthatják, illetve saját döntést nem
hozhatnak helyettük. Ez arra a feltételre vezethető vissza, hogy az állami hatóságok
mondják ki a végső szót a versenykorlátozás elfogadhatóságáról. Az Arduino ügyben
az állam nem módosíthatta a javaslatot, csak arra volt hatásköre, hogy azt visszaküldje
a szakmai testülethez módosítás végett. Ebből arra következtethetünk, hogy ha az
államnak a jog kifejezetten megadja azt a lehetőséget, hogy a szakmai testület
döntését elvesse, már az is elegendő az állami hatáskördelegáció vádjának
elutasításához. A másik megjegyzés, hogy a 86. pontban a Bizottság pontatlanul idézi
az Arduino ítéletet. Az Arduino ítéletben a Bíróság először megvizsgálta, hogy a
szakmai szervezet az állam kinyújtott karjának tekinthető-e, majd miután negatív
eredményre jutott, leszögezte, hogy az állam mégsem delegálta a hatáskörét a vállalati
társulásnak, mivel az állam nem mondott le hatásköréről, hogy végső soron a döntést
meghozza vagy hogy a végrehajtást elenőrizze. A Bíróság tehát vagylagos elemként
tekint erre a két körülményre.607
A konklúziónk az, hogy a Bizottság a közleményben a bírói esetjoghoz képest
szigorúbban próbálja értelmezni a közösségi jogot.
Deisenhofer, az Európai Bizottság versenyügyekért felelős főigazgatóságán dolgozik
a főigazgató asszisztenseként. Az által írt és a Competition Policy Newsletter-ben
megjelent cikk igen kritikus az Arduino ítélettel szemben. A Bizottság álláspontja
szerint a Bíróságnak a Macrino ügyben kell változtatnia eddig kialakult
joggyakorlatán. Láthattuk azonban, hogy a Bíróság a Macrino ügyet ugyanúgy
döntötte el mint az Arduinot. A két tényállás hasonlóságának ismeretében ez a
megoldás várható is volt.
A Bíróságnak Deisenhofer szerint alapvetően három megközelítés között kell
választania:608
-„az automatikus jogszerűség nézőpontja szerint az ilyen tagállami intézkedés
automatikusan a 10. és 81. cikk körén kívül esik, függetlenül attól, hogy milyen
eljárásban hozták meg és milyen versenykorlátozó hatásai lehetnek;
-az eljárásjogi megközelítés alapján az ilyen tagállami intézkedés a 10. és 81.
cikkekkel összeegyeztethető, függetlenül attól, hogy milyen versenykorlátozó hatásai
lehetnek, ha megfelelő eljárási biztosítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az állam
döntéshozatali jogkörét tulajdonképpen nem engedte át;
-az arányossági megközelítés szerint egy ilyen állami intézkedés csak akkor felel meg
a 10. és 81. cikk által támasztott követelményeknek, ha jogos közérdekű céllal
rendelkezik és az arányossági elv nem sérül.”
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A három megközelítés közötti választás alapvetően befolyásolja a Bizottság szellemi
szabadfoglalkozásúakkal kapcsolatos politkáját és más ágazati politikáit is, amelyben
a tagállamok az ipari vagy szakmai testületek tervezetei alapján szabályozzák az
árakat (például biztosítási szektor, mezőgazdaság, energia, közlekedés, egészségügy).
Az Arduino ítélettel a Bizottság jogértelmezése szerint a Bíróság eltért az Asjes és
Aubert ítéleteitől. Deisenhofer értelmezése szerint az Asjes és Aubert ügyekben a
Bíróság jogszerűtlennek tartotta azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek úgy
erősítették meg a versenykorlátozó megállapodások hatásait, ahogy azokat
jóváhagyták, kötelezővé tették és az Aubert esetben kiterjesztették annak alkalmazását
a megállapodásban részt nem vevő gazdasági szereplőkre is. Deisenhofer
értelmezésében ezekben az ügyekben is csak az volt a szerepe a gazdaság alanyainak,
hogy elkészítsenek egy tervezetet, amelyet az állam később jóváhagyott és ezzel
megerősítette hatásait. Deisenhofer értelmezésével csak az Asjes ügy tekintetében
értek egyet. Az Asjes ügy bírósági tényállásából kiderül az, hogy a nemzeti jog szerint
a légitársaságoknak kellett árat javasolni szolgáltatásaikra, amelyet az állam
jóváhagyott és ezzel kötelezővé vált. Az Aubert ügyben viszont a tagállami jog
felhatalmazta a vállalati társulást versenykorlátozó döntés meghozatalára, ezzel az
állam elősegítette a jogsértést. A vállalati társulás nemcsak egy tervezetet készített el,
hanem olyan döntését hozott, amely önmagában- állami jóváhagyás nélkül isalkalmas volt versenykorlátozás kifejtésére. Ehhez képest csak többletelem az, hogy
az állam a többi gazdálkodóra való kiterjesztéssel a hatásait is megerősíti.
Deisenhofer szerint már a Pavlov ítéletben eltért a Bíróság saját ítéleteitől, amikor
kijelentette, hogy a kötelezővé tételre benyújtott kérelem a szabályozási jogkörök
gyakorlásához kapcsolódik és a kérelem nem jelenti a 81. cikk megsértését, mivel a
miniszter védőintézkedéseket hozhat meg. Mivel a Bíróság a Pavlov ügyben nem
állapította meg azt, hogy a vállalati társulás döntése érzékelhetően korlátozta a
versenyt, ezért álláspontom szerint teljes biztonsággal nem állíthatjuk, hogy a Bíróság
eltért az Asjes ítéletétől.
Deisenhofer véleménye szerint a probléma abból fakad, hogy önmagában nem
versenykorlátozó a vállalati társulás döntése arról, hogy jóváhagyásra a hatósághoz
előterjesztik a döntést. Ez két okból is adódik. Először is a tervezetnek a pusztaközzététel vagy jóváhagyás nélküli- kidolgozásával a társulásnak nem célja piaci
hatások elérése és erre egy tervezet nem is alkalmas. Másodsorban a tervezet állami
jóváhagyásra történő előterjesztése, mint a többi lobbitevékenység, nem jár
önmagában versenykorlátozó hatásokkal és a demokratikus társadalomban bevett
eljárás része. A Bíróságnak helyes az az új jogértelmezése, hogy a vállalkozások
társulása nem rendelkezik felelősséggel egy tervezet elkészítéséért és állami
jóváhagyásra benyújtásáért. A versenykorlátozás ugyanis a tervezetet kötelezővé tevő
állami intézkedésből ered és nem a tervezetből.
A Bíróság a Pavlov ítélethez vezető esetekben azonban egy lépéssel továbbment és
azt követelte meg, hogy a 81. cikk (1) bekezdésének tökéletes megsértése
következzen be ahhoz, hogy a hatásokat megerősítő állami intézkedés jogszerűtlen
legyen.609 A Bíróság tehát egy automatikus kapcsolatot létesített a vállalkozások 81.
cikk szerinti magatartásának jogszerűsége és az állami intézkedésének 10. és 81. cikk
alapján megítélendő jogszerűsége között. Ennek alapján a Bíróság ténylegesen azt

609

i.m. 27. oldal

- 191 -

mondta ki, hogy mivel a tervezet benyújtása az államnak nem versenykorlátozó, ezért
a tervezetet kötelezővé tevő állami jóváhagyás sem lehet jogszerűtlen.
A Bizottság a 2004-ben közzétett jelentésében amellett foglalt állást, hogy a Bíróság a
fent megjelölt arányossági tesztet alkalmazza. Az automatikus jogszerűségi
megközelítés ugyanis egy körkörös érvelésen alapszik. Nem logikus az, hogy az
összejátszás nem jogszerűtlen, azért mert önmagában nincsenek hatásai. Másrészt az
automatikus jogszerűségi nézőpont ellentétes az esetjog elméleti alapjával, a
hatékonysági érvvel. A tervezetet kötelezővé tevő állami intézkedéseknek sokkal
nagyobb versenykorlátozó hatásai lehetnek, mint annak az intézkedésnek, amely
magánvállalkozások korábbi versenykorlátozásából adódik. Ezen kívül a CIF
ítéletben a Bíróság úgy fogalmazott, hogy a tagállamoknak a 3. (1) g, 10 és 81. cikk
alapján fennálló kötelezettségei elkülönülnek a vállalkozásoknak a 81. és 82. cikkek
alapján fennálló kötelezettségeitől.610
Az eljárásjogi megközelítéssel nem lehet megakadályozni az állami
versenykorlátozásokat. Ez a megközelítés különösen abban az esetben nem hatékony,
ha fellép az úgynevezett szabályozási csapda.611 Ebben az esetben a magánszereplők
olyan mértékben tudják befolyásolni a jogszabályok tartalmát, hogy az többé már nem
tükrözi a közérdeket. Ennek a veszélye különösen nagy abban az esetben, ha a
magángazdasági szereplők készítik el a szabályozási tervezetet.612
Gyselen is szólt arról, hogy minden szabályozás legalább részben korporativista
jellegű, azaz a versenytársak egy körét védi. A GB-INNO-B.M., van de Haar, Van
Tiggele, Leclerc, Cullet, Vlaamse Reisbureaus ügyekben a kisméretű versenytársakat
akarták megvédeni a nagyoktól, a Van Eycke, Asjes ügyekben a nagyobb vagy már
létező vállalkozásokat védték a kisebbektől vagy új piacralépőktől vagy a többséget
védték a kisebbségtől mint az Aubert ügyben.613
A Deisenhofer által felvázolt az arányossági teszt két részből állna. Először
megállapítják, hogy az állami intézkedés a 81. cikkben megjelölt magatartást
megerősíti-e, majd második lépésben megvizsgálják, hogy ennek ellenére szolgál-e
valamilyen közérdekű célt, valamint a cél elérése érdekében arányos eszközöket
alkalmaz-e az állam. Az első lépés során a Bíróságnak vissza kell térnie a Pavlov
előtti esetjogához (Aubert, Asjes) és azokat az állami intézkedéseket is
jogszerűtlennek kell tekinteni, amelyek olyan vállalkozások magatartását erősítik
meg, amelynek önmagukban nincs versenykorlátozó hatásuk, csak az állami
jóváhagyás vagy megerősítés folytán.614 Deisenhofer szerint mindig is ez volt a
Bíróság szándéka, hiszen a Meng és Ohra ügyekben is úgy fogalmazott, hogy a 10. és
81. cikk alkalmazhatóságához szükséges egy kapcsolat a 81. cikkhez hasonló
magatartáshoz. A második lépésben elemezhető, hogy egy világosan meghatározott,
jogos közérdekű cél eléréséhez az intézkedés objektíve szükséges-e és arányos-e.
Deisenhofer szerint az arányossági megközelítés mellett először is az hozható fel
érvként, hogy ez a legalkalmasabb eszköz a versenyszabályok érvényesülésének
biztosítására. A Maastrichti Szerződés hatálybalépése után az EK-Szerződés
kifejezetten rögzíti azt, hogy a tagállamok a gazdaságpolitikájukban a szabad
610

para. 51.
regulatory capture
612
i.m. 30. oldal
613
Gyselen (1.) i.m. 56. oldal
614
i.m.31. oldal
611

- 192 -

versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban álló intézkedéseket
hoznak. Ennek a megközelítésnek a másik előnye az, hogy megfelelő egyensúly jön
létre a Szerződésben célzott torzításmentes verseny mértéke és a közérdeket szolgáló
jogos szabályozás között. Ezen kívül fennáll a veszélye annak, hogy a tagállamok
nem mindig lesznek képesek vagy nem mindig akarják majd megakadályozni az
önszabályozó testületek által elkövetett visszaéléseket. Egyes esetekben erre nem
képesek, mert a Van Eycke teszt szerint a döntéshozatali jogköreiket átruházták a
magángazdasági szereplőkre. Az arányossági megközelítéssel megfelelő egyensúly
teremthető a szakmák jogos önszabályozási igénye és az aránytalan
versenykorlátozások szükségessége között.
Más vélemények szerint az arányossági megközelítéssel a Bíróság túlságosan
beavatkozna a tagállamok gazdaságpolitikai hatáskörének gyakorlásába. A jelenlegi
bírósági gyakorlat szerint kapcsolatnak kell fennállnia a vállalati magatartás és az
állami szabályozás között. A 10. és 81. cikk tehát akkor alkalmazható, ha a tagállami
intézkedés megerősíti egy olyan vállalkozások közötti megállapodás vagy vállalati
társulás döntésének hatásait, amely alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására és amelynek az állam által történt kötelezővé tételével célja vagy
hatása a verseny korlátozása. Az állami szabályozás jogszerűnek tekintendő, ha az
állami hatóságok dolgozzák ki a szabályozás tervezetét és eközben konzultálnak az
érintett szakmai szervezetekkel. Az utolsó érv amellett, hogy az arányossági
megközelítéssel nem avatkozunk bele túlzottan a tagállamok szabályozási
kompetenciájába az, hogy csak a versenyt érzékelhető mértékben korlátozó
intézkedések jogszerűtlenek. Sok technikai szabály vagy etikai standard nem jár
érzékelhető versenykorlátozással.
Gyselen említi, hogy a közleményben rögzített arányossági vizsgálat nem következik
a bíróság joggyakorlatából. A Bíróság ugyanis nem vizsgálja azt, hogy a tagállami
szabályozás közérdeket véd, azt mintegy feltételezi és ennek következtében az
intézkedés arányosságát sem elemzi.615 A Bíróság álláspontját így foglalja össze:
„Amennyiben egy állami intézkedés nem esik a Szerződés 3.(1) g), 10. (2) és 81.
cikkének együttes értelme alá, mivel egy valós állami intézkedésről van szó, akkor
ezzel az elemzés befejeződött. Amennyiben az állam aktív szerepet játszik a
versenykorlátozás elfogadásában és végrehajtásában, akkor a közérdek fennállása
adott és nem a Bizottságra vagy a Bíróságra tartozik ezen közérdekek érdemi
vizsgálata.”616
A Szerződésnek nincs olyan negatív integrációs rendelkezése, amely az áruk,
személyek, szolgáltatások, tőke szabad áramlását korlátozó állami intézkedésekkel
szemben megfogalmazott tilalomhoz hasonlóan megtiltana minden versenykorlátozó
állami intézkedést. Ennek következtében a versenykorlátozó állami intézkedések
egyedül akkor vonhatók érdemi anyagi jogi vizsgálat alá, amikor nemcsak a versenyt
korlátozzák, hanem az áruk, személyek, szolgáltatások vagy tőke szabad áramlását is.
Ennek a helyzetnek a bekövetkezése egyáltalán nem lehetetlen. Láthattuk ebben a
fejezetben is azt, hogy több állami intézkedésre vonatkozó ügy esetében felvetődött a
szabad árumozgás vagy szolgáltatásnyújtás szabadságának kérdése is. Azt a kérdést
kell tehát megválaszolni, hogy igazolni lehet-e anyagi jogi érvekkel azokat a
versenykorlátozó állami intézkedéseket, amelyek a 3.(1) g), 10. (2) és 81. cikk
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együttes értelme alapján jogszerűtlenek. Gyselen szerint igen. De ennek semmi köze
az egy darabből szőtt háló koncepciójához. Az érvelés a következő: Mivel ezek az
intézkedések hatáskör-átruházást tartalmaznak, ezért szükségszerűen nem felelnek
meg annak a követelménynek, hogy világosan meghatározott és aktívan ellenőrzött
közérdekű célt szolgálnak. Így tehát sem a vállalkozások, sem a hatóságok nem tudják
sikeresen igazolni ezeket a 30. cikkben felsorolt közérdekek védelmével vagy más
szabadságokat korlátozó szerződési rendelkezésekkel. Az egyetlen rendelkezésre álló
objektív igazolási alap ezért a 81. cikk (3) bekezdése. … Ez azt teszi lehetővé, hogy
hatékonysági érveket hozzanak fel. Nincs tehát helye nem gazdasági alapú, közérdekű
kimentésnek.”617
A Bizottság által felvázolt, arányosságot figyelembe vevő közérdekű alapú
kimentésnek Gyselen szerint nincs helye. Az állami intézkedés ugyanis nem felel meg
a Bíróság által felállított szempontrendszernek, tehát nem látható, hogy hogyan
tudnák ezeket az intézkedéseket a tagállamok ex post igazolni olyan közérdekekkel,
amelyek az intézkedés kifejezett céljai.618
A Gyselen és Deisenhofer által kifejtettek tehát egymással szemben állnak a kimentés
lehetőségét tekintve. Álláspontjuk azonban összecsiszolható. Míg Deisenhofer a
versenykorlátozó megállapodások megerősítésének esetére specializálja a javaslatait,
addig Gyselen ezeket a javaslatokat az alapján utasítja el, hogy a hatáskördelegálás
esetén a tagállamok általában nem részletezik azt a közérdeket, amelyet a
szabályozást kibocsátó szervezetnek figyelembe kell vennie, így „az utólagos
magyarázkodásra semmi szükség.”
5. Konklúzió
A Bíróság értelmezésében a Van Eycke teszt második ágára, a hatáskördelegációra
helyezte a hangsúlyt. A Bíróság tehát arra koncentrál, hogy megállapítsa: valódi
állami intézkedésről van-e szó. A vállalkozások és az állam együttműködésében
megszületett intézkedések (úgynevezett vegyes helyzetek) között aszerint teszünk
különbséget, hogy az állam felelősséget vállal-e az intézkedés tartalmáért, ellenőrzi-e
az intézkedés tartalmát. Ennek az ellenőrzésnek az aktivitása tekintében szerintem a
Bíróság nem követel meg egy tényleges, aktív felülvizsgálatot, csak annak formálisan
fennálló jogi lehetőségét.
A valódi állami intézkedések versenykorlátozó hatásuk ellenére sem kifogásolhatók.
Amennyiben az állami jogszabály önmagában korlátozza a versenyt, akkor fel sem
merül annak jogszerűtlensége. Ha a vegyes helyzetű korlátozásért a vállalkozás viseli
a felelősséget, akkor az állam is felelősségre vonható. Ilyen esetekre is érvényesül a
Bíróság megszorító értelmezése: A vállalkozás által elkövetett jogsértésnek
tökéletesen meg kell felelnie a 81. cikk tényállási elemeinek, a versenykorlátozásnak
érzékelhetőnek kell lennie. A nem érzékelhető versenykorlátozások hatásait
megerősítő állami intézkedések nem tiltottak, bár a hatások multiplikálásával a
vállalkozások és az állam “együttműködésében” létrejövő korlátozások valószínűleg
érzékelhetővé válnak.

617
618

Gyselen (3) i.m. 32-33. oldal
i.m. 33. oldal
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A bírósági értelmezés tehát eltávolodik a korai esetjogtól és megszorító jellegűvé
válik. A vállalkozások közötti megállapodásokat feleslegessé tevő, jogszabályi szintű
versenykorlátozások szerződési tilalom hiányában megengedettek. A teleologikus
értelmezés visszaszorul, a 90-es évektől a tagállami kompetenciák védelme került
előtérbe. Ez körülbelül egybeesik a Maastrichti Szerződés megalkotásnak és hatályba
lépésének időszakával.
A Bíróságnak a jogértelmezési alternatívák közötti választás során dönteni kellett
abban az elvi jelentőségű kérdésben, hogy vajon a vállalkozások megtámadhatják-e
saját államuk szabályozását arra hivatkozva, hogy az a tagállamok közötti
kereskedelemre hatás hiányában a tagállami vállalkozások közötti versenyt
korlátozza. A Bíróság válaszát úgy értelmezhetjük, hogy a Szerződés a tagállamon
belüli zavartalan, torzítatlan versenyhez való jogot nem keletkeztet, főként kifejezett
szerződési rendelkezés hiányában nem. Bár mind a versenyjognak, mind a gazdasági
szabadságok jogának célja a piaci erőforrások hatékony elosztásának biztosítása, a cél
elérése érdekében tett közösségi fellépést a közösségi kompetenciák behatárolják.
A doktrína eredeti elnevezése már nem türközi annak tartalmát. A hasznos hatás
doktrína elnevezés tovább nem tartható fenn, hiszen a Bíróság eltávolodott attól a
megközelítéstől, hogy a vállalkozásoknak címzett versenyjogi szabályokat az állam
megfosztja-e hatékonyságuktól. Az új jogfejlődés alapján egyértelmű, hogy az állam
ezt megteheti intézkedésével. A doktrína mai szerepe az, hogy vegyes helyzetekben
elhatároljuk a gazdasági szabadságok hatálya alá eső állami intézkedéseket az
antitröszt szabályok hatálya alá eső vállalati magatartásoktól.
Álláspontunk szerint a Bíróságnak alkalmaznia kellene azt a követelményt, hogy az
államnak világosan, egyértelműen kell meghatároznia, hogy versenykorlátozás az
állami politika része. Ez egyrészt kifejezetten szerepel a Wouters ítéletben (az állam
körültekintő a közérdekű szempontok és azon lényeges elvek meghatározásánál,
amelyeket a vállalkozásoknak figyelmbe kell vennie), másrészt implicit módon a
Bíróság vizsgálta a vállalati társulási döntésekkel kapcsolatos jogesetekben is. A
világos, egyértelmű megfogalmazás nyilván azok testületek esetén fontosabb,
amelyekben az állam képviselői nincsenek jelen, és amelyek egymaguk, más állami
szervekkel való konzultáció hiányában, hozzák meg döntésüket.
Ennek a követelménynek az érvényesítése a jogbiztonságot erősítené és összhangban
van a gazdasági szabadság jogának bírósági értelmezésével is. Eszerint, ha az állam
mérlegelési hatáskörrel rendelkezik, akkor a jogalanyok számára a rájuk is kiható
mérlegelési szempontokat előre meg kell határoznia és nyilvánosan közzé kell
tennie.619 A Bíróság ezzel elősegítheti a megfelelő tagállami jogalkotási gyakorlatot
és megkönnyítheti a nemzeti bíróságok közösségi jogalkalmazását.

619
Lásd például az aranyrészvény ügyek közül: C-503/99 Commission v Kingdom of Belgium [2002]
ECR I-4809. Lásd az áruk szabad áramlása kapcsán: C-390/99 Canal Satélite Digital SL v
Adminstración General del Estado, and Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS) [2002] ECR I607.
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VI. fejezet: A versenykorlátozások és a kereskedelemkorlátozások csekély
jelentősége
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a két jogterület (gazdasági szabadságok joga
és versenyjog) bírósági értelmezése egybevág-e a tekintetben, hogy a korlátozások
között, azok fokát figyelembe véve, különbséget kell tenni. Az antitröszt jogban már
1969 óta úgy értelmezi a Bíróság a 81. cikket, hogy nem esnek a 81. cikk tilalma alá a
piacra érzékelhető hatással nem járó versenykorlátozások. Az érzékelhető hatást ki
nem fejtő, csekély jelentőségű megállapodások jogszerűek. Ez a de minimis elv. A
felmerülő kérdés az, hogy a gazdasági szabadságok jogának értelmezésében is látunke hasonló funkciójú bírósági értelmezést. Különbséget tesz-e a Bíróság például a
kereskedelemkorlátozó nemzeti intézkedések között az azok által kifejtett hatás foka
alapján. Először röviden a klasszikus, antitröszt jogban kialakult de minimis elvet
mutatjuk be.
1. Az érzékelhetőség szabálya- csekély jelentőségű megállapodások a 81. cikk
értelmezésében
A Bíróság már az STM ügyben utalt rá, hogy a versenykorlátozó hatásnak érzékelhető
mértékűnek kell lennie ahhoz, hogy a 81. cikk hatálya alá tartozzon.620 A Völk v.
Vervaecke ügyben621hozott ítélettel pedig egyértelművé vált, hogy egy megállapodás
a 81. cikk tiltásán kívül esik, amennyiben csak jelentéktelen hatással van a piacra
annak következtében, hogy a kérdéses árut illetően a vállalkozások piaci helyzete
gyenge.
Ebben az ügyben egy német mosógépgyártó cég kizárólagos forgalmazási jogot
biztosított belga forgalmazójának és megakadályozta a Belgium területére irányuló
párhuzamos importot. Ezzel abszolút területi védelem jött létre, amely
versenykorlátozó célúvá tette a megállapodást és egyértelmű volt az is, hogy a
megállapodás alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására. A
forgalmazási jogot biztosító vállalkozás piaci részesedése a német piacon azonban
0,5% alatt maradt, ezért a Bíróság megállapította, hogy a megállapodás nem jár a
versenyre érzékelhető hatással és ezért nem ütközik bele a Szerződés 81. cikkébe. A
megállapodásnak érzékelhető hatással kell lennie mind a versenyre mind a tagállamok
közötti kereskedelemre. A bírói esetjogból adódó "felhatalmazással " élve a Bizottság
közleményben rögzítette saját álláspontját az érzékelhető hatást ki nem fejtő
megállapodásokról. Erre először 1986-ban került sor, majd a közleményt többször is
módosították. A hatályos szabályozást 2001. végén bocsátották ki.622 Bár a közlemény
nem kötelező jellegű jogforrás, a Bizottság konkrét, mennyiségi tartalmat ad annak a
kategóriának, amelyet a verseny és a tagállamok közötti kereskedelem érzékelhető
korlátozásának tart. A közlemény csak egyfajta iránymutatás, amely nem tartalmazza
azon versenykorlátozások kimerítő leírását, amelyek nem esnek a 81. (1) bekezdése

620

C-56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) v Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.) EBHT Angol
Különkiadás 235., p.249.
621
C-5/69 Franz Völk v S.P.R.L. Ets J. Vervaecke [1969] EBHT 295.
622
A Bizottság közleménye az Európai Közösséget létrehozó Szerződődés 81. cikke (1) bekezdése
szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) megállapodásokról
HL C 368., 2001.12.22., 13.o.
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alá.623 A közlemény legfontosabb rendelkezése az, hogy a megállapodás akkor nincs
érzékelhető korlátozással a versenyre, illetve a tagállamok közötti kereskedelemre,
amennyiben a megállapodást kötő felek vagy összehangolt magatartást folytató felek
együttes piaci részesedése az érintett földrajzi piacon csekély. Az érzékelhető
hatásnak tehát mind a versenykorlátozás, mind a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolása esetén aktuálisan vagy potenciálisan fenn kell állnia.
A közlemény megkülönbözteti a versenytársak közötti megállapodásokat és az azon
kívüli megállapodásokat. Az első kategória lényegében megfeleltethető a horizontális
megállapodásoknak, míg a második kategóriába a vertikális megállapodások
tartoznak bele. Természetesen a közlemény szigorúbb szabályt (azaz alacsonyabb
piaci részesedést) fogalmaz meg a horizontális megállapodásokra, mint a
vertikálisokra. A Bizottság nem kötelező jogforrása ugyanakkor nem vonatkozik azon
megállapodásokra, amelyek természetüknél fogva versenykorlátozók.
„ A Bizottság álláspontja az, hogy a vállalkozások közötti olyan megállapodások,
melyek a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolják, a 81. cikk (1) bekezdése
értelmében nem korlátozzák érzékelhetően a versenyt:
(a) ha a megállapodás részes feleinek együttes piaci részesedése nem haladja meg a
10%-ot a megállapodás által érintett piacok egyikén sem, amennyiben a
megállapodás olyan vállalkozások között jött létre, melyek e piacok bármelyikén
egymásnak tényleges vagy potenciális versenytársai (versenytársak közötti
megállapodás); vagy
(b) a megállapodás részes feleinek egyedi piaci részesedése nem haladja meg a 15-%ot a megállapodás által érintett bármely érintett piacon, amennyiben a
megállapodás olyan vállalkozások között jött létre, melyek e piacok bármelyikén
egymásnak nem tényleges vagy potenciális versenytársai (nem versenytársak
közötti megállapodás).”624
A közlemény nem alkalmazható azon megállapodásokra, melyek a következő nagyon
[kőkemény] korlátozások bármelyikét tartalmazzák. Ide döntően a versenykorlátozó
célú, a közös piaci integráció elérésének célját is veszélyeztető magatartások
tartoznak.625

623
A közlemény eljárásjogi jelentősége az, hogy a Bizottság sem kérelemre, sem hivatalból nem fog
eljárást indítani az ilyen bagatell kartellt kötő vállalkozásokkal szemben.
624
A közlemény 7. pontja
625
versenytársak közötti megállapodások tekintetében azok a korlátozások, amelyeknek célja,
közvetlenül vagy közvetve, önmagukban vagy más, a felek ellenőrzése alatt álló tényezőkkel
együttesen:
az árak rögzítése a termékek harmadik személyeknek történő értékesítése során;
a kibocsátás vagy az értékesítés korlátozása;
a piacok vagy vevők elosztása
nem versenytársak közötti megállapodások tekintetében azok a korlátozások, amelyeknek a célja
közvetlenül vagy közvetve, önmagukban vagy a felek ellenőrzése alatt álló tényezőkkel együttesen:
a vevő azon képességének korlátozása, hogy meghatározza az eladási árat, ami nem érinti a szállítónak
azt a lehetőségét, hogy legnagyobb eladási árat határozzon meg vagy eladási árat ajánljon, feltéve,
hogy a felek bármelyike által gyakorolt nyomás vagy ajánlott ösztönzők következményeként ezek az
árak nem válnak rögzített vagy legkisebb eladási árrá;
azon terület vagy vásárlók korlátozása, amelyre vagy akik számára a vevő eladhatja a szerződés tárgyát
képező termékeket vagy szolgáltatásokat…( itt több kivételt felsorol a közlemény)”.
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Az érzékelhető kereskedelmi hatás koncepciójáról szóló közlemény részben más
feltételeket fűz a csekély jelentőséghez.626
48. „…Először is, a csekély jelentőségű megállapodásokról szóló közleményben…(de
minimis szabály) a Bizottság megállapította, hogy a kis-és középvállalkozások közötti
megállapodások…, általában nem alkalmasak a tagállamok közötti kereskedelem
befolyásolására… Azonban a kis-és középvállalkozások is közösségi joghatóság alá
eshetnek, különösen akkor, ha határon túlnyúló gazdasági tevékenységet folytatnak.
… Amikor a Bizottság a 81. (1) bekezdést alkalmazza, akkor negatív megdönthető
vélelemként fogja kezelni az érzékelhetőség szabályát, amelyet a megállapodásban
foglalt korlátozás jellegére tekintet nélkül alkalmazni fog- beleértve ebbe azokat a
korlátozásokat is, amelyeket csoportmentesítő rendeletekben és iránymutatásokban
kőkemény korlátozásként definiáltak. …
52. A Bizottság azon az állásponton van, hogy elvileg azok a megállapodások nem
alkalmasak a tagállamok közötti kereskedelem érzékelhető korlátozására, amelyek az
alábbi konjunktív feltételeknek megfelelnek:
(a) A felek összesített piaci részesedése a megállapodás által befolyásolt egyik
Közösségen belüli érintett piacon sem haladja meg az 5 %-ot, és
(b) Horizontális megállapodások esetében az érintett vállalkozások összesített éves
közösségi forgalma a megállapodás tárgyát képező termékekből nem haladja meg a
40 millió eurót. Abban az esetben, ha a megállapodás termékek közös beszerzésére
vonatkozik, akkor a releváns forgalomnak a felek összesített beszerzései tekinthetők a
megállapodás tárgyát képező termékekből.
Vertikális megállapodások esetében a szállító összesített éves közösségi forgalma
nem haladhatja meg a 40 millió eurót a megállapodás tárgyát képező termékekből. …
53. A Bizottság azon az állásponton lesz, hogy megdönthető pozitív vélelem áll fenn
amellett, hogy a kereskedelmi hatás érzékelhető, amennyiben egy megállapodás
természeténél fogva alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására,
például azért, mert importra vagy exportra vonatkozik vagy a megállapodás több
tagállamot lefed, és az 52.és 54. pontban megjelölt forgalom a megállapodás tárgyát
képező termékekből meghaladja a 40 millió eurót. Azt is gyakran lehet vélelmezni,
hogy azon megállapodások, amelyek természetüknél fogva alkalmasak a tagállamok
közötti kereskedelem befolyásolására, érzékelhető hatást fejtenek ki, ha a felek piaci
részesedése meghaladja az előző pontban említett piaci részesedést. Azonban ez a
vélelem nem alkalmazható, ha a megállapodás egy tagállam egy részét fedi le.” 627
626

C 101/81. (2004.4.27.)
„44. pont …. Azok a megállapodások és gyakorlatok kívül esnek a 81. és 82. cikkek alkalmazási
körén, amelyek nem érzékelhető mértékben befolyásolják a piacot, tekintettel arra, hogy az adott
vállalkozások piaci pozíciója a kérdéses termékből gyenge. Az érzékelhetőséget különösen arra
tekintettel elemezhetjük, hogy az adott vállalkozásoknak milyen a helyzete és jelentősége az adott
termék piacán.
45. Az érzékelhetőség elemzése mindig az adott ügy körülményeitől függ, különösen a megállapodás
és gyakorlat jellegétől, a lefedett termékek jellegétől és az adott vállalkozások piaci pozíciójától. Az
érzékelhetőség küszöbe alacsonyabb, amennyiben a megállapodás vagy gyakorlat természeténél fogva
alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására. … Minél erősebb a piaci helyzete egy
adott vállalkozásnak, annál valószínűbb, hogy egy megállapodás vagy gyakorlat a tagállamok közötti
kereskedelmet érzékelhetően korlátozza.
46. Egy sor importra vagy exportra vonatkozó ügyben az Európai Bíróság azt állapította meg, hogy az
érzékelhetőségi követelmény teljesült, akkor amikor az adott vállalkozások eladásai a piac 5 százalékát
tették ki. A piaci részesedés azonban önmagában nem minden esetben minősült döntő tényezőnek.
Szükséges különösen az, hogy figyelembe vegyük a vállalkozásoknak az adott termékekből elért
forgalmát.
627
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A fentiekből kiderül, hogy mindkét közlemény a vállalkozásoknak a piaci
jelentőségéhez és annak mérőszámaihoz köti az érzékelhetőség szabályát. Jól
érzékelhető mindkét közleményből az is, hogy a közös piaci integrációt sértő
versenykorlátozó cselekmények esetében az érzékelhető hatás könnyebben fennáll
mint egyéb megállapodások esetében.
A Bíróságot nem kötik a Bizottság közleményei és jogértelmezése. Ezért számos
ügyben saját szempontjai alapján ítélte meg a verseny és a tagállamok közötti
kereskedelem érzékelhetőségének kérdését.628
2. Létezik-e de minimis szabály az állami támogatások esetében?
Ugyanúgy mint az antitröszt jogban, az állami támogatások esetében is
érzékelhetőenk kell lennie a versenyre és a kereskedelemre gyakorolt hatásnak. A
Bíróság esetjoga alapján azonban még egy relatíve kis mértékű támogatás vagy a
támogatott vállalkozás relatíve kis nagysága sem zárja ki a támogatás
érzékelhetőségét.629 A Németország kontra Bizottság ügyben630ezt már állandó
esetjogként idézte a Bíróság: egy vállalkozás Közösségen belüli forgalmának
viszonylag kis mértéke nem zárja ki a priori azt a lehetőséget, hogy az előnyére
nyújtott állami beavatkozás támogatásnak minősül.631
A bírósági ítéletek tehát nem adnak alapot ahhoz, hogy – úgy mint a 81. cikk esetében
– a Bizottság de minimis szabályt állítson fel. Erre mégis sor került. Az első de
minimis szabályok bizottsági közleményben jelentek meg, majd a Tanács
felhatalmazást adott a Bizottság számára, hogy rendeleti szabályozást adjon ki.

47. Az érzékelhetőséget tehát mérhetjük mind abszolút számokban (forgalom) és relatívan, az adott
vállalkozások helyzetének más piaci szereplőkével való összehasonlításával (piaci részesedés). Az
adott vállalkozások helyzetének és jelentőségének előtérbe helyezése összeegyeztethető azzal a
koncepcióval, hogy a megállapodásnak vagy gyakorlatnak a tagállamok közötti kereskedelmet csak
potenciálisan kell befolyásolnia, ami azt jelenti, hogy az értékelést arra alapítjuk, hogy a megállapodás
alkalmas-e a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására és nem arra, hogy a határon túli áru
vagy szolgáltatásmozgásra milyen aktuális hatással van a megállapodás. …
Az érzékelhetőségi teszt alkalmazása nem szükségszerűen jár együtt az érintett piacok
meghatározásával és a piaci részesedések kiszámításával. Egy vállalkozás eladásainak abszolút
értékben kifejezett számai elegendők lehetnek annak megállapításához, hogy a kereskedelmi hatás
érzékelhető. Ez különösen igaz azon megállapodások és gyakorlatok esetében, amelyek természetüknél
fogva alkalmasak a tagállamok közötti kereskedelem korlátozására például azért mert az exportra,
importra vonatkoznak, vagy azért mert több tagállamot fednek le.
628
Lásd Joined cases 100/80 to 103/80 Musique Diffusion Français and others v Commission [1983]
ECR 1825. para 85, T-66/89 Publishers Association v Commission [1992] ECR II-1995, para 55-57, T77/92 Parker Pen Ltd v Commission [1994] ECR II-549. para 37-46., C-306/96. Javico International
and Javico AG v Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP) [1998] ECR I-1983. para 15-27., T-213/00
CGM and others v Commission [2003] ECR II-913. para 213-215.
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730/79 Philip Morris Holland BV kontra Európai Közösségek Bizottsága [1980] EBHT 2671, C142/87 Belga Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága [1990] EBHT I-959., 43. pont, Joined
cases C-278/92, C-279/92 and C-280/92 Spain v Commission [1994] ECR I-4103. para 42., T-67/94
Ladbroke Racing Ltd v Commission [1998] ECR II-1. Ebben az esetben a Bíróság azonban elismerte
azt, hogy a 87. cikk (1) bekezdésének alkalmazásától való eltekintés megfelelő lehet néhány olyan
esetben, amikor a támogatás korlátozott mértékű. Para 59.
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Joined cases C-329/93, C-62/95 and C-63/95 Federal Republic of Germany, Hanseatische IndustrieBeteiligungen GmbH and Bremer Vulkan Verbund AG v Commission [1996] ECR I-5151.
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A 2001-ben kibocsátott 69/2001/EK bizottsági rendelet a Szerződés 87. és 88.
cikkének alkalmazásában szól a de minimis állami támogatásokról:632
„[A csekély összegű támogatásokat]… úgy kell tekinteni, hogy azok nem teljesítik a
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem
tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség
alá.
Bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis
támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót…”633
A támogatás tehát nem a támogatott vállalkozás piaci jelentőségétől függ, hanem a
támogatás nagyságától.
3. Létezik-e de minimis szabály a négy gazdasági szabadság esetében?
A belső piaci jog és a versenyjog közötti konvergenciát tagadók egyik érve az, hogy
az állami intézkedések esetében nem érvényesül az érzékelhetőség szabálya, mivel az
állami intézkedések általános és kötelező jellegük folytán mindig jelentősen fogják
korlátozni a kereskedelmet. Ez az érv az Európai Bíróság korai esetjogában
gyökerezik. 1984. márciusában egy előzetes döntésben a Bíróság megjegyezte, hogy a
28. cikk szerinti tilalom érvényesüléséhez elegendő, ha a tagállami intézkedés
alkalmas kereskedelemkorlátozó hatás kifejtésére, nem szükséges az, hogy
érzékelhető kereskedelemkorlátozó hatás kifejtésére alkalmas legyen.634
A Bíróság fél évvel később a Van de Haar esetben bővebben is megmagyarázta annak
indokát, hogy miért nincs szükség de minimis szabályra az áruk szabad áramlása
körében.635
Egy utrechti bíróság kifejezetten azt a kérdést tette fel, hogy a 81. cikk
értelmezésében a tagállamok közötti kereskedelmi hatás koncepciója kapcsán
kialakult bírósági gyakorlatot fel lehet-e használni a 28. cikk értelmezéséhez. Kérdése
ezen kívül arra is irányult, hogy egy tagállami szabályozást mennyiségi korlátozással
azonos hatású intézkedésnek kell-e tekinteni, amennyiben világos a nemzeti bíróság
számára, hogy a rendelkezés a tagállamba irányuló importot csak nagyon kis
mértékben korlátozza és hogy vannak a termék értékesítésére más lehetőségek is. A
Bíróság a szabályokat rendszertanilag és céljuk alapján is értelmezte.
11. „Fontos figyelembe venni azt az összefüggést, amelyben a Szerződésnek ezen két
szabálya elhelyezkedik. A Szerződés 81. cikke a vállalkozásoknak és vállalati
632

HL 2001 L10., 2001.01.13., 30. oldal
2. cikk (1) és (2) bekezdése
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C-16/83 Karl Prantl elleni büntetőeljárás [1984] EBHT 1299.,20. pont
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Commission v France [1985] ECR 837., C-103/84 Commission v Italy [1986] ECR 1759. para 18., C126/91 Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. v Yves Rocher GmbH [1993] ECR I2361. para 21.: Az állandó esetjog szerint - amennyiben figyelmen kívül hagyjuk azokat a szabályokat,
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Federal Republic of Germany [2004] ECR I-11705., para 63.
633

- 200 -

társulásoknak címzett versenyjogi szabályokhoz tartozik, amelyeknek célja a
hatékony verseny fenntartása a közös piacon. Ahogyan a Bíróság azt korábbi
ítéleteiben megállapította, ez a rendelkezés megállapodások, döntések vagy
gyakorlatok esetében alkalmazandó, amelyek a Közösségen belüli kereskedelmet
érzékelhetően befolyásolják.
12. Másrészről a Szerződés 28. cikke azon szabályok körébe tartozik, amelyeknek
célja a szabad árumozgás biztosítása és hogy ezen célból a tagállamok által elfogadott
olyan intézkedéseket töröljék el, amelyek bármilyen módon ezt a szabad mozgást
korlátozhatják. Ezért a Bíróság úgy döntött, hogy egy nemzeti rendelkezés, amely
alkalmas a Közösségen belüli kereskedelem közvetett vagy közvetlen, tényleges vagy
potenciális korlátozására, mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek
tekintendő.
13. Ebben az összefüggésben azt kell hangsúlyozni, hogy a Szerződés 28. cikke nem
tesz különbséget a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések között
azok tagállamok közötti kereskedelmet befolyásoló hatásának mértéke alapján. Ha
egy nemzeti intézkedés alkalmas az import korlátozására, akkor azt mennyiségi
korlátozással azonos hatású intézkedésnek kell tekinteni, még akkor is, ha a
korlátozás csekély és akkor is, ha lehetséges az importtermékek más módon való
forgalmazása.”
A Bíróság tehát 1984-ben kifejezetten rögzítette azt, hogy a kereskedelemkorlátozó
intézkedések abban az esetben is tiltottak, ha a korlátozás csekély, nem érzékelhető.
Ezt a megállapítást a Szerződés rendszerével és az 1974-ben meghozott Dassonville
ítélettel támasztotta alá.636 A Van de Haar tétel kimondása óta azonban a Dassonville
ítélet jelentősége megváltozott, a későbbi esetjog többször szűkítette az ítéletben
található formulát. Bár a formula azóta is fennmaradt és a Bíróság azt a legtöbbször
idézi is, de inkább csak kiindulópontnak tekinthetjük, amelynek értelmét a Bíróság
későbbi jogértelmezései módosítják. Ez a jogértelmezési irányvonal részben a
tilalomnak az ítéletben adott túlságosan kiterjesztő értelmének megnyirbálására
vonatkozik.
A Bíróság álláspontom szerint a következő jogértelmezési módszerekkel próbálja meg
a Dassonville ítélet kiterjesztő értelmezését szűkíteni.
3.1. Az első módszer
A Bíróság a Dassonville formula általános tilalma ellenére a korlátozást sokszor csak
hipotetikusnak véli vagy a korlátozás alapját képező tény bekövetkezését túlságosan
jelentéktelennek és esetlegesnek tartja a 28. cikk megsértésének megállapításához.
A Krantz ügyben637például azt a problémát vetette fel egy holland bíróság, hogy az
áruk szabad áramlását korlátozza az a holland jogszabály, amely szerint az adóhatóság
adótartozás esetén az adófizetőtől lefoglalhatja a részletvételre vásárolt tárgyat is. A
felperes álláspontja ez a tény elbizonytalaníthatja más tagállam állampolgárait
Hollandiába irányuló, részletre történő eladásaik során.638A Bíróság szerint a felperes
által felhozott lehetőség túlságosan jelentéktelen és esetleges a 28. cikk
636

C-8/74 Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville [1974] EBHT 837.
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ECR I-583.
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megsértésének megállapításához. A Graf ügyben639a Bíróság a 39. cikket értelmezte
úgy, hogy azt nem sérti az az osztrák munkajogi szabályozás, amely szerint
végkielégítés csak a munkáltató felmondása esetén jár a munkavállalónak. Graf német
állampolgárként Ausztriában dolgozott, majd felmondott, hogy Németországba
visszatérve ott vállaljon munkát. A Bíróság szerint a vitatott jogszabály nem teszi
lehetetlenné és nem ijeszti el a munkavállalót attól, hogy munkaviszonyát
megszüntesse más munkáltatónál történő munkavállalás céljából. A végkielégítésre
való jogosultság ugyasis nem attól függ, hogy a munkavállaló jelenlegi munkahelyén
marad-e, hanem egy jövőbeli és hipotetikus esemény bekövetkezésétől, a
munkaszerződés későbbi munkáltató általi felmondásától. Egy ilyen esemény
bekövetkezése túlságosan jelentéktelen és esetleges ahhoz, hogy a jogszabályt a
munkavállalás szabadságának korlátozására alkalmas intézkedésnek tekinthesse a
Bíróság.640
A Ditlev Bluhme eset tárgya az volt, hogy egy jogszabály megtiltotta egy dán szigeten
az ott honos méhfajtán kívüli méhek tartását. A szigeten csak a jogszabályban
megnevezett barna méhek voltak tarthatók. A Bíróság a Dassonville formulából indult
ki, majd arra a következtetésre jutott, hogy mivel a jogszabály megtiltja más
tagállamokból méhek importálását az adott dán szigetre, ezért az intézkedésnek a
kereskedelemre közvetlen és azonnali hatása van, azt nem lehet túlságosan
jelentéktelennek és esetlegesnek tekinteni.641
A jogértelmezést a Bíróság néha statisztikai adatokkal is alátámasztja. A Corsica
Ferries ügyben642a nemzeti bíróság a következő kérdést intézte az Európai
Bírósághoz : A Szerződés 28. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes egy
tagállam olyan szabályozása által előírt tilalom, miszerint az egy másik tagállamban
letelepedett tengeri szállítási vállalkozások az első tagállam kikötőibe érkező vagy
azokat elhagyó hajóikat nem köthetik ki vagy nem ereszthetik el, kivéve ha ehhez
igénybe veszik egy helyi, a kikötésre és a kötelek eloldására kizárólagos
koncesszióval rendelkező vállalkozás szolgáltatásait és ennek a vállalkozásnak a
nyújtott szolgáltatás valós költségeivel arányban nem álló díjat fizetnek?
A szabályozás különbségtétel nélkül sújtott minden, az érintett kikötők egyikében
megálló hajót, akár olasz a hajó, akár nem. A szabályozás által megállapított
kötelezettség tárgya az, hogy díj fizetése mellett igénybe kell venni az olyan helyi
révkalauzok szolgáltatásait, amelyek kizárólagos koncesszióval rendelkeznek a
kikötésre és a hajókötelek eloldására. Az alapeljárás iratából kiderül, hogy egy hajó
számára a révkalauz-szolgáltatásokért fizetett díj kevesebb mint 5%-át teszi ki a
639
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kikötői költségeknek, amelyek összességükben 12-14%-át teszik ki a szállítás
költségének, amely pedig beépül a szállított termékek árába 5-10%-át téve ki annak.
A révkalauz-szolgáltatások igénybevétele tehát a szállított áruk szempontjából 0,5 ‰es költségnövekedést eredményez.
A Bíróság kijelentette, hogy nem akadályozza a tagállamok közötti kereskedelmet az
olyan szabályozás, amely nem tesz semmilyen különbséget a szállított áruk
származása szerint, hiszen nem az a célja, hogy a többi tagállammal folytatott
árukereskedelmet szabályozza, és azon korlátozó hatások, amelyeket az áruk szabad
mozgására gyakorolhat, túlságosan esetlegesek és túlságosan közvetettek.643
A Bíróság a tilalom szűkítésére más szabadságok esetén is használja ezt a
jogértelmezést.644 Ezeknek az ítéleteknek az indoklásában a Bíróság azt is megjegyzi,
hogy az intézkedésnek nem célja a tagállamok közötti kereskedelem szabályozása, és
nem tesz különbséget a termékek közötti eredetük szerint. Ezeket az érveket mint
kiegészítő érveket használja fel a Bíróság annak megállapításához, hogy a tagállami
intézkedés nem jogsértő.
Barnard egyenesen azt a következtetést vonja le a Krantz esetjogból, hogy a Bíróság
egy de minimis követelményt vezetett be a nem diszkriminatív korlátozásokra
nézve.645 Malcolm Jarvis is osztja nézetét. Ő a Stoke-on-Trent ítéletet jelöli
meg,646amelyben a Bíróság a hátsó ajtón becsempészte a de minimis szabályt, amikor
is azt mondta ki, hogy a nemzeti intézkedés arányosságának vizsgálatakor figyelembe
kell venni, hogy a Közösségen belüli kereskedelmet korlátozó hatásai közvetlenek,
közvetettek vagy pusztán feltételezett (spekulatív) jellegűek-e, illetve, hogy ezek a
korlátozó hatások nem akadályozzák-e jobban az importált termékek forgalmazását a
hazai termékek forgalmazásához képest.647
3.2. A második módszer
A másik szűkítési módszer, amelyet az első folyományának is tekinthetünk, a nem
diszkriminatív értékesítési feltételek jogszerűségének elismerése a Keck ügyben. A
Keck ítélet tartalmát valószínűleg lényegesen befolyásolta Tesauro főtanácsnok egy
hónappal korábbi, Hünermund ügyben hozott indítványának tartalma.648 A
Főtanácsnok egyenesen úgy tette fel a kérdést, hogy a 28. cikknek a célja a
Közösségen belüli kereskedelem liberalizálása vagy általában az egyes tagállamokban
a kereskedelem zavartalan gyakorlásának ösztönzése? A Bíróság Keck ítéletben adott
válaszát jelentősége miatt hosszabban idézzük.649
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11.
„A Szerződés 28. cikke értelmében tilos a tagállamok között a behozatalra
vonatkozó mennyiségi korlátozás, valamint minden azonos hatású intézkedés. Az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású
intézkedést képez minden olyan intézkedés, amely közvetlenül vagy közvetve,
ténylegesen vagy potenciálisan akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet.
12.
Meg kell állapítani, hogy az a nemzeti jogszabály, amely általánosságban tiltja
a veszteséges viszonteladást, nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.650
13.
Igaz ugyan, hogy egy ilyen jogszabály csökkentheti az értékesítések
mennyiségét, és ennek következtében a más tagállamokból érkező termékek
értékesítésének mennyiségét is abban az értelemben, hogy megfosztja a piaci
szereplőket az értékesítés növelésének egyik módszerétől. Mindamellett el kell
gondolkodni azon, hogy ez az esetlegesség elegendő-e ahhoz, hogy az érintett
jogszabályt a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású
intézkedésnek lehessen minősíteni.651
14.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők egyre gyakrabban hivatkoznak a
Szerződés 28. cikkére a gazdasági szabadságukat korlátozó hatású jogszabályok elleni
tiltakozásképpen, még abban az esetben is, amikor e jogszabályok nem másik
tagállamból származó termékekre vonatkoznak, a Bíróság úgy ítéli meg, hogy
ismételten meg kell vizsgálnia, és pontosítania kell ítélkezési gyakorlatát e téren.
15.
Ebből a szempontból emlékeztetni kell arra, hogy a Cassis de Dijon ítéletnek
megfelelően … a 28. cikk által tiltott, azonos hatású intézkedésnek számítanak az
áruk szabad mozgásának olyan akadályai, amelyek a jogszabályok összehangolásának
hiányában az árukra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos szabályok (mint amilyenek a
megnevezésre, a formára, a méretre, a súlyra, az összetételre, a kiszerelésre, a
címkézésre, a csomagolásra vonatkozó szabályok) más, olyan tagállamból származó
árukra történő alkalmazásából erednek, ahol azokat jogszerűen állítják elő és
forgalmazzák, akkor is, ha e szabályok megkülönböztetés nélkül minden termékre
vonatkoznak, amennyiben e követelmények előírását nem igazolja olyan közérdekű
cél, amely előbbre való az áruk szabad mozgásának követelményénél.
16.
Ugyanakkor a korábban ítéltekkel ellentétben az értékesítés egyes módjait
korlátozó vagy megtiltó nemzeti jogszabályok más tagállamokból származó
termékekre történő alkalmazása nem alkalmas a Közösségen belüli kereskedelemnek
a Dassonville-ítélet (a 8/74. sz. ügyben 1974. július 11-én hozott ítélet [EBHT 1974.,
837. o.]) értelmében vett közvetlen vagy közvetett, tényleges vagy potenciális
akadályozására, amennyiben ezek minden olyan érintett gazdasági szereplőre
vonatkoznak, aki az adott állam területén tevékenykedik, és amennyiben mind jogilag,
mind ténylegesen egyaránt vonatkoznak a nemzeti termékek és a más tagállamokból
származó termékek forgalmazására.
17.
Valójában amennyiben e feltételek teljesülnek, az ilyen típusú szabályozás
alkalmazása a más tagállamból származó, az ezen állam által meghatározott
követelményeknek megfelelő termékek értékesítésére nem akadályozza meg, vagy
korlátozza jobban ezek piacra jutását, mint a nemzeti termékek esetében. Az ilyen
szabályozás tehát nem tartozik a Szerződés 28. cikkének alkalmazási körébe.”
Weatherill úgy összegezte a Keck ítélet mondanivalóját, hogy az kifejezi a Bíróság
vonakodását abban a tekintetben, hogy olyan helyi szabályozási alternatívák közötti
650
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választások felett gyakoroljon ellenőrzést, amelyek az integrálódó piacon nem
károsítják a méretgazdaságossági előnyök megvalósítását.652 Ehhez Barnard annyit
tesz hozzá, hogy az ítélettel a Bíróság áthelyezte a vizsgálat fókuszát arról a tényről,
hogy általában megvalósul-e kereskedelemkorlátozás arra a tényre, hogy a tagállamok
közötti kereskedelemre megfelelő hatással volt-e az intézkedés.653 Tesauro
főtanácsnok már a Keck ítélet meghozatala előtt, a Hünermund ügyben hozott
indítványában hangsúlyozta, hogy a 28. cikknek nem célja a kereskedelem
szabadságának védelme, ez a cikk ugyanis nem teremt a magánszemélyek számára
jogot a kereskedelmi tevékenység zavartalan gyakorlásához. A Keck ítéletben adott
megszorítás során a Bíróság érezhetően fontolóra vette véleményét.654
Barnard szerint „a termékre és annak értékesítési feltételeire vonatkozó
különbségtételnek van egy fontos következménye: megváltoztatja a vélelmeket és a
bizonyítási terhet. Amennyiben az intézkedést értékesítési feltételnek tekintjük, úgy
vélelem szól a mellett, hogy az a piacra jutást nem gátolja (per se jogszerű) és a
kereskedő nehezen tudja ennek ellenkezőjét bizonyítani. Valószínűleg csak
statisztikai vagy más bizonyítékkal (mint a De Agostini ügyben) tudja bizonyítani,
hogy az intézkedés hatása ténylegesen korlátozó és nem hivatkozhat pusztán arra,
hogy a kereskedelemre potenciális hatással van az intézkedés. Másrészről,
amennyiben az intézkedést termékre vonatkozó előírásnak tekintjük, akkor vélelem
szól a mellett, hogy a piacra jutást korlátozza (Cassis de Dijon ítélet szerint per se
jogszerűtlen).655”
Számomra úgy tűnik, hogy a Bíróság a jogértelmezési fordulatát három indokra
alapozta:
- a jogszabály nem irányul a tagállamok közötti kereskedelem szabályozására
- esetleges a hatása a tagállamok közötti kereskedelemre
- túl sokszor hívták fel a kereskedők a 28. cikket.
A második érvet megvizsgálva látjuk, hogy ez az esetleges hatás abból ered, hogy a
nemzeti szabályozás az eladott teljes termékmennyiséget csökkenti, ebből
következően az import mennyiségét is csökkenti. Ez az áttételes, közvetett hatás a
Keck ítélet szerint már nem elegendő ahhoz, hogy a szabályozás a közösségi joggal
összeegyeztethetetlen legyen. Azaz azt is kimondhatjuk, hogy az indoklás
kiindulópontja a Bíróság 1990-es Krantz ítéletére vezethető vissza, amelyben a
Bíróság leszögezte, hogy nem ütköznek az EK-Szerződéssel azok a nemzeti
intézkedések, amelyek túlságosan jelentéktelen és esetleges hatással vannak a
tagállamok közötti kereskedelemre. A Bíróság Keck ítéletben kimondott tétele szerint
az értékesítési feltételeket szabályozó nem diszkriminatív intézkedések csak ilyen
esetleges hatással járnak, ezért jogszerűek. A Keck ítélet azonban nem jelenti azt,
hogy a Bíróság gyakorlatából eltűnik a Krantz esetjog.656
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Oliver és Roth is úgy értelmezik a Keck ítéletet, hogy a formális kategóriák
megkülönböztetése mögött meghúzódó valós indok abban keresendő, hogy a
különböző kategóriák mögött azoknak a belső piacra kifejtett elérő
kereskedelemkorlátozó hatása áll. A termékre vonatkozó követelmények korlátozzák
vagy akadályozzák a piacrajutását, míg az értékesítési feltételek tipikusan nem
akadályozzák meg a másik tagállamból származó termék piacrajutását.657
A Keck ítéletet a Bíróság később saját maga kényszerül pontosítani és bevezeti a
Jacobs főtanácsnok által felvázolt elemzési skálákat az értékesítési feltételek
importkorlátozó hatása tekintetében.
3.3. Jacobs főtanácsnok indítványa a de minimis teszt alkalmazásáról
Jacobs főtanácsnok a Leclerc-Siplec ügyben adott indítványában napra pontosan egy
évvel a Keck ítélet meghoztala után a de minimis teszt bevezetését javasolta.658
Álláspontja szerint először is a Keck ítélet merev megkülönböztetést jelent a
szabályok eltérő csoportjaira és ezáltal különböző elemzést kell elvégezni aszerint,
hogy a vizsgált szabály melyik csoportba tartozik. (Itt nyilván a termékértékesítési és
a termékre magára vonatkozó feltételek megkülönböztetésének nehézségéről beszél.)
Szerinte a különböző szabályozásokból származó korlátozó hatás súlyossága csak
annak mértékében különbözik. Az értékesítési feltételeket szabályozó tagállami
rendelkezések az importot nagyon súlyosan korlátozhatják. Például egy olyan szabály,
amely alapján meghatározott terméket csak kevés üzletben árusíthatnak, ugyanolyan
korlátozó hatású mint az import vagy a marketing teljes tilalma. Jacobs főtanácsnok
rávilágít arra is, hogy nehezen lehetne megvédeni azt az álláspontot, mely szerint egy
adott termék teljes reklámtilalmának a 28. cikk tilalmán kívül kellene esnie. Ezért
megfelelőbb lenne, ha az intézkedéseket egy egységes teszt alapján ítélnénk meg.
Kritikájának másik vonala az, hogy a Keck ítélet harmadik feltételeként (ugyanolyan
hatása legyen jogilag és ténylegesen az import termékre mint a hazai termékre) az
Európai Bíróság egy diszkriminációs tesztet vezetett be, amelyet nem tart
megfelelőnek. A szabad árumozgásra vonatkozó tilalom központi magja az, hogy ne
legyenek a tagállamok közötti kereskedelemben ki nem menthető korlátozások.
Amennyiben egy intézkedés korlátozza a tagállamok közötti kereskedelmet, az nem
szűnik meg csak azért, mert egy azonos korlátozás a hazai kereskedőket is sújtja. Ha
egy tagállam adott termék előtt jelentős piacralépési korlátozásokat alkalmaz (például,
hogy a terméket csak nagyon korlátozott számú üzletben lehet értékesíteni) és ennek
eredményeként egy másik tagállambeli gyártó gazdasági veszteséget szenved, akkor
kevés vigasztalódást talál abban a tényben, hogy a korlátozást alkalmazó tagállamban
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működő versenytársai is ugyanezt a veszteséget kénytelenek elszenvedni. A
diszkriminációs tesz a közösségi piacot feltördeli és a más tagállambeli gyártóknak
igazodniuk kell a fogadó állam minden értékesítési feltételéhez. A diszkriminációs
teszt ezért szerinte a Szerződés céljaival ellentétes. A kérdés az, hogy e helyett milyen
tesztet alkalmazzunk. A Főtanácsnok szerint a vezérelv az, hogy minden jogszerű
gazdasági tevékenységet végző vállalkozásnak joga kell hogy legyen a teljes
közösségi piacra való bejutáshoz, hacsak nincs egy olyan elfogadható érv, amely
alapján ezt meggátolhatnánk. A megfelelő teszt az lenne, hogy vajon a nemzeti
szabályozás lényegesen korlátozza-e a vállalkozások piacra jutását. Ez természetesen
azt jelentené, hogy bevezetjük a de minimis tesztet a 28. cikk alkalmazásába.659 Az
Európai Bíróság valószínűleg azért nem emellett döntött a Keck ítéletben, mert ez a
nemzeti bíróságokat túl sok intézkedésnek a tilalom hatálya alóli kizárására
sarkallhatná. Természetesen nem érvényesülne a de minimis szabály a nyílt
diszkriminációt tartalmazó nemzeti intézkedésekre e körben per se tilalom
érvényesülne. Kizárólag az egyenlően alkalmazandó intézkedések esetén juttatnánk
érvényre azt a követelményt, hogy a piacra jutási korlátozásnak jelentősnek kell
lennie, akár tényleges, akár potenciális. Amennyiben a tagállam megtiltja egy másik
tagállamban jogszerűen piacra helyezett termék eladását (mint a Cassis de Dijon
ügyben), úgy vélelmezhetjük, hogy a piacralépésre kifejtett hatása jelentős, mivel a
terméket vagy teljes mértékben kizárja a piacról vagy a terméket csak módosítás után
lehet importálni. Amennyiben az intézkedés pusztán korlátoz egy értékesítési feltételt,
például előírja, hogy mikor, hol, hogyan, kitől, milyen áron lehet terméket eladni,
akkor a korlátozó hatása számos tényezőtől függ, így attól, hogy csak adott árura, a
legtöbb vagy az összes árura vonatkozik-e, hogy más értékesítési feltételek milyen
mértékben alkalmazhatók és hogy a hatás közvetlen vagy közvetett, azonnali vagy
távoli, tisztán spekulatív jellegű vagy bizonytalan. Ennek megfelelően tehát a hatás a
majdnem jelentéktelentől a teljes tilalomig terjedhet.
Jacobs főtanácsnok arra is kitért, hogy indítványa ellentétes-e a korábbi esetjoggal,
amely szerint a 28. cikk értelmezésében nem érvényesül a de minimis szabály. Az
első esetben, a Prantl ügyben a szabály egyértelműen diszkriminatív volt, ugyanis a
meghatározott formájú borosüvegek használatát csak német gyártóknak tartotta fenn
az állam. A Van de Haar ügyben ugyan a de minimis teszt alkalmazását egy
egyenlően alkalmazandó (árrögzítő) intézkedés kapcsán utasította el, de ezt tisztán
absztrakt módon tette meg, majd az eset körülményeit figyelembe véve kimondta,
hogy a nemzeti árszabályozás akkor jelent mennyiségi korlátozással azonos hatású
intézkedést, ha az árakat olyan szinten rögzítik, amely meggátolja azt, hogy az import
termékeket jövedelmező módon értékesítsék, vagy az árrögzítés az importált termék
gyártója által élvezett versenyelőny kiegyenlítésére alkalmas. Ez a megfogalmazás
gyakorlatilag nem különbözik nagyban attól, hogy azt mondjuk: a 28. cikk akkor lép
működésbe, ha fennáll egy jelentős piacralépési akadály.
A Keck ügyben hozott ítélet is összhangban áll ezzel a teszttel. A veszteséges
továbbeladást az összes kereskedő számára megtiltó jogszabálynak valószínűleg nem
lesz az importtermékek értékesítésére jelentős hatása. Az intézkedés ugyanis az
import termékek teljes mennyiségére nincs jelentős hatással és a kereskedő
piacrajutását nem gátolja meg. Ugyanez mondható el azokról az általánosan
659

Steiner javaslatában is szerepelt a de minimis hatás bevezetése. Lásd Josephine Steiner: Drawing the
line: uses and abuses of Art. 30 EEC (1992) 29. Common Market Law Review 749-774. Ő alapvetően
az intézkedés elrettentő hatását állította volna az elemzés középpontjába, azzal, hogy ha egy intézkedés
hatása az importra minimális, akkor az nem elrettentő hatású, így nem esik a 28. cikk hatálya alá. i.m.
73. oldal.

- 207 -

alkalmazandó jogszabályokról, amelyek az üzletek nyitva tartását korlátozzák. Az
ilyen jogszabályok az eladott teljes termékmennyiségre kis mértékű korlátozó hatással
lehetnek, de valószínűtlen, hogy egy adott kereskedő termékeinek piacrajutását
jelentősen korlátoznák, mivel hatásuk a termékek egész skálájára kiterjed.
A Főtanácsnok ezek után azt a kérdést boncolgatta, hogy hogyan alkalmazható a teszt
a reklámkorlátozásokra. Egy abszolút reklámtilalom eredménye az lehet, hogy a más
tagállamban gyártó vállalkozásoknak gyakorlatilag lehetetlen lesz piacra juttatni a
fogyasztük által még nem ismert termékeiket. A Keck teszt alapján ugyanerre a
következtetésre lehet eljutni, hiszen a reklámkorlátozás hatásában nem lesz semleges.
A főtanácsnok indítvány tárgyát képező Leclerc-Siplec ügyben felmerült
reklámkorlátozás tárgya az volt, hogy hatályos francia szabályok szerint adott
gazdasági szektorokban tilos volt TV reklámokat sugározni, különösen a forgalmazók
számára. Francia tévétársaságok megtagadták a Leclerc-Siplec által üzemeltett
benzinkutakról készített reklámok sugárzását. A Főtanácsnok abból a kérdésből indult
ki, hogy vajon az importált termékek piacrajutását jelentősen korlátozza-e ez a
részleges reklámkorlátozás, amely a gazdaságnak csak egyes szektorait érinti. A
forgalmazók felé előírt reklámtilalom az összes eladott termékmennyiség - beleértve
az import - kis csökkenésével járhat és nem lesz a piacrajutásra jelentős hatása, mivel
minden termékre vonatkozik, csak a TV reklámokat tiltja, valamint kizárólag a
forgalmazók felé irányul a tilalom. A Főtanácsnok leír egy olyan hipotetikus esetet,
amelyben szerinte egy részleges reklámkorlátozás is ellentétes lehet a belső piaccal:
Ha a francia szabályozás azt a közvetlen marketingmódszert tiltaná meg, hogy a
televíziós reklámban a képernyőn feltüntetett telefonszámon rendelje meg a vásárló az
árut. Ez a Főtanácsnok szerint jelentős korlátozásnak minősülne, mivel a belső piac
koncepciójával ellentétesen megakadályozza a kereskedők részéről egy globális
marketingstratégia kifejlesztését.660
Weatherill 1996-ban írt cikkében Jacobs főtanácsok indítványával egyetértve egy
javított Keck teszt megalkotása mellett érvelt. Tanulmánya szerint a jelenlegi Keck
ítélet az értékesítési feltételek fogalmának bevezetése miatt zavaróan formalista lett.
Ez éles ellentétben áll a Dassonville formula lényegével, amely a norma formája
helyett annak kereskedelmi hatására helyezi a hangsúlyt. Szerinte a Keck ítélettel a
Bíróság azt jelezte, hogy a 28. cikk alapján a kereskedőknek nem áll fenn valamiféle
egyéni joga a kereskedelemhez a 28. cikk alapján.661 Weatherill nézete szerint a Keck
ítélet után valószínűleg nem elég a kereskedőnek arra hivatkoznia, hogy az
importtermék eladásának mennyiségében csökkenés következett be, hanem azt is kell
bizonyítania, hogy a nemzeti intézkedés hogyan korlátozza közvetlenül és lényegesen
a méretgazdaságossági előnyök érvényesülését és egy egységes belső piaci stratégia
alkalmazását.662
Emiatt Weatherill egy javított teszt bevezetését javasolta, amely szerint:
„Nem esnek a 28. és 49. cikkek tilalma alá azok a tagállami hatóságok által bevezetett
intézkedések, amelyek a termék eredetére való utalás nélkül jogilag és ténylegesen is
ugyanúgy vonatkoznak minden árura vagy szolgáltatásra és amelyek nem korlátozzák
közvetlenül és lényegesen az importált termékek vagy szolgáltatások ezen piacra való
bejutását.”663
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Weatherill elismeri, hogy javított tesztjének nemzeti bíróságokon való alkalmazása
nehézségekkel járhat, de ez más közösségi jogterületeken, például a 81. cikk
alkalmazása esetén is hasonló problémát jelent. Tesauro főtanácsnok egyenesen
probatio diabolica-nak nevezi a hipotetikus hatás mértékének bizonyítását.664
Paul Craig és Gráinne de Búrca viszont azt jegyzi meg, hogy a két jogterület között
valódi különbségek is léteznek, amelyek a de minimis teszt bevezetése ellen szólnak.
A versenyjogban egy fejlett mikroökonómiai elméleten alapul a de minimis szabály,
míg a gazdasági szabadságok esetében nincs teljes egyetértés a piacra jutási feltétel
tartalmáról.665
Arnull is egyetértett Jacobs főtanácsnok tesztjével. Weatherill-lel egyezően szólt
arról, hogy nem lenne nehezebb a de minimis tesztet alkalmazni mint a jogértelmezés
jelenlegi állása szerinti szempontrendszert. A de minimis tesztet az értékesítési
feltételekre és a termékre vonatkozó feltételekre is egyaránt lehetnek alkalmazni. A de
minimis teszt Arnull értelmezése szerint sem empirikus bizonyításra épülne.666
Catherine Barnard Jacobs főtanácsnok jelentős korlátozás tesztjének elfogadását
javasolta a Bíróság számára. Álláspontja szerint a Bíróságnak még nem kellett olyan
tagállami korlátozást megítélnie a 28. cikk alapján, amely nem volt diszkriminatív,
mégis jelentősen korlátozta az import termékek piacrajutását.667A személyek szabad
mozgása körében azonban a Bíróság már foglalkozott ezzel a problémával. Például az
Alpine Investments ügyben,668a Bíróság egy nem diszkriminatív intézkedésről
állapította meg, hogy alkalmas a Közösségen belüli szolgáltatáskereskedelem
korlátozására, mivel közvetlen hatást fejt ki a szolgáltatások más tagállamok piacára
való bejutására.669
Barnard véleménye szerint azok a nem diszkriminatív korlátozások ütköznek bele a
szerződési szabadságokba, amelyek kizárják vagy jelentősen korlátozzák a
piacrajutást. A teszt előnye, hogy új helyzetek könnyebben megítélhetők ebben a
flexibilis szempontrendszerben. Barnard a Keck ítélet megszületése előtti Gauchard
ítéletet670hozza fel példaként: nem értékesítési feltételek azok a tagállami szabályok,
amelyek keretek közé szorítják a zöldövezetekben az építkezéseket, mégis nem
diszkriminatív intézkedésként nem korlátozzák jelentősen a piacrajutást.671
Barnard idézi, hogy Jacobs főtanácsnok tesztjét alapvetően két indok miatt
kritizálták.672 Az egyik kritika az, hogy a de minimis elvhez a Bíróság mindig
ragaszkodott, tehát azt nem fogja megváltoztatni.
A másik ellenérv lényege az, hogy a nemzeti bíróságok nem alkalmasak arra, hogy
egy ilyen statisztikai tesztet alkalmazzanak. Erre azt válaszolhatnánk, hogy a Jacobs
főtanácsnok által felvázolt teszt nem statisztikai vagy matematikai alapon nyugszik,
hanem olyan objektív érveken, amelyek a nemzeti bíróságok számára is egy
kiegyensúlyozott jogalkalmazást tesznek lehetővé.
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3.4. A Keck utáni esetjog
Érdemes megnéznünk azt is, hogy a Bíróság ragaszkodott-e a Keck ítélettel felállított
formális megkülönböztetéshez, miszerint az értékesítési feltételeket szabályozó
intézkedések természetüknél fogva nem korlátozzák jobban a külföldi termékek
piacrajutását, míg a termékre vonatkozó előírások igen. Álláspontunk szerint a
formális (termékértékesítési, magára a termékre vonatkozó feltételek) kritériumok
helyett inkább a piacrajutási korlátozás súlyossága dominálja a jogértelmezést.
A Mars ügyben673a Kölni Bíróság előzetes döntési kérdésben azt tette fel az Európai
Bíróságnak, hogy egy olyan nemzeti intézkedés sérti-e a 28. cikket, amely
fogyasztóvédelmi okból megtiltja egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott
termék behozatalát, amelynek egységkiszerelését mennyiségileg növelték és
amelynek csomagolásán a „10%” jelzőt feltüntették.
Az egységkiszerelés növelése és ennek feltüntetése a csomagoláson nyilvánvalóan
marketing célt szolgált. Mégsem minősíthetjük értékesítési feltételnek, mert a
csomagoláson lévő jelzéseket szabályozó intézkedések a termékre magára is
vonatkoznak. A gordiuszi csomót a Bíróság az alábbiak szerint oldotta fel:
„Bár különbségtétel nélkül minden termékre vonatkozik az alapeljárásban szóban
forgó tilalom, amely ugyanazon - a többi tagállamban jogszerűen alkalmazott reklámfelirattal ellátott termékeknek egy tagállamban történő forgalmazására
vonatkozik, jellegénél fogva akadályozza a Közösségen belüli kereskedelmet. Ez arra
kényszerítheti az importőrt, hogy termékeinek kiszerelését a forgalmazás helyéhez
igazítsa és ebből következően viselje a többlet csomagolási- és reklámköltséget.”674
Az eset jól példázza azt is, hogy nem egységes a marketing és reklámszabályok
megítélése. Amennyiben a csomagoláson lévő jelzések szolgálnak ilyen célokat,
akkor a klasszikus kölcsönös elismerési elevet kell alkalmazni, más egyéb
reklámhordozók esetében pedig a Keck ítélet szerinti feltételeknek megfelelő
intézkedés nem esik a tilalom alá.
Az Európai Bíróság későbbi esetjogában világossá vált, hogy egy intézkedés nem
minősül értékesítési feltételnek, ha a csomagolás vagy címke megváltoztatására
kötelezi a kereskedőt.675 Amennyiben viszont ilyen hatással nem jár, úgy értékesítési
feltételnek minősülhet.
A De Agostini676ügy jó példa arra, hogy a jogilag nem diszkriminatív intézkedésekről
nem feltételezhetjük azt, hogy azok tényleges hatása is ugyanolyan az import
termékre, mint a hazai termékre. A tényállás szerint egy svéd jogszabály
673
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tisztességtelen magatartásnak minősítette a televízióban, kereskedelmi reklámidőben
12 éven aluli gyermekek célközönsége számára sugárzott reklámokat. De Agostinti az
Olaszországban nyomtatott gyermekmagazinját Svédországban kívánta volna
megismertetni a gyerekekkel tévéreklámok által. A Keck feltételek vizsgálata során a
Bíróság deklarálta:
„A második feltételt illetően nem lehet kizárni azt, hogy egy tagállamban egy olyan
termék forgalmazása elősegítésének egyik formájára vonatkozó teljes tilalom, amely
terméket ott jogszerűen forgalmaznak, nagyobb kihatással legyen a többi tagállamból
származó termékekre.43. A forgalmazás elősegítése különböző módjainak
hatékonysága olyan tény, amit elvileg a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
megvizsgálnia; meg kell azonban jegyezni, hogy a De Agostini észrevételeiben azt
állította, hogy a televíziós reklám a forgalmazás elősegítésének egyetlen hatékony
formája, amely lehetővé tette a számára, hogy a svéd piacra betörjön, mivel nem
rendelkezett más olyan reklámeszközökkel, amelyek segítségével a gyermekeket és
szüleiket elérhetné.
Így tehát a 12 éven aluli gyermekeknek szóló reklámra és a svéd jogszabályok
értelmében vett megtévesztő reklámra vonatkozó teljes tilalom nem tartozik a
Szerződés 30. cikkének hatálya alá, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy ez a tilalom nem
vonatkozik egyformán, úgy jogilag, mint ténybelileg, a nemzeti és a más tagállamból
származó termékek forgalmazására.”677
A Bíróság tehát egyfelől figyelembe vette azt, hogy a terméknek csak a tévében való
reklámozását tiltotta a jogszabály (részleges reklámtilalom), másrészről felhívta a
nemzeti bíróságot annak elemzésére, hogy létezik-e más ugyanilyen hatékony
reklámeszköz.
A Tommaso Morellato ügy678tényállása szerint egy olasz jogszabály szerint a félig
sütött kenyeret (akár mélyfagyasztott, akár nem mélyfagyasztott termékből készült)
készre sütés után árusítani és forgalmazni csak becsomagolva és felcímkézve lehet. A
jogszabály szerint tehát a kenyeret előre kell becsomagolni, amely követelménynek
egy pékség, amely Franciaországból hozott be félig sült kenyeret, nem felelt meg. A
Bíróság emlékeztetett rá, hogy nem minősülnek értékesítési feltételnek azok a nemzeti
intézkedések, amelyek a csomagolás vagy a címke megváltoztatására kötelezik a
kereskedőt. A Bíróság álláspontja szerint viszont módosításra nem kötelez a
jogszabály, mivel a terméket félkészen hozzák be, majd az változtatáson esik át
(megsütik). Az import időpontjában ugyanis a termelési folyamat még nem fejeződött
be és a termék behozatalakor azon csomagolási változtatásokat nem kell végrehajtani.
A Bíróság megállapította, hogy a csomagolási előírás a késztermék értékesítésére
vonatkozik, ezért a 28. hatályán kívül esik, amennyiben ténylegesen nem diszkriminál
az import termékekkel szemben. Bár az intézkedés megkülönböztetés nélkül
vonatkozik az import és a hazai termékekre, az import államon belüli termelés
hiányában kizárólag az import termékeket hozza hátrányos helyzetbe, mivel elrettent
a behozataluktól vagy a terméket kevésbé vonzóvá teszi a végfogyasztó számára.
Ennek megállapítása a viszont a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik.679

677

Részlet az ítélet 42-44. pontjaiból
C-416/00 Tommaso Morellato v Comune di Padova [2003] ECR I-9343.
679
31-37. pontok kivonatos fordítása
678

- 211 -

Az Európai Bíróság Keck ítéletének továbbértelmezésében az áttörés a Gourmet
üggyel680következett be.
Svédországban tiltott alkoholt bármilyen reklámhordozón reklámozni. A Bíróság
először a De Agostini ítéletet idézte, amelynek értelmében nem lehet kizárni azt, hogy
egy termék egy adott promóciós módszerére vonatkozó teljes reklámtilalom a más
tagállamból érkező termékekre nagyobb hatást fejt ki.
Ezek után a Bíróság kimondta, hogy
„anélkül, hogy a svéd helyzetre jellemző tényeket alapos vizsgálat alá vennénk,
amelyet megtenni a nemzeti bíróság feladata, az Európai Bíróság képes annak
megállapítására, hogy az alkoholos italokhoz hasonló termékek esetén, amelyek
fogyasztása tradicionálisan társadalmi gyakorlatokhoz és helyi szokásokhoz kötődik,
a fogyasztók felé irányuló bármilyen reklám … teljes körű tilalma alkalmas arra,
hogy a más tagállamból származó termékek piacra jutását jobban korlátozza mint a
hasonló termékek piacra jutását, amelyet a fogyasztók mindig jobban ismernek.”681
A Bíróság tehát megkerülte azt a bizonyítási problémát, hogy az intézkedés tényleges
hatása azonos-e az import termékekre és a hazai termékekre és a Keck ítéletben
végkövetkeztetésként feltüntetett piacra jutási feltételből állapította meg az intézkedés
jogellenességét. A Bíróság ezzel maga belátta azt, hogy a hatás tényleges azonosságát
nem képes vizsgálni és hogy a nem diszkriminatív értékesítési feltételek is lehetnek
kereskedelemkorlátozó hatásúak.
A Deutscher Apothekerband ügy682tárgyát képező német gyógyszerreklám-tilalom
sokban hasonlít az előző Gourmet ügyre, a reklámhordozó viszont különböző.
Németországban jogszabály tiltja gyógyszer postai megrendelés alapján történő
forgalmazását. Németországban engedélyezett gyógyszer csak a patikában
vásárolható meg és a postai megrendelés reklámozása is tiltott. Egy holland patika
Németországba is szállít postai megrendelés alapján gyógyszert. A holland patika
internetes portálján ezt a lehetőséget németül is reklámozzák a német fogyasztók
számára. A Bizottság és Németország azzal érvelt, hogy az intézkedés jogi és
tényleges hatása is ugyanaz az import és a hazai termékek vonatkozásában. Richard
Lang esetkommentárjában kifejti, hogy az intézkedés ténylegesen ugyanúgy érinti az
import terméket és a hazai terméket.683 A korlátozás eredményeként ugyanis sem a
német, sem a holland gyógyszertárból származó terméket nem lehet postai úton
kikézbesíteni a betegeknek. Ő a Heimdienst üggyel állítja szembe ezt a jogesetet,
amelyben a Bíróság az intézkedést az import termékekre terhesebbnek találta mint a
hazai termékekre.684 Az osztrák szabályozás alapján a pékek, hentesek és
élelmiszerkereskedők csak abban a körzetben (és a szomszédos körzetben) árulhatták
portékájukat mozgó járműről, ahol állandó üzlethelyiségük is volt. A Bíróság arra
alapozta a Keck formulát elutasító álláspontját, hogy a rendelkezés nem érinti
azonosan az import termékek forgalmazását, mivel azok a helyi kereskedők, akik
680
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rendelkeznek üzlethelyiséggel, értékesíthetik mozgó árusítás útján a termékeiket, míg
a külföldiek csak akkor, ha többletköltségek árán állandó üzlethelyiséget is
létesítenek. A Bíróság végkövetkeztetésként azt vonta le, hogy az osztrák jogszabály
ténylegesen jobban korlátozza a más tagállamból származó termékek piacrajutását
mint a hazai termékek piacrajtását. Lang elemzése szerint a Heimdienst ügyben az
intézkedés tényleges hatása a kereskedőkre eltérő: az áruval megrakott külföldről
érkező teherautókat megállítják, míg az adott körzetből származókat nem. A német
jogszabály azonban ugyanúgy érinti a külföldi termékeket Lang szerint, mivel mind a
gyógyszerekkel megrakott külföldi mind a belföldi postaautókat megállásra
kényszeríti. Lang szerint tehát a német jogszabály tényleges hatása ugyanaz a hazai és
a külföldi termékre, ugyanakkor mégis jobban korlátozza a külföldi termék piacra
jutását, mint a hazai termék piacra jutását, ahogyan azt a német kormány is elismerte.
Lang ezt az ítéletet tekinti az első ügynek, amelyben a Bíróság szembesült azzal, hogy
a három Keck feltételnek megfelelő nemzeti intézkedés természeténél fogva nem
olyan mint amely a külföldi termék hazai piacra jutását ugyanúgy korlátozza mint a
hazai termék piacrajutását. A Keck ítéletben megingathatatlan végkövetkeztetésként
tett kijelentés tehát támadható. Lang szerint azonban a Bíróság nem akart szembesülni
saját korábbi téves következtetésével.685
A Bíróság megoldása ennek megfelelően a következő volt:
73. „A … tilalom vonatkozásában nem vonható kétségbe, hogy a rendelkezés két
követelményt tartalmaz: azt, hogy bizonyos gyógyszereket kizárólag gyógyszertárban
lehet értékesíteni és azt, hogy a gyógyszereket postai megrendelés útján tilos
értékesíteni. Az is igaz, hogy a postai megrendelés útján való értékesítés tilalma
pusztán a kizárólagos gyógyszertári értékesítési követelmény következménye. Ennek
ellenére a határon túlnyúló kereskedelem eszközének, az Internetnek a megjelenésével
a tilalom mértékét és ezen az alapon a hatását szélesebb skálán kell vizsgálni mint
ahogyan azt az Apothekerverband, a német, osztrák, francia kormány és a Bizottság
észrevételeiben javasolta.
74. Az alapeljárás tárgyát képező tilalom inkább korlátozza a Németországon kívüli
mint a német gyógyszertárakat. Bár kevés kétely merült fel a vonatkozásban, hogy a
tilalom eredményeként a Németországban lévő gyógyszertárak sem használhatják ezt
a kiegészítő vagy alternatív módszert azért, hogy a gyógyszertermékek német
végfogyasztói piacához hozzáférést nyerjenek, mégis a terméket ők értékesíthetik a
gyógyszertáraikban. A Németországon kívül letelepedett gyógyszertárak számára
azonban az Internet jelentősebb eszközt jelent a német piachoz való közvetlen
hozzáféréshez. Az a tilalom, amelynek a Németországon kívül letelepedett
vállalkozásokra nagyobb hatása van, jobban korlátozhatja a más tagállamokból
származó termékek piacra jutását, mint a hazai termékekét.
75. Ennek megfelelően a tilalom nem ugyanolyan hatással van a hazai gyógyszerek
értékesítésére, mint a többi tagállamból származó termék értékesítésére.”
Lang esetkommentárja szerint az ügy kevésbé vonatkozik az áruk szabad áramlására,
inkább azt fejezi ki, hogy a tagállamon kívüli kereskedőknek joguk van ragaszkodni
saját értékesítési stratégiájukhoz.686 Ez a következtetése pedig összhangban van
Jacobs főtanácsnok Leclerc-Siplec ügyben adott indítványával.
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A Marcel Burmanjer esetben687egy belga jogszabály került terítékre, amely szerint a
mozgóárusi tevékenység gyakorlásához előzetes engedély szükséges. A Bizottság
észrevételében kifejtette, hogy ugyan értékesítési feltételt szabályoz a jogszabály,
azonban nem zárható ki, hogy a tilalom miatt a korlátozással érintett külföldi
termékek nehezebben tudnak a piacra jutni a nemzeti termékekhez képest.
A Bíróság a Dassonville formula és a Keck ítélet idézése után a következőképpen
döntött. Az indoklásból dőlten kiemeltem a számomra fontosabb megállapításokat:
„26. … a mozgóárusi értékesítés nemzeti rendszere egy bizonyos értékesítési módra
vonatkozik. Megállapítást nyert, hogy annak célja nem a tagállamok közötti
árukereskedelem szabályozása. Ugyanakkor az EK 28. cikkben foglalt tilalom alól
csak akkor mentesül, ha eleget tesz a jelen ítélet 24. pontjában említett két feltételnek.
[Keck feltételek]
27. Az első feltétellel kapcsolatban az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból és a
belga kormány által a Bírósággal közölt tényekből következik, hogy az előzetes
engedélyeztetési eljárás a szóban forgó termékek eredetétől függetlenül minden olyan
érintett szolgáltatóra vonatkozik, aki tevékenységét belga területen folytatja, illetve a
mozgóárusi tevékenység folytatása e tagállam és a többi tagállam állampolgárai
számára ugyanolyan feltételekkel lehetséges.
28. Ezen körülmények alapján meg kell állapítani, hogy a Keck és Mithouard
ítéletben meghatározott első feltétel az alapügyben teljesül.
29. A második feltétellel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a mozgóárusi
értékesítés nemzeti rendszere nem zárja ki teljesen a tagállamban jogszerűen
forgalmazott termék ilyenfajta értékesítését. A rendszer csak a folyóirat-előfizetés
előzetes engedély nélkül történő mozgóárusi értékesítését minősíti törvénysértésnek, a
belga kormány szerint elsősorban a fogyasztók védelmében. Ez tehát nem terjed ki
valamennyi előfizetés mozgóárusi értékesítésére. A belga kormány szerint egy
meghatározott védelem igényének nincs jelentősége sem a folyóirat-előfizetések éves
vásárokon vagy kiállításokon történő értékesítésénél, sem a napilap-előfizetések
megkötésekor, amennyiben az az állandó és helyi ügyfélkör rendszeres kiszolgálása
során történik.
30. Megállapítást nyert, hogy a mozgóárusi értékesítés rendszeréhez hasonló nemzeti
rendszer főszabály szerint csökkentheti a szóban forgó termékekből az érintett
tagállamban összesen eladott mennyiséget, aminek következtében a más tagállamból
származó árukból eladott mennyiség is csökken. Az sem vitatott, hogy az előfizetések
mozgóárusi értékesítése jó módszernek bizonyul különböző eredetű folyóiratoknak az
olvasókkal való megismertetésére. A Bizottság ezzel kapcsolatos álláspontja szerint
ez utóbbi megállapítást elsősorban a külföldi eredetű folyóiratok esetén kell
ellenőrizni.
31. Ugyanakkor a Bíróság rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg
biztosan, hogy a mozgóárusi értékesítés nemzeti rendszere a más tagállamból
származó termékek kereskedelmét inkább érinti-e, mint a Belga Királyságból
származó termékekét. A Bírósághoz benyújtott iratokból azonban az következik, hogy
– ha a rendszer valóban ezzel a következménnyel járna – az annyira jelentéktelen és
esetleges lenne, hogy nem lehetne a tagállamok közötti kereskedelmet zavarónak vagy
akadályozónak tekinteni.
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32. A fenti körülmények alapján kérdést előterjesztő – és az alapügyet tárgyaló, illetve
a meghozandó bírói határozatért felelős – bíróság feladata ellenőrizni, hogy az
alapügy körülményeit és jelen ítélet 29–31. pontjában kifejtett megállapításokat
figyelembe véve a nemzeti jog alkalmazása biztosítja-e, hogy a mozgóárusi
értékesítés nemzeti rendszere mind jogilag, mind ténylegesen egyaránt vonatkozik a
nemzeti és a más tagállamból származó termékek forgalmazására. ….”
A Bíróság a Keck ítélethez hasonlóan utalt arra, hogy a jogszabálynak nem célja a
kereskedelem szabályozása. Másodszor megjegyezte, hogy a nemzeti intézkedés
főszabály szerint csökkentheti a szóban forgó termékekből az érintett tagállamban
összesen eladott mennyiséget, aminek következtében a más tagállamból származó
árukból eladott mennyiség is csökken. Ezek után a Jacobs főtanácsnok által is
felvázolt skálán a Bíróság a kereskedelemkorlátozó hatás mértékével kapcsolatos
következtetéseket vont le. Az intézkedés nem zárta ki teljesen a folyóiratok
értékesítését, csak a folyóiratok (nem az összes sajtótermék) kelendőségét
csökkentette. Továbbá a folyóiratok terjesztésének csak egyetlen módozatát érintette,
az előfizetések mozgóárusi értékesítését. Mindezek alapján a Bíróság önmaga nem
tudta megállapítani azt, hogy a jogszabály korlátozóbb hatással van-e az import
termékekre, mint a hazai termékekre, de azt feltételezte, hogy ha van is korlátozó
hatása, az annyira jelentéktelen és esetleges, hogy nem fogja zavarni a tagállamok
közötti kereskedelmet.
Az ítélet jelentősége, hogy a Bíróság a Keck feltételek közé is becsempészi a
mennyiségi értelmezést. Az állami intézkedés csak akkor nem megy át a Keck ítélet
feltételrendszeren, ha az egyenlően alkalmazandó értékesítési feltétel nem fejt ki
jelentős és tényleges eltérő hatást az import termékekre a hazai termékekhez képest!
A Krantz, Prantl esetjog tehát a Keck ítélet után is alkalmazandó. Az értékesítési
feltételekről nem lehet azt eleve megállapítani, hogy mindig ugyanolyan hatással
vannak a hazai és az import termékekre. A tényleges diszkrimináció viszont kis
mértékben tolerálható a Burmanjer ítélet szerint.
3.5 Összefoglalás
Ha összefoglaljuk a Bíróság 28. cikkre vonatkozó jelenlegi esetjogát, akkor látjuk,
hogy a Bíróság formalizmusa milyen bonyolult jogalkalmazást eredményez.
1. Az első kérdés, hogy az intézkedés kereskedelmi hatása csak hipotetikus-e,
vagy nem túlságosan jelentéktelen és esetleges-e. A Bíróság itt azt az érvet is
fel szokta használni a 28. cikk hatálya alól történő kivonáshoz, hogy az
intézkedésnek nem célja a tagállamok közötti kereskedelem szabályozása.
2. Vizsgálni kell, hogy az intézkedés diszkriminatív-e vagy sem. Ha ugyanis
diszkriminatív, akkor a Cassis de Dijon688és Keck ítéletek nem alkalmazhatók
az ügyre, csak a Dassonville formula.689
3. Ha nem diszkriminatív az intézkedés, akkor meg kell állapítani, hogy termékre
vonatkozó feltételt vagy értékesítési feltételt szabályoz-e a nemzeti intézkedés.
Itt rögtön felmerülhetnek elhatárolási nehézségek (lásd Mars690 és
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C-120/ 78 Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopolsverwaltung für Branntwein [1979] EBHT 649.
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Familiapress ügyek691), amelyeket a Bíróság azon az alapon szokott feloldani,
hogy rögtön azt elemzi, az intézkedés az import termék piacra jutását jobban
korlátozza-e mint a hazai termék piacra jutását.
4. Ha a nemzeti szabályozás egyértelműen értékesítési feltételnek minősül, akkor
nemcsak annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy ugyanúgy vonatkozik
minden érintett kereskedőre és ugyanolyan jogi hatása van az import termékre
és a hazai termékre, hanem tényleges hatásának is ugyanolyannak kell lenni
mindkét eredetű termékcsoportra.
5. A Marcel Burmanjer ügy alapján az még tolerálható, ha az importtermékekre
korlátozóbb hatást fejt ki az intézkedés, de a hatások közötti eltérés
jelentéktelen és esetleges.
A Bíróság esetjogát összegezve számos körülmény fokozhatja vagy csökkentheti a
reklámok importtermékekre és hazai termékekre kifejtett eltérő hatásának mértékét.
Egy adott termékre vonatkozik-e a reklámtilalom vagy sem? Ha több termékre, akkor
milyen széles ez a termékskála? Hány reklámhordozó használatát tiltja vagy
korlátozza az intézkedés? Az összeset (Gourmet) vagy csak egyeseket (De Agostini)?
Ha teljes reklámtilalmat vezet be a tagállam, az milyen jellegű termékre vonatkozik?
Az importőrök számára mennyire fontosak, jelentősek azok a reklámhordozók,
amelyekre a részleges reklámtilalom vonatkozik? Fontosabbak-e az importőrök
számára, mint a hazai gyártók, kereskedők részére? Az internetes reklámok a
külföldiek számára mindig fontosabbak, mint a belföldi kereskedők számára.
A Bíróság tehát több síkon figyelembe veszi a korlátozás mértékét, súlyosságát,
hasonlóan az antitröszt rendelkezésekhez. A Bíróság jogértelmezése szerint csak a
súlyosabb, jelentősebb korlátozások esnek a 28. cikk hatálya alá.
Ez álláspontunk szerint megfeleltethető a Jacobs főtanácsnok által több évvel
korábban a Hünermund ügyben adott indítványában leírt szempontrendszernek, amely
szerint számos körülménytől függ a reklámok esetén (is) a tagállami intézkedés
kereskedelemkorlátozó hatásának mértéke, azaz a Bíróságnak mindig az adott
intézkedés kapcsán kell vizsgálni a jelentős korlátozó hatás fennállását.
Általánosításnak tekinthető, hogy a nem diszkriminatív értékesítési körülmények csak
esetlegesen korlátozzák a tagállamok közötti kereskedelmet.
Malcolm Jarvis művében vizsgálta a nemzeti bíróságok jogalkalmazását a 28-30. cikk
vonatkozásában, valamint azt is, hogy milyen változtatásokra lenne szükség a
hatékonyság fokozásához. Tanulmányában konklúzióként rögzíti, hogy „a 28. cikk
nemzeti bíróságok által történő alkalmazásában egy további nehézség abból adódik,
hogy az Európai Bíróság mindig elutasította a 28. cikk vonatkozásában a de minimis
elv alkalmazását és úgy ítélkezett, hogy annak alkalmazásához elegendő az import
mennyiségére vonatkozó potenciális hatás is. Ez az álláspont a nemzeti bíróságokban
kételyt ébresztett azon ügyek elbírálása során, amelyekben nem voltak kimutathatók a
tagállamközi kereskedelemben akadályok. Néhány nemzeti bíróság úgy oldotta meg
ezt a problémát, hogy egyszerűen nem vette figyelembe az Európai Bíróság de
minimis tesztet elutasító álláspontját… A végkövetkeztetés tehát az, hogy az idő
megérett arra, hogy az Európai Bíróság újragondolja a de minimis teszt szerepének
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elutasítását annak fényében, hogy a nemzeti bíróságok de facto alkalmazzák ezt a
tesztet…692
A mi konklúziónk tehát az lehet, hogy igenis szükség van arra, hogy a 28. cikk
értelmezésében a korlátozások között különbséget tegyünk a korlátozások súlya
alapján. A csekély jelentőségű korlátozások nem ütköznek bele a tilalomba, a Bíróság
1980-as évektől kezdve alkalmazott értelmezése ez irányba mutat. Nincs tehát
szükség a de minimis szabály bevezetésére, hiszen az már bizonyos formában létezik
a Bíróság esetjogában.
A Bíróság első körben besorolja az intézkedést formális jogi kritériumok segítségével
(termékértékesítési feltétel vagy a termékre magára vonatkozó körülmény), amelyek
eltérő közösségi jogi megítélése mögött eleve azok eltérő kereskedelemkorlátozó
hatása áll. Ezek után pedig, főként a termékértékesítési feltételek esetében a Bíróság
vizsgálja az intézkedés tényleges kereskedelemkorlátozó hatását. A döntő körülmény
az, hogy az intézkedés milyen hatással lehet a termékek piacrajutására.
Természetesen a két de minimis szabály közötti legnagyobb különbség az, hogy míg
a 81. cikk esetében piaci, azaz közgazdaságtani módszert alkalmazunk, addig a 28.
cikk esetében a Bíróság első körben ragaszkodik a formális jogi kritériumok
használatához, amely érthető és elfogadható. A vizsgálat második fázisában viszont a
kereskedelemkorlátozás mértékét közvetlenül figyelembe veszi.
Felmerül egy utolsó kérdés is, az, hogy van-e az áruk szabad áramlásánál tapasztalt
jelenséghez hasonló jelenség más szabadságok esetén is?
Barnard a szolgáltatások szabad áramlásának körében az Alpine Investments, a
személymozgás szabadsága körében pedig a Bosman esetet hozza fel. Szerinte ezen
ítéletek szövege arra utal, hogy más szabadságok esetében is kialakultak a de minimis
jelenség csírái.693
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i.m.433. oldal
Barnard i.m. 146-147. Az Alpine Investments ügyben (C-384/93 Alpine Investments BV kontra
Minister van Financiën [1995] EBHT I-1141.) egy holland jogszabály tiltotta azt, hogy a területén
működő befektetési szolgáltatásnyújtók valamely más tagállamban letelepedett lehetséges ügyfelekkelazok előzetes hozzájárulása nélkül- telefonon kapcsolatba lépjenek tőzsdei határidős ügyletekbe történő
befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások felajánlása céljából.
„Habár az alapeljárás tárgyát képező tilalom általános és nem megkülönböztető jellegű, továbbá nem
célja a nemzeti piac előnyben részesítése a más tagállambeli szolgáltatókkal szemben, és nem is fejt ki
ilyen hatást, mégis korlátozhatja a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtását.
A szóban forgó tilalom tehát nem hasonlít az értékesítés módjára vonatkozó azon szabályozáshoz,
amelyről a Keck és Mithouard ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem tartozik a Szerződés 28.
cikkének hatálya alá.
A fenti ítélet szerint az importáló tagállamban az értékesítés egyes módjait korlátozó vagy megtiltó
nemzeti jogszabályok más tagállamokból származó termékekre történő alkalmazása nem alkalmas a
tagállamok közötti kereskedelem akadályozására, amennyiben ezek egyrészt minden olyan érintett
gazdasági szereplőre vonatkoznak, aki az adott állam területén tevékenykedik, másrészt mind jogilag,
mind ténylegesen egyaránt vonatkoznak a nemzeti termékek és a más tagállamokból származó
termékek forgalmazására. Ennek az az alapja, hogy e szabályozás nem akadályozza vagy nem
korlátozza jobban az utóbbiaknak az importáló tagállam piacára való bejutását, mint a nemzeti
termékek esetében.
Már pedig egy olyan tilalom, amely a jelen eljárásban szerepel, a szolgáltatást nyújtó letelepedési helye
szerinti tagállamtól származik, és nem pusztán azokat az ajánlatokat érinti, amelyeket a szolgáltatást
nyújtó személy azok számára tesz, akiknek a letelepedési helye ugyanabban a tagállamban van, vagy a
szolgáltatás igénybevétele céljából ott tartózkodnak, hanem azokat az ajánlatokat is, amelyek más
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A konklúziók között meg kell említenünk azt is, hogy a Keck ítélettel a Bíróság
implicit módon kimondta, hogy a kereskedelem szabadságához, annak háborítatlan
gyakorlásához való egyéni jog nem létezik a közösségi jogban.
3. 6. Egy példa a gazdasági szabadságok és a versenyjogi fogalmak keveredésére: a
Pavlov ügy694
Az eset érdekessége, hogy a Bíróság a 81. cikk értelmezésénél, az érzékelhetőség
kérdésében a gazdasági szabadságok értelmezésénél kialakult fogalmakat használja. A
Bíróság úgy fogalmaz, hogy az orvosi szolgáltatások piacára a vitatott kiegészítő
nyugdíjrendszerből fakadó költségeknek csak marginális, közvetett hatása van, ezért
az ebből eredő versenykorlátozás csekély jelentőségű. Az eset tényállásával a
vállalkozás fogalma kapcsán már megismerkedhettünk.
“92. …a szóban forgó határozat azzal a következménnyel jár, hogy a kiegészítő
nyugdíját egy szakmához tartozó valamennyi személy ugyanazon feltételekkel és
ugyanazon szervnél szerzi, alapnyugdíjuktól függetlenül …
93. Következésképpen egy ilyen határozat, amely a szakorvosok kiegészítő
nyugdíjának költségeit és szolgáltatásait részben kiegyenlíti, a szakorvosi
tagállamok területén lévő személyek felé irányulnak. Ennek következtében a tilalom közvetlenül
meghatározza a többi tagállamban a szolgáltatások piacára történő bejutás lehetőségét. Így alkalmas a
szolgáltatások közösségen belüli kereskedelmének akadályozására.”
A Bosman ügyben (C-415/93 Union Royale belge des Sociétes de football association ASBL v JeanMarc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean- Marc Bosman és mások és Union des associations
européennes de football (UEFA) v Jean- Marc Bosman [1995] EBHT I4921.) egy francia bíróság
előzetes döntési kérdése arra irányult, hogy az UEFA szabályai összeegyeztethetők-e a munkavállalás
szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel, mivel azok a játékosok elhelyezkedési lehetőségeit rontják.
Az UEFA hivatkozott szabálya szerint a játékosok futball-klubok közötti átigazolására vonatkozó
szabályok esetében a munkáltató klubok kötelesek átigazolási, nevelési vagy képzési költséget fizetni
egy másik klubból jövő játékos felvételekor.
101.
„Amint arra a nemzeti bíróság helyesen mutatott rá, e megállapítást nem érinti az a
körülmény, hogy az UEFA által az átigazolásra vonatkozóan 1990-ben elfogadott szabályok előírták
azt, hogy a klubok közötti gazdasági kapcsolatok nem befolyásolhatják a játékos tevékenységét, és a
játékos szabadon játszhat új klubjában. Az új klub köteles átigazolási díjat fizetni, azzal, hogy a díj meg
nem fizetése esetén az új klub tartozások miatti törléséig is terjedő szankciók alkalmazhatók, és ez igen
hatékonyan akadályozza meg őket abban, hogy azelőtt alkalmazzanak játékost, mielőtt a díjat kifizették
volna a korábbi klub számára.
102.
E gondolatmenetet nem gyengíti a Bíróságnak a … hivatkozott ítélkezési gyakorlata sem,
amely kizárja, hogy a Szerződés 28. cikkét alkalmazni lehessen bizonyos értékesítési módokat tiltó
vagy korlátozó intézkedésekre, feltéve, hogy a tagállam területén működő valamennyi érintett
szereplőre vonatkoznak, és mind jogilag mint ténylegesen ugyanolyan módon érintik a nemzeti
termékek és valamely másik tagállamból származó termékek értékesítését (lásd a 267/91. és 267/91. sz.
Keck és Mithouard egyesített ügyekben 1993. november 24-én hozott ítélet [EBHT 1991., I-6097 o.]
16. pontját).
103. Elég arra utalni, hogy bár az alapeljárás tárgyát képező szabályok ugyanazon tagállam különböző
nemzeti egyesületeihez tartozó klubok közötti átigazolásra vonatkoznak, illetve hasonlóak azokhoz a
szabályokhoz, amelyek az ugyanazon nemzeti egyesülethez tartozó klubok közötti átigazolást rendezik,
ennek ellenére közvetlenül meghatározzák a játékosok másik tagállambeli munkaerőpiacra történő
bejutásának a lehetőségét, és így alkalmasak arra, hogy a munkavállalók szabad mozgását
akadályozzák. Ezeket nem lehet tehát az áruk értékesítési módjaira vonatkozó azon szabályozásokhoz
hasonlítani, amelyekre a Keck és Mithouard ügyben hozott ítélet alapján nem terjed ki a Szerződés 28.
cikkének hatálya (lásd a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozóan a 384/93. Alpine Investmentsügyben 1995. május 10-én hozott ítélet [EBHT 1993., I-1141. o.] 36-38. pontját).”
694
C-180/98-tól C-184/98-ig egyesített ügyek Pavel Pavlov és mások kontra Stichting Pensioenfonds
Mediche Specialisten [2000] EBHT I-6451.
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szolgáltatások költségtényezői vonatkozásában korlátozza a versenyt. Ez azzal a
hatással jár, hogy az említett orvosok nem állnak egymással versenyben abban a
tekintetben, hogy nyugdíjuk ezen részét alacsonyabb költségekkel járó biztosítással
érjék el.
94. Mindenesetre, amint azt a főtanácsnok indítványának 138-143. pontjában
kifejtette, egy ilyen határozat által a szakorvosi szolgáltatások piacára kifejtett
korlátozó hatás mértéke korlátozott.
95. A vitatott határozat valójában csak a független szakorvosok által kínált
szolgáltatások egyes költségtényezői vonatkozásában mutat korlátozó hatásokat,
nevezetesen a kiegészítő nyugdíjrendszer vonatkozásában, amely csekély jelentőségű
más olyan tényezőkhöz képest, mint az orvosok tiszteletdíja vagy a gyógyászati
eszközök ára. A kiegészítő nyugdíjrendszer költségeinek csak marginális és közvetett
befolyása van a független szakorvosok által kínált szolgáltatások végső
költségeire.”695
Ebben a részben tehát a Bíróság a 81. cikk alkalmazása során ugyazokat a
szempontokat veszi figyelembe, mint a gazdasági szabadságok értelmezése során.
Az ítélet szövegezése megerősíti azt a feltételezést, hogy a gazdasági szabadságoknál
kialakult bírósági értelmezésnek ugyanaz a funkciója mint az antitröszt jogban
kialakult de minimis szabálynak. Az a gazdasági szabadság marginális, közvetett
módon történő korlátozása ugyanúgy megengedett, mint a verseny csekély
jelentőségű, nem érzékelhető korlátozása.
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Kiemelés tőlem
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VII. fejezet: Az immanens korlátozások elmélete
Munkánk utolsó fejezetében a tilalom alóli kimentés kapcsán elemezzük a két
szabálycsoport egymásra hatását. Egyáltalán nem célunk, hogy mind a gazdasági
szabadságok mind a versenyjog területén kimerítően bemutassuk a kivételek és
kimentések rendszerét. A fejezet végén láthatóvá fog válni, hogy kizárólag a bírósági
értelmezésben megteremtett speciális kimentéssel foglalkozunk, amelyből ismét
nyilvánvalóvá válik a két jogterület egymásra gyakorolt hatása.
A versenykorlátozó megállapodások tilalma alóli kivételt maga a Szerződés is rögzíti.
1. A versenyre gyakorolt pozitív és negatív hatások közötti egyensúlyozás
Időről időre felvetődik a joggyakorlatban és a jogirodalomban is, hogy a 81. cikk (1)
bekezdésének értelmezése során figyelembe lehet-e venni a versenyre gyakorolt
előnyös hatásokat. A vitát az amerikai kartelltilalmi példa inspirálja. A Sherman Act
1.§-ban foglalt kartelltilalmi szabály alól ugyanis nincs szövegszerű kivétel, a bírósági
jogértelmezésben fejlődött ki az a tétel, hogy a megállapodásnak a versenyre
gyakorolt negatív hatásait a pozitív hatások ellensúlyozhatják. Ebben az esetben az
ésszerűség elve (rule of reason) azt diktálja, hogy a korlátozás ne ütközzön bele a
tilalomba. Ennek a jogértelmezési elvnek a közösségi versenyjogba való átvétele nem
kívánatos, mivel így a 81. cikk (3) bekezdése értelmét vesztené. Az amerikai
versenyjogban kialakult rule of reason elv tehát a mai álláspont szerint nem létezik a
közösségi versenyjogban.
A versenykorlátozások kimentésére a 81. cikk szövege szerint egyedül a harmadik
bekezdés szolgálhat, amelynek alkalmazása során azt mérlegelik, hogy a fogyasztók
számára a megállapodásból keletkezett-e a versenykorlátozó hatásokat ellensúlyozó
gazdasági előny. A 81. cikk szerkezete tehát az ordoliberális felfogást tükrözi. A
neoklasszikus irányzatban a mentesítésnek semmilyen gazdasági értelme nincs,
ugyanis a megállapodásra nem tekinthetünk versenykorlátozóként, ha annak pozitív
hatásai meghaladják a negatív hatásokat.696
Az első és a harmadik bekezdés közötti „munkamegosztásra” vonatkozó elvi
megállapításnak a gyakorlatba való átültetését két fejlemény segíti elő. Egyrészt a
jogalkalmazást megkönnyíti, hogy az eljárásjog modernizációja után ugyanaz a
hatóság vagy bíróság alkalmazza a kivételi szabályt, mint a tilalmi főszabályt.
Másrészt a 81. cikk (3) bekezdésének igazi funkciója akkor domborodik ki, amikor a
versenyjogban kevésbé jelentős szerepet kapnak a közérdekű kimentések. Addig amíg
a közérdekű kimentések uralták a közösségi versenypolitikát, ésszerű megoldásnak
tűnt az a felvetés, hogy az első bekezdés keretei között értékeljük a versenyre
gyakorolt pozitív hatásokat, míg a harmadik bekezdés keretei között a közérdekű
célok szolgálatát. A hatékonysági cél jelentőségének relatív emelkedésével, a
közérdekű szempontok (legalábbis az iparpolitika, foglalkoztatási és szociális
politika) háttérbe szorításával azonban már elfogadhatóbb az a tétel, hogy a 81. cikk
696

Renato Nazzini az Európai Bíróság esetjogán keresztül azt kívánta bizonyítani, hogy a Bíróság
mindig is egyensúlyozott a 81. cikk (1) bekezdésének értelmezésében a versenyre és a fogyasztói
jólétre kifejtett pozitív és negatív hatások között. Egyedül a T-112/99 Métropole Télévision ítéletet
nem tudta ezen koncepció alapján igazolni. Ő a többségi állásponttal szemben a járulékos
korlátozásokhoz tartozó jogeseteket is saját elgondolása alapján magyarázta.
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(3) bekezdésében a versenyre gyakorolt pozitív hatásokat, hatékonysági előnyöket
kell összevetni az első bekezdés alkalmazása során talált versenykorlátozásokkal.697
Az Elsőfokú Bíróság az 1990-es évektől kezdve több alkalommal egyértelműen
rögzítette, hogy a közösségi jogban nem érvényesül a rule of reason elve. Ilyen
tartalmú ítélet született 1994-ben a Matra Hachette ügyben698és 2001-ben a Métropole
télevision ügyben699közös vállalat alapítása kapcsán, 2003-ban pedig a Van den Bergh
Foods ügyben vertikális korlátozás kapcsán.700
A Bizottság 2004-es közleménye is ezt a tételt veszi át.701
„…A versenyelőnyök és versenyhátrányok egyensúlyozása kizárólag a Szerződés 81.
cikk (3) bekezdésének keretei között végezhető el.”702
A kivétel lehetősége tehát magából a Szerződésből fakad. A Szerződésben rögzített
kivételen kívül azonban a Bizottság és a Bíróság gyakorlata kidolgozott olyan
értelmezési módszereket, amelyekkel a versenykorlátozó kikötések jogszerűnek
minősülhetnek. Ennek az értelmezési irányvonalnak két ága van. Az egyik a járulékos
korlátozások esete, a másik az immanens korlátozások elmélete.
2. A járulékos korlátozások
Az első és könnyebben magyarázható értelmezési vonulat szerint nem ütköznek a 81.
cikkbe azok a kikötések, amelyek egy összességében nem versenykorlátozó
megállapodásban szerepelnek és ugyan az egyes kikötések önmagukban szemlélve
korlátozzák a versenyt, de szükségesek az adott megállapodáshoz, valamint nem
tartalmaznak aránytalan korlátozást. Az Elsőfokú Bíróság az előbb idézett Métropole
télévision ügyben úgy határozta meg a járulékos korlátozásokat, hogy azok
közvetlenül kapcsolódnak és szükségesek a megállapodás lényegi tárgyának
végrehajtásához. Ezen belül a szükségességi tesztnek két ága van: Egyrészt a
megállapodás objektíven szükséges az adott megállapodás lényegi tárgyának
végrehajtásához, másrészt azzal arányos.703
A kivételi szabály alkalmazásáról szóló 2004-es bizottsági iránymutatás így foglalja
össze ezt az értelmezést:
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Lásd erről bővebben a II. fejezetet
T-17/93 Matra Hachette v Commission [1994] ECR II-595. para 48.
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T-112/99 Métropole télévision (M6) and Suez- Lyonnais des eaux, France Télécom and Télévision
français 1 SA (TF 1) v Commission [2001] ECR II-2459., para 72-79.
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T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd v Commission [2003] ECR II-4653. para 107.
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„28. pont: …ha azt a következtetést vontuk le, hogy a megállapodás lényegi
tárgya704nem versenykorlátozó, akkor relevánssá válik annak vizsgálata, hogy a
megállapodásban szereplő egyedi korlátozások a 81. cikk (1) bekezdésével szintén
összeegyeztethetők-e azon az alapon, hogy a megállapodás nem versenykorlátozó
lényegi tárgyához képest járulékos jellegűek.
29. pont: A közösségi jogban a járulékos korlátozások koncepciója lefed minden
olyan vélt versenykorlátozást, amely közvetlenül kapcsolódik és szükséges a
megállapodás nem versenykorlátozó lényegi tárgyának végrehajtásához és azzal
arányos. [T-112/99 Métropole télévision (M6) and others [2001] ECR II-2459., para
104.]
31….amennyiben a korlátozás nélkül csak nehezen lehetne megvalósítani, vagy nem
lehetne megvalósítani a megállapodás lényegi tárgyát, amely nem versenykorlátozó,
akkor a korlátozás objektívan szükséges lehet a végrehajtáshoz és azzal arányos.
Például, amennyiben a franchise megállapodás fő célja nem versenykorlátozó, akkor e
megállapodás megfelelő végrehajtásához szükséges korlátozások, úgymint a
franchise- rendszer egységének és jó hírnevének védelmét szolgáló korlátozások a 81.
cikk (1) bekezdésén kívül esnek. Ehhez hasonlóan, ha egy közös vállalat önmagában
nem versenykorlátozó, akkor a megállapodás megvalósításához szükséges
korlátozásokat járulékosnak tekintjük a lényegi tárgyhoz képest és ezért azok nem
ütköznek bele a 81. cikk (1) bekezdésébe….”
A járulékos korlátozások tesztje minden megállapodás-típuson elvégezhető. Ehhez
hasonló megoldást alkalmaznak a vertikális megállapodások esetén is. A vertikális
megállapodások esetében a közlemény így fogalmaz:
„17. A megállapodás versenykorlátozó jellegét abban a tényleges összefüggésben kell
értékelni, ahogyan a verseny alakulna a megállapodás és vélt korlátozásainak
hiányában. …
18. Amikor értékeljük, hogy a megállapodás és/vagy egyedi részei a márkák közötti
és/vagy a márkán belüli versenyt korlátozhatják-e, akkor figyelembe kell venni, hogy
a megállapodás a piaci versenyre hogyan és milyen mértékben hat vagy valószínűleg
hogyan és milyen mértékben hathat….Mivel a korlátozás egy időben a márkák közötti
és a márkán belüli versenyt is korlátozhatja, ezért szükséges lehet a korlátozást
mindkét szempontból elemezni…:
(1) A megállapodás korlátozza-e a megállapodás hiányában létező aktuális vagy
potenciális versenyt?… Például, ha két különböző tagállamban letelepedett
vállalkozás abban állapodik meg, hogy nem fogják egymás termékeit a másik
hazai piacán árusítani, akkor a megállapodás korlátozza a megállapodás előtti
(potenciális) versenyt …
(2) A megállapodás korlátozza-e a szerződéses kikötés hiányában létező aktuális vagy
potenciális versenyt?… Például, ha egy szállító korlátozza a forgalmazóit az
egymás közötti versenyben, akkor a (potenciális) verseny, amely létrejöhetett
volna a forgalmazók között a szerződéses kikötés hiányában, korlátozottá vált.
…Azonban néhány korlátozás adott esetben nem tartozik a Szerződés 81.(1)
bekezdése alá, ha a korlátozás objektíve szükséges azon típusú vagy jellegű
megállapodás fennállásához. [Itt a Bizottság visszautal a C-56/65 Société
Technique Minière és a C-258/78 Nungesser ügyekre.]… Például a szállító és a
forgalmazó közötti megállapodásba foglalt területi korlátozások adott időre a 81.
704
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cikk (1) bekezdésének tilalmán kívül esnek, amennyiben ez a korlátozás objektíve
szükséges ahhoz, hogy a forgalmazó új piacra hatoljon be. …”
A Bizottság azonban nem fejtette ki bővebben, hogy mi a szükséges korlátozás
tartalma. Lars Kjølbe a Bizottság tisztségviselője ezt így magyarázza tanulmányában:
„…a márkán belüli korlátozások, amelyek objektívan szükségesek a megállapodás
létezéséhez, nem ütköznek bele a 81. cikk (1) bekezdésébe. Az indok egyszerű.
Márkák közötti korlátozások hiányában ugyanis a megállapodás csak a megállapodás
által keltett verseny, vagyis a márkán belüli versenyt korlátozhatja. Ha egy adott
korlátozás hiányában a megállapodást nem kötötték volna meg, akkor a kikötés
hiányában nem állt volna fenn olyan verseny, amely korlátozható lenne.”705 Ez a
felfogás Lars Kjølbe szerint nem azt jelenti, hogy a márkán belüli versenyt korlátozó,
de a márkák közötti verseny erősítő kikötések nem ütköznek bele a 81. cikk (1)
bekezdésébe. A márkák közötti versenyt ösztönző hatásokat a 81. cikk (3)
bekezdésének keretei között kell értékelni. A 81. cikk (1) bekezdésének értelmezése
során a fenti elvet objektívan kell vizsgálni és nem a felek szubjektív szándékát kell
tekintetbe venni. Azt kell eldönteni, hogy az ugyanolyan helyzetben lévő
vállalkozások az adott típusú vagy jellegű megállapodást a korlátozás hiányában
megkötötték volna-e.706 Lugard és Hancher ezt pszeudo járulékos korlátozások
elvének nevezte.707
A Bíróság a közleményben foglalthoz hasonló megkülönböztetést nem tesz. A 90-es
években (főként annak második felétől kezdve) kiadott ítéleteiben azonban egyre
gyakrabban hangsúlyozza, hogy a megállapodást az aktuális környezetben kell
elemezni, és nem elég a 81. cikk megsértéséhez az, ha a megállapodás a felek
valamelyikének cselekvési szabadságát korlátozza. A kettő között ugyanis nem lehet
absztrakt módon párhuzamot vonni. Ez azonban még nem azt jelenti, hogy a
versenyre gyakorolt előnyös és hátrányos hatásokat egyensúlyozzuk a 81. cikk (1)
bekezdése alapján.708
A megállapodás aktuális hatásainak elemzése formulával kezdi a Bíróság ítéleteit két
másik esetben is. Az egyik eset az, amikor a gazdasági szabadságok vagy a
versenyjog esetében kerül szembe azzal a problémával, hogy a magánszemély
cselekvési szabadságát ugyan korlátozza a szabályozás, de az nem alkalmas a
termelési tényező áramlásának korlátozására. A második esetben a versenykorlátozás
egy másik szerződési rendelkezés, azt is mondhatnánk, hogy közösségi közérdek
érvényesülését biztosítja, így a Bíróság önmagában az intézkedésben rejlő
versenykorlátozó hatást „megbocsáthatónak” tartja. Ezekben az ítéletekben azonban a
Bíróság már nem a járulékos (ancillary) korlátozás kifejezést használja, hanem az
adott intézkedés immanens korlátozásáról709szól.
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3. Az immanens korlátozások a gazdasági szabadságok jogában és a versenyjogban
A Bíróság a 90-es évek második felétől egyre több esetben mondta ki, hogy a
tagállami szabályozásban benne rejlik, a szabály lényegéből ered a korlátozó hatás és
ezért azt nem lehet jogszerűtlennek tekinteni. A fejezet téziseit megelőlegezendő
megadjuk az immanens korlátozások lényegét. A nemzeti jog és a közösségi jog
diagonális konfliktusa esetén a nemzeti intézkedésben, megállapodásban vagy a
vállalati társulás döntésében rejlő korlátozások nem ütköznek a közösségi joggal,
amennyiben ezek olyan tagállami érdek elérését szolgálják, amely a közösségi jogban
nem szabályozott, tehát kizárólagos vagy megosztott tagállami kompetenciába esnek,
de a közösségi jogalkalmazó számára elfogadhatók és ezért közösségi közérdek
szintjén védelmet élveznek.
A Bosman ügyben710az előzetes döntést feltevő bíróság a FIFA szabályozásával
kapcsolatban két aspektust vetett fel. Egyrészt a munkavállalás szabadságának
megsértését, másrészt a 81. cikkel való összeegyeztethetetlenséget. Mivel a Bíróság
az előbbi megsértését megállapította, ezért nem adott értelmezést az utóbbi kérdésben.
Lenz főtanácsnok viszont amellett, hogy a szabályozást a versenykorlátozások
tilalmába is ütközőnek tartotta, kifejtette, hogy a Bíróság esetjoga szerint azok a
kikötések, amelyek objektíven szükségesek egy adott szerződés teljesítéséhez, nem
ütköznek bele a 81. cikkbe, ha a szerződés maga nem versenykorlátozó. Álláspontja
szerint a Bíróság nem értelmezi a versenykorlátozást formálisan, hanem
összefüggéseiben. A sport más piacoktól lényegesen különböző piac, amely
igazolhatja azt, hogy ennek az ágazatnak a megfelelő működéséhez szükséges
kikötések nem minősülnek versenykorlátozásnak.711
A Deliège ügyben712a Bíróság már úgy ítélkezett, hogy a sportban bennerejlő
korlátozások nem ütköznek a gazdasági szabadságokkal. A felperes azt panaszolta,
hogy a belga sportszövetség több alkalommal elutasította kiválasztását nemzetközi
cselgáncstornákon való részvételre.713 A Bíróság ebben az ügyben a főtanácsnok
álláspontját követte. Cosmas főtanácsnok a szabályozást két oldalról közelítette meg.
Egyrészt a versenyjog oldaláról, másrészt a szolgáltatásnyújtás szabadságának
oldaláról. Javaslata szerint azok a szabályozások ne minősüljenek
versenykorlátozónak, amelyek első látásra a verseny csökkentik, de szükségesek a
piaci mechanizmusok működésének vagy más jogos célok elérésének
biztosításához.714
710

C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL kontra Jean-Marc Bosman,
Royal club liégeois SA kontra Jean-Marc Bosman és mások és Union des associations européennes de
football (UEFA) kontra Jean-Marc Bosman [1995] EBHT I-4921.
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Para 268-270. Lenz főtanácsnok a Remia, STM és DLG ügyekre hivatkozik. C-42/84 Remia BV és
társai kontra Bizottság [1985] EBHT 2545., C-56/65 Société Technique Minière (L.T.M) kontra
Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.) EBHT Angol Különkiadás 235., C-250/92 Gøttrup-Klim e.a.
Grovvareforeninger v Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA [1994] ECR I-5641.
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C-51/96 és C-191/97 sz. egyesített ügyek. Christelle Deliège kontra Ligue francophone de judo et
disciplines associées ASBL és társai [2000] EBHT I-2549. Az ügyhöz hasonló ítéletet hozott a Bíróság
a C-176/96 Jyri Lehtonen, Castors Canada Dry Namur- Braine ASBL and Fédération Royale Belge des
Sociétés de Basket-ball ASBL (FRSB) [2000] ECR I-2681. ügyben, bár itt közérdekű kimentésként
értelmezte a sport jellegzetességeinek figyelembevételét.
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Az esetet elemezte Bell, Alister és Turner-Kerr: The Place of Sport Within the Rules of Community
Law: Clarification from the ECJ? The Deliège and Lehtonen Cases [2002] European Competition Law
Review 256.
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Az Európai Bíróság csak a szolgáltatásnyújtás szabadságát értelmezte a tényállás
kapcsán, mivel úgy vélte, hogy a versenyjog értelmezéséhez a nemzeti bíróság nem
szolgáltatott elegendő információt.
„Ilyen körülmények között elegendő megállapítani, még ha az olyan válogatási
szabályok, mint amelyeket az alapeljárásban kifogásolnak, elkerülhetetlenül is azzal
az eredménnyel járnak, hogy korlátozzák a tornákon részvevők számát, egy ilyen
korlátozás bennerejlik (inherent) a magas szintű nemzetközi sportversenyek
lebonyolításában, ami szükségszerűen bizonyos szabályok vagy bizonyos válogatási
követelmények elfogadásával jár. Az ilyen szabályokat ezért önmagukban nem lehet a
Szerződés 59. cikkével tiltott szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
korlátozásnak tekinteni.”715
Az állami intézkedés tilalma kapcsán már ismertetett Laurent Piau ügyben716a Bíróság
egyedül a versenytilalmi szabályt értelmezte, mivel a Bizottság antitröszt eljárásban
hozott határozatát vizsgálta felül.
Az Elsőfokú Bíróság vállalkozások társulásának döntéseként értékelte a FIFA
(Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által kiadott 1994-es szabályzatot, amelyben a
játékos-közvetítő ügynökök működésével kapcsolatos korlátozásokat írtak elő és
versenykorlátozásnak tekintette a szabályzat több elemét, többek között azt, hogy a
tevékenység megkezdésének feltétele a nemzeti szövetségek által kiadott engedély. A
Bizottság azonban a panaszt elutasító határozatában kimondta, hogy a korlátozások a
81. cikk (3) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek megfelelnek.
A Bizottság értékelése szerint az engedélyezési kötelezettség a minőség biztosítása
érdekében született meg és indokolt a labdarúgók és a labdarúgó szövetségek jogos
érdekeinek védelme szempontjából. A labdarúgók karrierje ugyanis rövid és
nagymértékben kiszolgáltatottak a játékos-közvetítőknek. A Bizottság vitatott
határozata szerint tehát a versenykorlátozás az engedélyezési rendszerben benne rejlő
korlátozás.717
Az Elsőfokú Bíróság értékelését azzal nyitotta, hogy a tevékenység megkezdéséhez
szükséges engedélyezési kötelezettség a gazdasági tevékenységhez való hozzáférés
korlátja és ennek folytán szükségszerűen hatással van a versenyre. Érzékelhető, hogy
az Elsőfokú Bíróság a gazdasági szabadságok jogában használt hozzáférési korlát és a
versenykorlátozás közötti azonosságot hangsúlyozza.
Az Elsőfokú Bíróság kiemelt jelentőséget tulajdonított annak a ténynek, hogy a
tagállamok nem szabályozzák a játékos-közvetítői tevékenységet, ezen hivatás
képviselőinek szakmai önszabályozó testülete sem létezik. A FIFA szabályzata- ebben
a szabályozási űrben- tehát szükséges és arányos. A múltban néhány játékos-közvetítő
gyakorlata mind pénzügyi, mind szakmai szempontból negatív hatással volt a
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Az ítélet 64. pontja
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játékosokra és klubjaikra. A FIFA célja a szabályozás megalkotásakor a szakmai és
etikai standardok emelése volt és a szabályozás a versenyt sem zárta ki teljesen, mivel
csak minőségi szempontú szelekciót tett lehetővé.718
Az Albany International719ügy tényállásával a vállalkozásfogalom kapcsán már
szintén megismerkedtünk. A kérdést feltevő bíróság lényegében arra kívánt választ
kapni, hogy vállalkozásnak tekinthető-e a Szerződés 81. és az azt követő cikkeinek
értelmében egy kiegészítő nyugdíjrendszer igazgatásával megbízott olyan
nyugdíjalap, amelyet egy meghatározott ágazat munkáltatóit és munkavállalóit
képviselő szervezetek közötti kollektív szerződéssel hoztak létre, és amelybe a
belépést az állam az ágazat valamennyi munkavállalója számára kötelezővé tette. A
Bíróság erre a kérdésre pozitív választ adott.
A témánk szempontjából fontos, hogy másodsorban a Bíróság azt vizsgálta, hogy a
81. szerinti megállapodásnak minősülhet-e a munkáltatókat és munkavállalókat
képviselő szervezetek által létrehozott kollektív szerződés.
„55. E tekintetben, az EK-Szerződés 118. cikke (az EK-Szerződés 117-120. cikkének
helyébe a 136. és 143. cikk lépett) úgy rendelkezik, hogy a Bizottság feladata, hogy
elősegítse a tagállamok közötti szoros együttműködést a szociális területen, különösen
az egyesülési jog, valamint a munkáltatók és munkavállalók közötti kollektív
tárgyalások vonatkozásában.
56. Az EK-Szerződés 118b. cikke (az EK-Szerződés 117-120. cikkének helyébe a
136. és 143. cikk lépett) hozzáteszi, hogy a Bizottság törekszik a szociális partnerek
közötti, európai szintű párbeszéd kialakítására, amely – amennyiben a szociális
partnerek úgy kívánják – szerződéses kapcsolatokhoz vezethet.
57. Ezenkívül, a szociálpolitikai megállapodás 1. cikke (HL 1992, C 191., 91. o., a
továbbiakban: szociálpolitikai megállapodás) kimondja, hogy a Közösség és a
tagállamok célkitűzése különösen az élet- és munkakörülmények javítása, a megfelelő
szociális védelem, a szociális párbeszéd, az emberi erőforrások fejlesztése a tartósan
magas foglalkoztatás érdekében és a kirekesztés elleni küzdelem.
58. A szociálpolitikai megállapodás 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a
szociális partnerek közötti közösségi szintű párbeszéd, amennyiben úgy kívánják,
szerződéses kapcsolatokhoz, így megállapodásokhoz vezethet, amelyeket a szociális
partnerek és a tagállamok sajátos eljárásainak és gyakorlatának megfelelően, vagy
pedig az aláíró felek együttes kérelmére a Tanács által a Bizottság javaslatára hozott
határozattal kell végrehajtani.
59. A munkáltatókat és munkavállalókat képviselő szervezetek közötti kollektív
szerződésekben kétségkívül benne rejlenek bizonyos versenykorlátozó hatások.
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Van de Gronden úgy értelmezte az esetet, hogy a Bíróság a 81. cikk (3) bekezdésének
értelmezésében közérdeket vett figyelembe. i.m.128. oldal
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C-67/96 Albany International BV kontra Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999]
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megállapodással egészségbiztosítási rendszert állítottak fel és ennek a rendszernek a működtetését
alvállalkozói szerződésbe adták. [2000] ECR I-7111.
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Mindazonáltal, az e szerződésekben foglalt szociálpolitikai célokat súlyosan aláásnák,
ha a szociális partnerek a Szerződés 81. cikkének hatálya alá tartoznának a
foglalkoztatási- és munkakörülmények javítását célzó intézkedések kialakítására való
közös törekvésük során.720
60. A Szerződés rendelkezéseinek – mint egésznek – hasznos és koherens
értelmezéséből az következik, hogy a szociális partnerek között a fentiekben
meghatározott cél érdekében, kollektív tárgyalások keretében megkötött
megállapodásokra – jellegükre és céljukra való tekintettel – nem vonatkozik a
Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése.
61. Ennélfogva, a továbbiakban azt kell megvizsgálni, hogy az alapeljárásban
szereplő megállapodás jellege és célja indokolhatja-e annak a Szerződés 81. cikke (1)
bekezdésének hatálya alól történő kivonását.
62. Jelen esetben megállapítható egyrészről, hogy az alapeljárásban szereplő
megállapodás – a fentiekben említett, a szociális párbeszédből származó
megállapodástípus mintájára – a munkáltatókat és a munkavállalókat képviselő
szervezetek közötti kollektív tárgyalások eredményét képező kollektív szerződés
formájában jött létre.
63. Másrészről, célját tekintve, a megállapodás egy meghatározott ágazatban létrehoz
egy olyan nyugdíjalap által igazgatott kiegészítő nyugdíjrendszert, amelybe a belépés
kötelezővé tehető. Egy ilyen rendszer célja – annak egészét tekintve – az, hogy az
ágazat minden munkavállalója számára biztosítson egy meghatározott szintű
nyugdíjat, és így közvetlenül hozzájárul a munkavállalók egyik munkafeltételének –
nevezetesen a javadalmazásuknak – a javításához.
64. Következésképpen megállapítható, hogy az alapeljárásban szereplő megállapodás
jellegénél és céljánál fogva nem tartozik a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének a
hatálya alá.”
Érzékelhető, hogy a Bíróság a Szerződés rendszertani értelmezésével jutott arra a
következtetésre, hogy a közösségi szociálpolitika területén közösségi ösztönzésre
létrejött megállapodások versenyjogi értékelése nem lehetséges. A Bíróság tehát a
versenyjog tárgyi hatálya alól egy kivételt, vagy inkább kimentési alapot határozott
meg abból a célból, hogy a Szerződés különböző politikai céljai ne oltsák ki egymás
hatását.
A szellemi szabadfoglalkozásúak által nyújtott szolgáltatások területén két olyan
jogesetet találunk, amelyek közül az egyik a Bizottság antitröszt eljárásban hozott
határozata, a másik az itt található érveléssel rokon vonásokat hordozó Wouters ügy.
A Bizottság EPI határozata721
Az Európai Szabadalmi Hivatal mellett működő szakmai képviselők Intézete
(továbbiakban EPI) kötelező magatartási szabályokat dolgozott ki a Hivatal előtt
eljáró képviselők számára, amelyben megtiltotta többek között összehasonlító
reklámok alkalmazását és szolgáltatások ajánlását olyan személyeknek, akik már egy
másik képviselő ügyfelei voltak. Az Intézet a Bizottságtól kért nemleges
megállapítást, illetve egyedi mentesítést a magatartási szabályzatra. A Bizottság az
EPI magatartási szabályzatát vállalati társulás döntésének, a fent említett két tilalmat
720
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pedig jelentős versenykorlátozásnak minősítette és elutasította az EPI érvelését,
miszerint ezek a tilalmak szükségesek a szakmai felelősség, függetlenség,
titokvédelem, érdekkonfliktusok megelőzése céljából.722 A versenykorlátozásokat
azonban a Bizottság átmeneti időre mentesítette a tilalom alól, mivel álláspontja
szerint a teljes tilalomról a teljes szabadságra történő átállás a fogyasztókat
megzavarhatja és ezzel a szakmai képviselők imázsa károsodhat.
Ezt a határozatot az EPI megtámadta az Elsőfokú Bíróság előtt.723 Az ítélet 78. pontja
szerint amennyiben nem bizonyítják, hogy az összehasonlító reklámok abszolút
tilalma objektívan szükséges a szakma méltóságának megőrzése és a magatartási
szabályok betartása végett, abban az esetben a bizottsági határozat jogszerűségét nem
lehet megkérdőjelezni.
Az ítéletben tehát az Elsőfokú Bíróság elismerte azt, hogy egy önszabályozó testület
jogosult ilyen célból rendelkezéseket hozni, de a bizonyítási terhet a szabályozónak
kell viselnie.
Több fejezetben foglalkoztunk már a Wouters ügyben724az olvasó tehát már biztosan
emlékszik arra, hogy ebben a tényállásban egy ügyvédi kamara tiltotta meg a tagok
számára hivatásuk könyvvizsgálókkal társult (egy társaságban) gyakorolását.
A tagállami jogszabály rögzítette, hogy a kamara közgyűlésének és felügyelő
testületeinek feladata a szakma megfelelő gyakorlásának feltételeit biztosítani, és e
célból bármilyen intézkedés elfogadása. A törvény szövege szerint a kamarának
védenie kell a tagok jogait és érdekeit, biztosítani kell kötelezettségeik betartását és
végre kell hajtaniuk a szabályok által rájuk rótt kötelezettségeket.
A nemzeti bíróság kérdése arra vonatkozott, hogy a társulási döntés a 81. cikkbe
ütközik-e.
A felperesek álláspontja szerint az ügyfelek igényeit jobban ki lehet elégíteni a
partnerségi irodák szolgáltatásaival, hiszen az egyre bonyolultabbá és integráltabbá
váló gazdasági környezetben az integrált szolgáltatások versenyelőnyt jelentenek.
A Bíróság indokolása szerint a partnerség teljes tilalma a 81. cikkbe ütközik. Mivel az
ügyvédek és a könyvvizsgálók gyakorlati tevékenysége egymást kiegészíti, ezért a
társulások lehetővé tennék szélesebb körű szolgáltatások nyújtását is. A
multidiszciplináris társulásokból származó méretgazdaságossági előny pozitív hatást
gyakorolhat a szolgáltatások költségeire és a nemzeti piacok egymásba olvadásából
keletkező igények kielégítésére. A tilalom tehát a 81. cikk (1) bekezdésének b) pontja
szerint alkalmas a termelés és technikai fejlődés korlátozására. A holland kormány
érvelése szerint a tilalom pozitív hatással van a versenyre, mivel a könyvvizsgálói
szolgáltatások néhány nagy vállalkozás kezében koncentrálódnak. A partnerség
lehetővé tétele azt eredményezné, hogy a jogi szolgáltatások is néhány nagy
nemzetközi cég kezében egyesülnének, így a tilalom a jogi szolgáltatások esetében a
sokszereplős piac fenntartását segíti elő. Bár a Bíróság egyetértett ezzel az
észrevétellel, mégis úgy döntött, hogy a szabályok aránytalan voltuk miatt
versenykorlátozók.725
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„92. Másrészről a jogi vállalkozások túlzott koncentrációjának szerkezeti korlátját
képezheti a tagállam minden kamarai tagjára vonatkozó érdekellentétek tilalma, és
ezzel csökkenthető a méretgazdaságossági előnyökből való részesedés lehetősége
vagy az, hogy szerkezeti társulásra lépjenek nagy koncentrációjú szakmák
gyakorlóival.
93. Ilyen körülmények között a partnerség feltételek és korlátozások nélkül történő
engedélyezése a jogi szakma - amelynek általánosan decentralizált jellege szorosan
kapcsolódik alapvető jellemzőihez- és a koncentrált szakmának minősülő
könyvvizsgálók között azzal a következménnyel járna, hogy jogi szolgáltatások
piacán érvényesülő verseny mértéke átfogóan csökkenne, mivel az ezen a piacon jelen
lévő vállalkozások száma jelentős mértékben visszaesne.
94. Mindazonáltal ezek a szabályok korlátozzák a versenyt, mivel a jogi
szolgáltatások piacán a megfelelő mértékű verseny fenntartása garantálható lenne az
1993-as szabályozáshoz képest kevésbé túlzó intézkedésekkel is, mint amely teljes
mértékben megtiltja a multidiszciplináris partnerség összes formáját, bármilyen
legyen is az érintett ügyvédi és könyvvizsgálói vállalkozások mérete.”
A fentiekben tehát a szabályozás versenykorlátozó mértéke és a szabályozási cél
eléréséhez szükséges eszközök – teljes tilalom vagy feltételekkel és korlátozásokkal
történő engedélyezés- között mérlegelt a Bíróság. A szabályozási célt- függetlenség,
érdekellentétek elkerülése- el lehetne érni olyan szabályozási eszközzel is, amely
kevésbé korlátozza a versenyt. Egy olyan versenykorlátozás elfogadható, amelynek
következtében még fennmarad a megfelelő mértékű verseny és a szabályozási cél is
ugyanolyan hatékonyan elérhető. A jogértelmezési fordulat, amely miatt a Wouters
ügyet olyan sokan idézik, a következő szakaszokban bukkan elő:
„97. Ugyanakkor a Szerződés 81. cikk (1) bekezdésének tilalmába nem ütközik bele
szükségszerűen minden vállalkozások közötti megállapodás vagy vállalati társulás
döntése, amely a feleknek vagy az egyiküknek a cselekvési szabadságát korlátozza.
Ennek a rendelkezésnek egy egyedi esetre való alkalmazása céljából figyelembe kell
először is venni azt az általános összefüggést, amelyben a vállalati társulás döntését
meghozta vagy amelyben versenykorlátozó hatásait kifejti. Ezen belül tekintettel kell
lenni különösen a céljaira, amelyek ebben az esetben kapcsolódnak ahhoz az
igényhez, hogy szabályozzák a szervezetre, képesítésre, szakmai etikára, felügyeletre
és felelősségre vonatkozó kérdéseket azért, hogy a jogi szolgáltatások végső
fogyasztói számára és az igazságszolgáltatás megfelelő igazgatása miatt az
integritáshoz és tapasztalathoz szükséges garanciákat megteremtsék (lásd a C-3/95
Reisebüro Broede ügy 38. pontját). Ezek után azt kell megvizsgálni, hogy ezen célok
megvalósításában a versenykorlátozás következményi hatásai bennerejlenek-e.
98. Tekintetbe kell venni egyrészről a kamara tagjaira és az összes regisztrált kamarai
tagot a tagállamban magába foglaló holland kamarára, másrészről a könyvvizsgálókra
vonatkozó szabályozási kereteket.
99. Ami a kamara tagjait illeti, állandó gyakorlat szerint a tárgykörre vonatkozó
sajátos közösségi szabályozás hiányában elvben minden tagállam jogosult szabályozni
a területén a jogi szakma gyakorlását…Emiatt az erre a szakmára vonatkozó
szabályok tagállamról tagállamra nagymértékben különbözhetnek.
100. Hollandia jelenlegi álláspontja- amely szerint az ügyvédi törvény 28. cikke a
holland kamarát hatalmazza fel azzal a felelősséggel, hogy a szakma megfelelő
gyakorlása érdekében szükséges szabályokat elfogadja- az, hogy az ebből a célból
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elfogadott lényeges szabályok közé tartozik különösen az a kötelezettség, hogy teljes
függetlenségben és kizárólag az ügyfelek érdekében kell tevékenykedni, valamint az
a fentebb említett kötelezettség, hogy az érdekkonfliktusok minden veszélyét meg kell
előzni és szigorúan meg kell tartani a szakmai titkot. …
103. Ezzel ellentétben, a könyvvizsgálói szakma hasonló követelményeket előíró
szakmai szabályoknak általában és különösen Hollandiában nincs alávetve. …
107. pont: A szabályozás ésszerűen tekinthető olyannak, mint amely a jogi szakma
megfelelő gyakorlásának biztosítása céljából szükséges, úgy ahogy az az adott
tagállamban meg van szervezve.
108. Továbbá az a tény, hogy más tagállamokban eltérő szabályok lehetnek
alkalmazandók, még nem jelenti azt, hogy az előbbi tagállamban hatályban lévő
szabályok összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal. … Még akkor is, ha az
ügyvédek és a könyvvizsgálók közötti multidiszciplináris partnerség néhány más
tagállamban engedélyezett, a holland kamara jogosult úgy mérlegelni, hogy az 1993as szabályozás célja kevésbé korlátozó intézkedésekkel nem érhető el, figyelemmel
különösen arra a szabályozási rendszerre, amely Hollandiában a könyvvizsgálókra és
az ügyvédekre vonatkozik. …”
109. Mindezek fényében nem tűnik úgy, hogy… a versenykorlátozó hatások
meghaladnák a jogi szakma megfelelő gyakorlásához szükséges mértéket (lásd ebben
az összefüggésben a C-250/92 DLG [1994] ECR I-5641, 35. pont).”726
A Bíróság a Wouters ítéletében árulkodó módon egy olyan ügyre, a Reisebüro Broede
ítéletre727hivatkozik többször, amely egy német jogszabály közösségi joggal való
összeegyeztethetőségéről szólt. Az adott jogszabály szerint csak jogászok
képviselhettek harmadik, jogi személy hitelezőket az adóssal szembeni bírósági
végrehajtási eljárásban. A jogszabályt a Bíróság a Gebhardt formula alapján
kimentette, mivel az nem volt diszkriminatív.728 A hivatkozott nyomós közérdekek a
szolgáltatást igénybe vevők érdeke és az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez
fűződő érdek voltak.
A 81. cikk értelmezésénél tehát a Bíróság egy állami jogszabály kimentésével
kapcsolatos üggyel vont párhuzamot. Ez is azt mutatja, hogy a Bíróság a holland
ügyvédi kamara szabályozását közérdekű szabályozásnak tekintette. A jogértelmezés
összefoglalásánál a Bíróság még egy ítéletet hivatkozik.729 A DLG vagy másképpen
Gøttrup-Klim ítéletben a Bíróság azt állapította meg, hogy nem ütközik bele a 81.
cikk (1) bekezdésébe egy beszerzési szövetkezet alapszabályának azon rendelkezése,
amely megtiltja a tagoknak a tagságot más olyan szervezett együttműködésben, amely
a beszerzési szövetkezetettel közvetlen versenyben áll, amennyiben ez a rendelkezés
szükséges a szövetkezet megfelelő működésének biztosításához és a gyártókkal
szembeni szerződéses erejének, alkupozíciójának fenntartásához. Az esetet az
ésszerűségi elv európai bírósági megnyilvánulásaként szokták idézni. Maga az
Elsőfokú Bíróság is azok közé az esetek közé sorolja ezt az ítéletet, amelyekben a 81.
cikket a Bíróság flexibilisen, kontextusban értelmezte.730
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Álláspontom szerint azonban egy adott megállapodás versenykorlátozó hatásának az
azt körülvevő összefüggésben való értelmezése eltér a Wouters ügyben adott
értelmezéstől. Amikor az előbbiről van szó, akkor a megállapodásban érintett
vállalkozások gazdasági környezetét kell tisztázni, az érintett termék jellegét, az adott
piac szerkezetét. Az immanens korlátozások kapcsán vizsgált ügyeknél azonban a
megállapodás, szabályozás célja kapott döntő jelentőséget. Léger főtanácsnok a
Wouters ügyben adott indítványában egyértelműen ki is jelentette, hogy
versenykorlátozást nem lehet közérdekű céllal kimenteni.
Az észrevételt tevők szerint az EPI határozatban alkalmazott ésszerűségi elvet kellene
alkalmazni a Wouters ügyben is.731 Léger főtanácsnok azonban ezt arra hivatkozva
utasította el, hogy az ésszerűségi elv a versenykorlátozások és a versenyre gyakorolt
pozitívumok, előnyök mérlegeléséből áll és nem a versenykorlátozás mint hátrány,
valamint a közérdek védelme mint védendő érdek között. Ezért ő a 86. cikk (2)
bekezdése alapján mentette ki a versenykorlátozást. Nézetem szerint az a probléma az
ő megoldásával, hogy a 86. cikk alkalmazásához szükséges egy olyan állami
intézkedés, amely egy speciális vállalkozást (közvállalkozást, kizárólagos vagy
különleges joggal felruházott vállalkozást) jogsértésre ösztönöz, kényszerít. A kamara
nem minősül vállalkozásnak, de Léger szerint átminősül az állam részének, amely a
gazdasági szereplő vállalkozásokra (ügyvédekre) olyan szabályt hoz, amely által azok
versenyjogsértést követnek el.
A Bíróság és a főtanácsnok logikailag különböző úton jutott ugyanarra az
eredményre. Bár mindketten vállalati társulási döntésnek minősítették a szabályozást,
a Bíróság végül implicite mégiscsak elismeri annak jogszerűségét, mivel a közérdek
védelmét szolgálja. A Bírósági érvelésben tehát van egy logikai csavar. A Szerződés
szövegszerű értelmezéséhez jobban ragaszkodó főtanácsnok viszont elutasítja, hogy a
81. cikk (1) bekezdésének értelmezése során közérdekű szempontokkal kimenthető a
versenykorlátozás. Az ő megoldásával tiszteletben tartható a Bizottság 81. cikk (3)
bekezdésére vonatkozó mentesítési monopóliuma, míg a Bíróság ezt a problémát
megkerülte azzal, hogy a 81. cikk (1) bekezdésének értelmezésével jutott el ugyanarra
az eredményre. A társulási döntést egyébként notifikálták a Bizottság számára, de már
a Wouters-szel szembeni fegyelmi eljárás megindulása után. A Bizottság esetleges
mentesítő határozatának vagy a mentesítési kérelem elutasításának már nem lett volna
hatása a fegyelmi eljárás kimenetelére.
Mint említettük a Főtanácsnok a 86. cikket hívta segítségül a kimentéshez. Az általa
javasolt értelmezés gyenge pontja, hogy a vállalati társulás által kiadott döntést
átminősítette állami intézkedéssé azzal az érvvel, hogy a kamara az állam része. Ez
egy széles diszkrecionális szabályozási jogosultsággal rendelkező közjogi szervezet
esetében nem is jelent nagyobb problémát, az azonban már igen, hogy az én
véleményem szerint nincs olyan (a szabályozáson kívül eső) 81. cikkbe, vagy 82.
cikkbe ütköző elkülönülő vállalati magatartás, amelyre a 86. cikk alkalmazható lenne.
Ez pedig a 86. cikk alkalmazásának a Bíróság által szigorúan megszabott feltétele.
Azt is megemlíthetjük, hogy a 86. cikk szerint a szabályozásnak közvállalkozásra,
731
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kizárólagos, különleges joggal felruházott vállalkozásra vagy általános gazdasági
érdek szolgálatát ellátó vállalkozásra kell vonatkoznia. Az ügyvédek, valamint a
könyvvizsgálók ilyen szereplőknek viszont általában nem tekinthetők. Tehát míg a
Főtanácsnok 81. cikkre vonatkozó értelmezése jobban megfelelt az általános
gyakorlatnak, addig a 86. cikk körében szerintem megkérdőjelezhető az általa
indítványozott megoldás. Lehet, hogy a Bíróság ezért is választotta a 81. cikk
kreatívabb értelmezését.
4. Az esetjog összegzése, elméleti alapok
Van de Gronden az ítéletet abból a szempontból vizsgálta, hogy a Bíróság mennyiben
fogadja el, hogy egy magánszemélyekből álló szervezet szabályozást hozzon a köz
érdekében. Ő a Wouters ítélet által keltett jogbizonytalanságra hívta fel a figyelmet.
Tanulmányában kifejti, hogy a Bíróság a magánszervezetek kezdeményezéseit három
síkon veheti figyelembe. Először is annak eldöntésekor, hogy a szabályok
alkalmazhatók-e (mint például az AOK Bundesverband ügyben a vállalkozás
fogalmának meghatározásánál), másrészt a Szerződésbe foglalt tilalmak
értelmezésénél (például a Wouters ügyben) és a tilalmak alóli kivételek alkalmazása
során (lásd például a Laurent Piau ítéletet). Álláspontja szerint a szabályok
alkalmazásának transzparenciája szempontjából szerencsésebb lenne, ha a Bíróság a
szabályok alkalmazhatósága és a kivételek értelmezése körében venné figyelembe a
magánjellegű kezdeményezéseket.732
A Wouters ítéletet többen többféleképpen kommentálták a jogirodalomban.
Vossestein esetkommentárja szerint nem lehet kizárni azt, hogy a Bíróság a
jogszabály kimentésekor versenyszempontok alapján döntött, ugyanis a GøttrupKlim ítéletet hivatkozta,733amelyben az ésszerűségi elvet figyelembe véve a Bíróság a
versenyszempontok alapján mondta ki a versenykorlátozás jogszerűségét. Ezért
lehetséges egy olyan értelmezés, hogy a Bíróság az eset összes körülményére
tekintettel úgy vélte, hogy a versenykorlátozás a minőséget és a fogyasztók választási
lehetőségét növeli és ezért a versenyre jótékony hatással van.734 Léger főtanácsnok is
úgy hivatkozik erre az esetre indítványában, mint amelyben a Bíróság a versenyre
gyakorolt pozitív hatások miatt döntött a megállapodás jogszerűsége mellett. A
Főtanácsnok a Wouters ügy kapcsán a Bírósággal ellentétben úgy gondolta, hogy a
szakma megfelelő gyakorlásának biztosítása versenyen kívüli szempont, amely az
ésszerűségi elv alapján nem vehető figyelembe a 81. cikk értelmezésében.
Giorgio Monti szerint a Wouters ügyben az Európai Bíróság egy európai stílusú rule
of reasont fogadott el, amellyel a gazdasági szabadságok kimentési lehetőségeit
átemelte a versenyjogba is. Monti szerint a Bíróság ebben az ügyben Cosmas
főtanácsnok Deliége ügyben adott indítványát és Alber főtanácsnok Lehtonen ügyben
adott indítványát735követte. A gazdasági szabadságok és a versenyjogi szabályok
értelmezésének konvergenciája Monti szerint azt a célt szolgálja, hogy a Bíróság a
nemzeti érdekekhez kapcsolódó, versenyen kívüli szempontot vegyen figyelembe.
732
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Monti szerint tehát a Bíróság nem a versenyjogi járulékos korlátozások (ancillary
restraints) elve alapján döntött és nem is a rule of reason elve alapján, mivel nem
egyensúlyozott a szabályozás lehetséges pozitív és negatív hatásai között.736
Rosemary O’Loughlin a rule of reason kifejezést más értelemben használja. Szerinte
az ésszerűség elve azt jelenti, hogy nem tekintünk minden versenykorlátozást a 81.
cikk (1) bekezdésébe ütközőnek. Ő tehát nem a hagyományos amerikai felfogásra,
hanem annak egy európai változatára gondol, amikor kijelenti, hogy a Wouters
ítéletben a rule of reason elve nyilvánul meg.737 Ezen túl azt hangsúlyozza, hogy az
ítélet rokon vonásokat mutat a Cassis de Dijon ítéletben megalkotott rule of reason
elvével, azaz, hogy a Bíróság a kölcsönönös elismerés elve alól kivételként ismerte el
a kötelező követelményeket.738
A Wouters ítélet Gyselen szerint a járulékos korlátozások egyik variánsának
tekinthető, mivel a Bíróság maga is hivatkozik Gøttrup-Klim ítéletére.739 A Gyselenféle értelmezés elfogadhatónak tűnik, bár ő nem határozza meg közelebbről azt, hogy
milyen variánst ért ezalatt. Whish álláspontja Gyselenhez közelít, ugyanis ő is a
járulékos korlátozások egyik változatának tartja az ítéletet. Whish a szabályozási
járulékosság kifejezéssel jelzi a különbséget.740 Míg a klasszikus járulékos
korlátozások egy gazdasági-kereskedelmi cél, addig a holland intézkedés egy
szabályozási cél elérését segíti elő.741
Renato Nazzini elgondolása szerint a jogi szakma megfelelő gyakorlásának
biztosítása kettős jogi természetű: van egy gazdasági és egy közérdek-védelmi
dimenziója. Az intézkedés gazdasági dimenziója, hogy a szolgáltatások minőségét
emelve a fogyasztói jólét növelését eredményezi. Nazzini tehát Vossestein
véleményét támogatja abban, hogy a Bíróság a Wouters ügyben a versenyre gyakorolt
pozitív és negatív hatások között egyensúlyozott. Miután ennek eredménye szerint az
intézkedés jogszerűtlennek minősült volna, ezért a Bíróság a közérdekű kimentéshez
folyamodott, azaz a versenyre gyakorolt negítív hatásokat egyensúlyozta a közrendi
céllal. Nazzini szerint így a Bíróság egy kettős dimenziójú tesztet alkotott, amelynek
eredménye szerint kizárólag olyan közérdekű célokat lehet figyelembe venni,
amelyeknek azonosítható, fogyasztói jólétet növelő hatásai vannak. A szabályozási
funkció gyakorlása során ezeket a célokat előre meg kell határozni, ennek
következtében a bíróságok új közérdekű célokat nem vehetnek figyelembe.742
Az én véleményem szerint azonban Nazzini szükségtelenül kapcsolja össze a teszt két
dimenzióját. Az ítélet kétségkívül különös abból a szempontból, hogy a Bíróság ilyen
nyíltan felvállalta, hogy a fogyaszti jólétre káros és pozitív hatások között
mérlegelésnek a 81. cikk (1) bekezdésének keretei között van a helye, főként annak
fényében, hogy az Előfokú Bíróság a Métropole télévision ügyben ezt kifejezetten
elutasította. A Bíróság ezen lépését úgy érthetjük meg a legjobban, ha visszautalunk
az észrevételt tevők álláspontjára. Luxemburg ugyanis észrevételében azzal érvelt,
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hogy a kamarai szabálynak pozitív hatása van a versenyre, mivel megakadályozza az
ügyvédi szakma koncentrálódását. Lehetséges, hogy a Bíróság először nyilvánvalóvá
akarta tenni ennek az észrevételnek az elfogadhatatlanságát és ezután tért át a valódi,
közérdekű célú kimentésre. Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy Nazzini
egész tanulmányában azt az álláspontot követte, hogy a 81. cikk generáltilalmának
értelmezése során helye kell hogy legyen a fogyasztói jólétre pozitív hatások
értékelésének is. Ebből a szempontból pedig a Wouters ügyben nagyon szerencsés
indoklás született.
Az én véleményem szerint soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy a
Bíróság a gazdasági szabadságok jogának és a versenyjognak a határmezsgyéjén járva
alkalmazott azonos kimentési szempontot. A versenyjogi kimentésre pedig azután
került sor, hogy a vállalati társulási döntésről a Bíróság implicite kimondta, hogy az
tulajdonképpen közérdekű állami szabályozásnak tekinthető. Mindezek fényében
szerintem nem megalapozott az az álláspont, hogy minden vállalati társulási döntés
kimentésére lehetőséget ad a 81. cikk (1) bekezdése. Ha nincs állami hatáskördelegáció, és a vállalati társulás döntése csak gazdasági, kereskedelmi érdekek
érvényesítésére szolgál, akkor a gazdasági szabadságok jogából nem lehet közérdekű
kimentéseket átemelni.
Gilliams álláspontja is az én véleményem támasztja alá. Hans Gilliams Wouters-t
képviselte az Európai Bíróság előtt és a következőképpen értékelte az ítéletet.743 A
Wouters ítélet nem illeszthető be a járulékos korlátozások elvével kapcsolatos ítéletek
sorába, mivel a Bíróság nem azonosította a megállapodásnak a versenyre gyakorolt
pozitív hatásait és a korlátozásoknak a megállapodás végrehajtásához való
szükségességét sem. A Wouters ítéletben a Bíróság nem fogadta el a rule of reason
elvét sem, mivel nem azonosított olyan hatékonysági előnyöket, amelyek a
szabályozásból folynak. „Úgy tűnik, hogy a Bíróság a Wouters ügyben megteremt
egy korlátozott tárgyi kimentést bizonyos szakmai szabályok számára. A szakmai
szabályok egyáltalán nem tartoznak a 81. cikk tilalma alá, amennyiben azok célja a
szakma alapvető elveinek (függetlenség és szakmai titoktartás) való megfelelés
biztosítása, amely tükrözi a szakmáról alkotott és az adott tagállamban uralkodó
felfogást, valamint a szabályokban bennerejlő korlátozások nem mennek túl azon a
mértéken, amely szükséges a szakmai elveknek való megfelelés biztosításához.”744
Gilliams teszi fel azt a kérdést is, hogy vajon a Bíróság az eljárásjog modernizációja
után is ragaszkodni fog-e ahhoz az álláspontjához, hogy a 81. cikk tilalma alól
léteznek rendkívüli esetben tárgyi kivételek? Az 1/2003-as tanácsi rendelettel a 81.
cikk (3) bekezdése közvetlenül alkalmazhatóvá vált, a Bíróság ezek után már ezt a
szabályt is felhasználhatja a jogszerűség kimondásához. Gilliams azonban kétli, hogy
a szabályozásból hatékonysági előnyök származnának. A holland állam és a kamara
nem is hozott fel ilyen érveket a Bíróság előtt, alapvetően a közérdek szolgálatának
bizonyítására koncentráltak. A szabályozás mögött álló érdek a nagy könyvvizsgáló
cégek által teremtett tisztességtelen verseny megelőzése volt. A tisztességesség
biztosítása pedig a Bizottság 81. cikk (3) bekezdésének értelmezésére szolgáló
közleménye szerint sem vehető figyelembe hatékonysági érvként. A közlemény
szerint a verseny tisztességes feltételeinek védelme a jogalkotó feladata a közösségi
743
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jogi kötelezettségekkel
szabályozhatják.745

összhangban,

ezt

a

vállalkozások

maguk

nem

Andrews szerint a Bíróság a Wouters ítéletben azt sugallja, hogy nem a Bíróság fogja
megállapítani, hogy a korlátozás ésszerű módon szükséges-e a szakma megfelelő
módon való gyakorlásához, hanem azt kell figyelembe venni, hogy a szakmai
szervezet ésszerű módon tekinthette-e szükségesnek a korlátozást. Ilyen értelmezés
mellett azonban a bizonyítás igencsak nehézkessé válik.746
Gilliams álláspontja Andrews-éval szemben áll a tekintetben, hogy ki fog dönteni a
korlátozás szükségességéről. Ez ugyanis Gilliams szerint mindenképpen a Bíróság
feladata a közhatóságoktól származó megfelelő tájékoztatás hiányában. A bizonyítási
kötelezettség pedig a vállalati társulást terheli a tekintetben, hogy a közérdek céljából
van szükség a döntésre.747
Arra azonban szerintem figyelnünk kell, hogy itt csak olyan közérdeket fogadhatunk
el kimentésként, amelyet a Bíróság a közösségi jog által is elismert és védett
közérdeknek minősített. A kimentéshez természetesen az is szükséges, hogy az adott
tárgykörben közösségi szabályozás ne rendezze a kérdést. Ezt a Bíróság is tekintetbe
vette a Wouters ügyben.
A Wouters ügy Gilliams szerint ebből a szempontból egyszerű ügy volt, mivel azt
nehezen lehet vitatni, hogy a cél közérdekű volt. De egyéb esetekben az eltérő
érdekek között a jogalkotónak kell egyensúlyt teremtenie.
Gilliams konklúziója alapján az ítélet nem ad egérutat az összes önszabályozás
számára. Az ítéletet nem lehet úgy értelmezni, hogy az önszabályozó testületek
dönthetik el, hogy a közérdek védelméhez milyen jellegű és milyen mélységű
szabályozás szükséges. Gilliams idézi a Belga Legfelsőbb Bíróság döntését, amelyben
a hollanddal megegyező flamand regionális kamarai szabályozást a Wouters ítéletet
tekintetbe véve, előzetes döntés nélkül aránytalannak tekintett, mivel a válogatás
nélküli tilalmat nem találta ésszerűnek.748
Whish a norma korlátlan alkalmazhatósága mellett foglalt állást. Nézete szerint a
Bíróság nem szorította az elv alkalmazhatóságát az etikai szabályokra vagy
speciálisan a szabadfoglalkozásúakra. Szerinte ezt a jogértelmezést a fogyasztók
védelme érdekében született szabályozási intézkedésekre általában lehet alkalmazni.
Így ki lehet menteni a szabályozásokat például arra hivatkozva, hoyg szükségesek a
pénzügyi intézméynek prudenciális felügyeletéhez, a környezet védelméhez, a
hulladék hatékony elhelyezéséhez, a termékek bizonságának garantálásához vagy a
sportesemények integritásának védelméhez.749
Shmid idézi, hogy a 81. cikk tilalmának korlátozására az elmélet három módszert
ismer.750 Egyrészt a rule of reason speciális európai változatát, amelyet az Európai
Bíróság dolgozott ki. Eszerint egy megállapodást, vagy annak egyes részéit, kikötéseit
745
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i.m. 284.
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i.m. 27. oldal
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nem lehet 81. cikkbe ütközőnek tekinteni, ha az egész megállapodás a versenyre
előnyös, pozitív hatással van. Ezeket az ügyeket a közösségi jogirodalom is
feldolgozta. Ennek a módszernek az egyik változata egészen közel esik ahhoz az
elmélethez, amelyet a német irodalomban Immanenztheorie-nak neveznek. Ennek
lényege, hogy a kartelltilalmi szabály akkor és annyiban puhítható, ha ez objektív
standardok szerint elengedhetetlen egy olyan jogi instrumentum megfelelő
érvényesüléséhez, amelynek célja a kartelljoggal szembenálló politikai cél.751 Az
arányosság kérdését azonban ilyenkor is vizsgálni kell. A 81. cikk tilalmának
korlátozására egy másik lehetséges módszer, ha a Cassis-féle kivételeket alkalmazzuk
a 81. cikk értelmezésénél is. Schmid azonban rögtön megjegyzi, hogy a
magánszemélyek által támasztott versenykorlátozások esetében ez nem lenne helyes.
„Ez a módszer azonban megfelelő és elfogadható lehet abban az esetben, ha
funkcionálisan egy ténylegesen közjogi feladatot egy magánjogi megállapodás vesz
át, vagy ha a nemzeti jog legalább jóváhagyott néhány olyan versenykorlátozó
intézkedést, amelyek szükségesek egy adott közjogi politikai cél eléréséhez.”752A
harmadik módszer a 81. cikk (3) bekezdésének kiterjesztő értelmezése. Ezt a
Bizottság is többször alkalmazza versenyen kívüli közérdekek figyelembevételére.
Schmid tanulmányát ismerve tehát a Wouters ügyet tekinthetjük az Immanenztheorie
megnyilvánulásának, amely szerint egy közérdekű cél elérése érdekében a
kartelltilalmi szabályt a Bíróság felpuhította, de tekinthetjük a Cassis de Dijon
ítéletben megjelenő kötelező követelmények megnyilvánulásának is, hiszen a
Wouters ügyben a Bíróság is elismerte, hogy bár a szabályozás nem egyenesen az
államtól ered, de közérdeket véd. Így a közérdek védelmét szolgáló (nemzeti)
szabályozás nem ütközik bele a versenykorlátozó megállapodások közösségi jogi
tilalmába.
Szerintem a Cassis de Dijon elv kiterjesztése ellen több ellenérv szól. Míg a 28. cikk
esetében már a Szerződés egyértelművé teszi, hogy a szabadság korlátozható nemzeti
érdekek védelme érdekében, addig ilyen rendelkezése a közösségi versenyjognak
természetesen nincs. A későbbiekben még visszatérünk arra a dilemmára, hogy vajon
a kötelező követelményeket emelte-e át a Bíróság a versenyjogba, vagy vajon egy
speciális, európai Immanenztheorie jelenik meg az ítéletben.
Lássuk előbb Martina Deckert tanulmányának következtetéseit ugyanerről a
problémáról, amelyet még a Wouters ítélet meghozatala előtt publikált. Ő is
feldolgozta az európai versenyjog korlátozásának lehetséges módszereit és először a
német jogirodalomban ismert Immanenztheorie-t és a teleologikus értelmezést említi.
Az Immanenztheorie azért alakult ki Németországban, hogy a német kartelljog
szigorú tilalmát enyhítse. (GWB 1.§). Ez az értelmezés nagyon közel áll az Európai
Bíróság által kialakított elvhez, hogy a közösségi jogi szabályokat azok céljára
figyelemmel kell értelmezni. Ezt Deckert a 81. cikk (1) teleologikus redukciójának
nevezi.753
A második lehetéses módszer a rule of reason. A szűkebb értelemben vett rule of
reason szerint a 81. cikk (1) bekezdésének értelmezésében a versenyre gyakorolt
negatív és pozitív hatásokat kell mérlegelni. A tágabb értelemben vett rule of reason
751
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szerint a 81. cikk (3) bekezdésének értelmezése során figyelembe lehet venni
versenyen kívüli szempontokat.754
Ő is felteszi a kérdést, hogy vajon a Cassis de Dijon ítéletnek lehetnek-e hatásai a
közösségi versenyjogban. Mivel a 28. cikk bizonyos magánszemélyek magatartását is
tiltja és mivel a 3, 10, 81. cikk értelmezésével bizonyos versenykorlátozó állami
intézkedések is tiltottak, ezért felmerül a kérdés, hogy a kötelező követelményeket
nem lehetne-e a versenyjog területén is figyelembe venni, főként akkor, ha a
versenykorlátozó intézkedés az államtól származik. Szerinte ugyanis a Cassis de
Dijon ítélet tulajdonképpen a 28. cikknek az Immanenztheorie alapján való
értelmezése, azaz a piaci szabadságok velejáró, immanens korlátozása adta a Bíróság
ítéletének indokát. Ezzel a véleménnyel szemben azt lehet felhozni, hogy a kötelező
követelmények természetüknél fogva nyilvánvalóan az állami intézkedések
kimentését szolgálják. Második ellenérv az, hogy a Bíróság a 3, 10, 81. cikk
konstrukciója alapján nem tiltotta meg azokat az állami intézkedéseket, amelyeknek
önmagukban van versenykorlátozó hatásuk (megállapodás, visszaélés nélkül). A
párhuzam (kötelező követelmények alkalmazása a versenyjogban) tehát akkor lenne
kézenfekvőbb, ha a bírói esetjog szerint a versenykorlátozó állami intézkedések
önmagukban is tiltottak lennének.
A harmadik kérdés az, hogy a Cassis megközelítést a 81. cikk (1) vagy harmadik
bekezdésének értelmezésénél alkalmazzuk-e? A legésszerűbb Deckert szerint az
lenne, ha mint immanens korlátozást a 81. cikk (1) bekezdésének értelmezésénél
vennénk figyelembe.755 A Cassis tesztnek megfelelő nemzeti intézkedéseket a
versenykorlátozások tilalma alól kimentettnek, igazoltnak kell tekinteni, amennyiben
versenyen kívüli célok elérését szolgálják, kizárólagos nemzeti vagy megosztott
hatáskörbe esnek és szükségesek, arányosak a nemzeti céllal.
Ezek után Deckert a közösségi versenyjog és a nemzeti jogok közötti konfliktusokat
tipizálta. A közösségi versenyjog és a nemzeti jogok konfliktusa diagonális abban az
esetben, ha a konfliktus vertikális viszonylatban álló szabályok között merül fel,
amelyeknek más a tárgyköre, a célja. A kérdés, hogy hogyan oldjuk fel ezt a
konfliktust? A nemzeti jog által megvalósított szabályozás ilyenkor kizárólagos
nemzeti hatáskörbe esik, vagy megosztott hatáskörbe, és a Közösség még nem
gyakorolta hatáskörét, azaz még nem foglalta le a szabályozási területet. Ilyen
esetekben a közösségi jog szupremáciája szerinte nem ad megoldást a konfliktus
feloldására.
Horizontális a konfliktus, ha az EK versenypolitika kerül konfliktusba egy olyan
közösségi politikával, amelyet integrálni kell más politikákba. Ilyenkor a jogalkotó
feladata a konfliktus feloldása. Ha a jogalkotó ezt nem tette meg, akkor rendszertani
értelmezést kell alkalmaznunk. Ezeket a célokat Deckert szerint a 81. cikk (3)
bekezdésébe kell integrálni, mivel a versenypolitikát a Bizottság a 81. cikk (3)
bekezdésének alkalmazásával valósítja meg.756 A célok közötti egyensúlyozás
azonban nem jelenti azt, hogy a 81. cikk (3) bekezdés szövegén kívül eső (azokba
bele nem férő) más szerződési célokat is rvényre lehet juttatni.
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Komninos kettéválasztja a 81. cikk (1) bekezdése és (3) bekezdése közötti kimentést.
A (3) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közérdekű cél elérése érzékelhető
hatékonysági előnyt keletkeztet, amelyet egyensúlyozni lehet a versenykorlátozás
okozta hátránnyal. Az anyagi jogi normák konfliktusát az első bekezdés alapján kell
feloldani, ha a közérdek szolgálatának gazdasági előnyei nem egyértelműek vagy nem
érzékelhetők. Komninos a német alkotmányjogban kialakult praktische Konkordanz
elmélethez nyúl vissza, amelynek kidolgozója Konrad Hesse volt. Hesse álláspontja
szerint, ha ugyanazon tényállásra két alkotmányos norma vonatkozik, azok nem
állnak feltétlenül teljes ellentétben egymással. Mindig lehet olyan megoldást találni,
amelyben az egyik elv alkalmazása lehetséges a másik elv alkalmazásának sérelme
nélkül. A két elv közötti ésszerű egyensúlyozással oldható fel az anyagi jogi
konfliktus az arányosság figyelembe vételével. Mindkét normát úgy kell értelmezni és
adaptálni, hogy az alapul fekvő elvek hatékony érvényesülését minél jobban
megóvjuk. A teleológikusan alacsonyabb rendű normát nem szorítjuk teljesen
háttérbe, de értelmét az adott ügyben úgy módosítjuk, hogy a felsőbbrendű norma
alapul fekvő elveinek teljes megvalósítását elérhessük. A praktische Konkordanz elvét
a közösségi jog és a nemzeti jog konfliktusában- tehát diagonális konfliktusban- kell
alkalmaznunk.757 Komninos szerint a Bíróság ezt a módszert alkalmazta a Wouters
ítélet 86-94. pontjában, majd miután ez a módszer sikertelen volt, az ütköző érdekek
konfliktusában a versenyjog hajolt meg a közérdek érvényesítése előtt.
Komninos cikkében úgy véli, hogy a 81. cikk egészét kell a közérdekű cél elérésével
egyensúlyozni, hiszen a hatékony versenyhez fűződő érdek és más közérdekek
védelme között nincs hierarchia. Bár a Maastrichti Szerződésig a négy gazdasági
szabadság és a versenyjog a Közösség alapjai című részben helyezkedett el, a többi
politika pedig a politikák címszó alatt, addig a Maastrichti Szerződés ezt a kiemelt
szerepet megszüntette és a szabadságok, valamint a versenypolitika is bekerült a
Politikák című részbe. Ez jelzi, hogy a versenyhez fűződő érdek nem magasabb rendű
a többi közösségi politika által védett érdekhez képest.758
Komninos két dolgot nem különít el megfelelően cikkében. Elméletileg külön kell
ugyanis választani azt, hogy a 81. cikkre a Szerződésben szabályozott másik
közösségi politika hat-e (közösségi szinten szabályozott közérdek) vagy nemzeti
érdek (amelyre nincs közösségi szabályozás, sem az elsődleges, sem a másodlagos
jogforrás szintjén). Diagonális konfliktusról ugyanis csak ezen utóbbi esetben
beszélhetünk. Az elsőként említett szituációban viszont horizontális jellegű a
konfliktus, amelynek feloldásáról szerencsés esetben a Szerződés szól (például az
iparpolitikáról szóló 157. cikk (3) bekezdése szerint ez a cikk nem szolgáltat alapot
ahhoz, hogy a Közösség bármilyen olyan intézkedést bevezessen, amely a verseny
torzulásához vezet). Amennyiben a Szerződés a konfliktus feloldását nem rendezi,
úgy a bírósági gyakorlatban kell erre választ találnunk. A bírósági gyakorlat szerint
pedig a többi közösségi politikát a harmadik bekezdés keretei közötti korlátozásokkal
lehet figyelembe venni.
A diagonális konfliktusok feloldásakor a Wouters ítéletet kell alapul vennünk. A
nemzeti intézkedésben lévő közérdek természetesen a közösség által is elismert és
elfogadott, nem gazdasági jellegű érdek.
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Álláspontom szerint a Wouters ügyben a Bíróság egy diagonális konfliktust oldott fel.
A konfliktus feloldására a Bíróságnak nem volt lehetősége a 81. cikk (3) bekezdése
alapján, mivel egyrészről a nemzeti bíróság nem tett fel kérdést ennek értelmezésére,
másrészről egyedül a Bizottság adhat egyedi mentesítő határozatot, amely a kérelem
benyújtásának időpontjára rendelkezik visszaható hatállyal. A Bíróság észlelte, hogy a
szolgáltatásnyújtás szabadságának sérelmét mindenképpen ki tudja menteni a
közérdek védelme alapján, de a versenykorlátozást a hagyományos jogértelmezéssel
nem igazolható. Ezért folyamodott ahhoz, hogy a kontextusban értelmezés leple alatt
az Immanenztheorie-hoz nagyban hasonló jogértelmezéssel kimentse a korlátozást. A
Bíróság nem teremtett egy általános tárgyi kivételt, de jelezte, hogy a túl általános
jogszabályi felhatalmazás alapján delegált hatáskörben meghozott vállalati társulási
döntés valójában egy közérdekű nemzeti intézkedés, amelyet a társulás (az állam
segítségével) kimenthet.
Nem értünk egyet azokkal, akik szerint a Bíróság a Cassis elvet és a kötelező
követelményeket emelte át Wouters ítéletével a versenyjogba. A Bíróság nem a
kötelező követelményeket emelte át a 81. cikk értelmezésébe, hanem a nemzeti
jogban szabályozott és közösségi jogban elismert nem gazdasági közérdekek számára
teremtett egy tárgyi kimentési alapot.759 Ezek pedig megegyeznek a kötelező
követelményekkel, helyesebben, azokat is lefedik. Megjegyezhetjük, hogy a kötelező
követelményekre sem lehet abban az esetben hivatkozni, ha a közösségi jog
kimerítően leszabályozza a kérdést. Ezen kívüli érdekek is szűkíthetik azonban a 81.
cikk értelmezését, amint azt a Laurent Piau eset is mutatja, a sportesemények
megfelelő szervezésének és lebonyolításának érdeke. A sport közösségi jelentőségét
az Amszterdami Szerződéshez fűzött egyik nyilatkozat is aláhúzza.760 Az Albany
ügyben pedig kifejezetten utalt rá a Bíróság, hogy a Szerződés egészének értelmezése
alapján nem engedhető meg az, hogy a szociális célú kollektív szerződésekben benne
rejlő versenykorlátozások jogszerűtlennek minősüljenek, mivel ezzel a Szerződés
szociális politikájának céljait veszélyeztetnénk.
Az immanens korlátozások elmélete tehát nemcsak a 81. cikk értelmét szűkíti, hanem
a gazdasági szabadságokét is. Ha párhuzamot kellene vonni a Wouters ítélet és a
gazdasági szabadságok között, akkor én inkább a Keck ítélethez hasonlítanám a
Wouters ítéletet. Mindkettőben közös ugyanis az, hogy egy túl szélesen értelmezett
tilalom tárgyi hatályát próbálta meg szűkíteni a Bíróság. A Keck ítéletben szerintem
nem túl sikeresen, hiszen további kiigazító értelmezésre volt szükség.
Nyilvánvaló, hogy a közérdekek védelmének hagyományos eszköze az állami
jogalkotás. Amennyiben a holland állam maga hozott volna ugyanilyen tartalmú
jogszabályt, akkor arra kizárólag a szolgáltatásnyújtás szabadsága lett volna
alkalmazható, amelynek jogszerűsége egyszerűen megállapítható lett volna. Az
önszabályozó testület nem „büntethető” azért, mert az állam nem kellően mély és
részletes felhatalmazást adott a testület számára. Ezt a bírósági ítélet egyik
következményének is tekinthetjük. Másrészről felmerül a kérdés, hogy a Bíróság
miért nem foglalkozott az állam felelősségével, azaz, hogy a 3, 10. és 81. cikk alapján
blanketta felhatalmazást adott a vállalati társulás részére. A Bíróság a 81. cikk
megsértésének hiányában nem látta szükségét megválaszolni a nemzeti bíróság által
759

Szyszczak is ugyanerre utal munkájának egy lábjegyzetében i.m. 235. oldal
Nyilatkozat a sportról. „A Konferencia aláhúzza a sport társadalmi jelentőségét, különösen az
emberek között az identitás és szövetség kialakításában és elősegítésében játszott szerepét. …”
760
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feltett hatodik kérdést, amely a tagállam felelősségére vonatkozott. Az erről a témáról
szóló fejezetben ugyanis már kifejtettük, hogy az állam felelőssége csak a 81. cikkbe
ütköző vállalati magatartás esetén merül fel. Más kérdés, hogy ezt a problémát
alaposabban átgondolva rájöhetünk, hogy az érvelés körkörös. A közösségi jog
kívánalmainak meg nem felelő felhatalmazásért az államot azért nem lehet
marasztalni, mert a vállalati társulási döntése a közérdeket szolgálja és ezért
kimenthető. A vállalati társulás pedig nem felelhet az állam által számára felkínált
blanketta felhatalmazásért.
Látnunk kell, hogy mind a Deliège, mind az EPI, mind a Piau ügyekben olyan
szervezetek szabályozását, illetve intézkedését vizsgálta a Bíróság, amelyek
szabályozási hatáskört vindikáltak maguknak. Ezekre a nemzetközi szervezetekre,
szövetségekre a tagállamok kifejezetten nem ruháztak az adott tárgykörben
szabályozási hatásköröket, viszont az államok hallgatólagosan elismerik az így
meghozott rendelkezéseket. Az önszerveződő testületek szabályozásai, intézkedései
pedig szükségszerűen a tagok, illetve a Piau ügyben a kapcsolódó szakma tagjai
magatartásának befolyásolására születik meg. Megválaszolást vár az a kérdés, hogy az
immanens korlátozások elve- mint tárgyi hatályt szűkítő elv- miért csak ezekben az
esetekben merült fel? Talán azért, mert az önszabályozások olyan speciális területre
vonatkoznak, amely egy speciális tárgyi hatály szűkítést tesz lehetővé és amelyben
nem működnek megfelelően az állami intézkedések kimentésére kidolgozott
közérdekek.
Van de Gronden álláspontja szerint ez a következmény szükségszerű volt, mivel a
hasznos hatás doktrínája és néhány gazdasági szabadság horizontális hatálya
eredményeként azok a szituációk, amelyekben az állam magánkezdeményezéseket
használ fel, nagyobb valószínűséggel esnek a belső piaci tilalmak hatálya alá, mint a
tilalmak hagyományos értelmezése esetén. Ennek következtében az Európai Bíróság
kifejlesztette az immanens korlátozások doktrínáját, amelyben figyelembe vette a
versenyjogban és a gazdasági szabadságok jogában a magánszereplők bevonásával
megvalósuló intézkedések speciális természetét. Tanulmányában van de Gronden azt
jelzi, hogy a doktrína először a versenyjogban alakult ki a Gøttrup-Klim ügy kapcsán,
majd a Bíróság elkezdte alkalmazni a gazdasági szabadságok jogában olyan
intézkedésekre, amelyeket magánjogi szervezetek adtak ki a közérdek céljából. Ezzel
szerinte a Bíróság elismerte azt, hogy ezek a magánjogi szervezetek rendelkeznek a
megfelelő tudással és tapasztalattal a szabályozás megalkotására és ennek
következtében
bizonyos
közérdekek
realizálásában
a
magánszereplők
kezdeményezései is helyet kaphatnak.761 Általános megállapításként azt a
következtetést vonta le, hogy a belső piac megvalósításának célja nem minden esetben
élvez elsőbbséget, főként azokban az esetekben nem, amelyekben a közérdek
meghatározó jelentőségű az ügy elbírálásban.762
Legvégül megjegyzem, hogy a Wouters ítéletet megelőző ügyek csak felvezetik a
témát, de természetesen kis lépésekben. A Bosman ügyben azt láthattuk, hogy Lenz
főtanácsnok szerint a sportágazat megfelelő működése igazolhatja a
versenykorlátozásokat, majd a Deliége ítéletben már a Bíróság mondja azt, hogy a
sportban bennerejlő korlátozások nem ütköznek a gazdasági szabadságokkal. A Piau
761
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i.m.118-120. oldal
i.m. 137. oldal
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ügyben pedig maga a Bizottság mondta ki és az Elsőfokú Bíróság is megerősítette,
hogy az ügynöki tevékenység engedélyhez kötése a 81. cikk (3) bekezdése
elfogadható, mivel az ügyfelek jogos érdekeit védi (azaz közérdekű). Ezek a
jogértelmezési lépések tehát a Wouters ítélethez vezetnek el bennünket.
5. Konklúzió
A 90-es években (főként annak második felétől kezdve) kiadott ítéleteiben a Bíróság a
gazdasági szabadságok jogában és a versenyjogban egyre gyakrabban hangsúlyozta,
hogy az intézkedést, illetve a megállapodást annak aktuális környezetében kell
elemezni, és nem elég a jogellenességhez, ha az a felek cselekvési szabadságát
korlátozza. A kettő között ugyanis nem lehet absztrakt módon párhuzamot vonni
Az immanens korlátozások lényege a következő: a nemzeti jog és a közösségi jog
diagonális konfliktusa esetén a nemzeti intézkedésben, megállapodásban vagy a
vállalati társulás döntésében rejlő korlátozások nem ütköznek a közösségi joggal,
amennyiben ezek olyan tagállami érdek elérését szolgálják, amely a közösségi jogban
nem szabályozott, tehát kizárólagos vagy megosztott tagállami kompetenciába esnek,
de a közösségi jogalkalmazó számára elfogadhatók és ezért közösségi közérdek
szintjén védelmet élveznek.
Az immanens korlátozásoknak nem az a magva, hogy a Bíróság a gazdasági
szabadságok kimentési lehetőségeit (a kötelező követelményeket) emelte át a
versenyjogba. Ez ellen több ellenérvet hozhatunk fel. Míg a 28. cikk esetében már a
Szerződés egyértelművé teszi, hogy a szabadság korlátozható nemzeti érdekek
védelme érdekében, addig ilyen rendelkezése a 81. cikknek természetesen nincs. Más
természetű a kimentési lehetőségek bővítése is. A mennyiségi korlátozások és azokkal
azonos hatású intézkedések tilalma kapcsán a Szerződés 30. cikkében rögzített
nemzeti közérdekek körét a Bíróság a szintén nemzeti közérdeknek minősülő kötelező
követelményekkel tovább bővítette. A 81. cikk kapcsán a Szerződés csak egy kivételi
lehetőséget ad, ez a harmadik bekezdésben rögzített hatékonysági alapú, azaz
gazdasági jellegű kimentés. A közösségi politikákból eredő közérdekű kimentések
először a Bizottság gyakorlatában jelentek meg a 81. cikk (3) bekezdésének
értelmezése körében. A Bíróság azonban a Wouters ügyben a közösségi politika
szintjén meg nem jelenő közérdekű kimentést a 81. cikk (1) bekezdése körében
értékelte. A Bíróság tehát nem a kötelező követelményeket emelte át a 81. cikk
értelmezésébe, hanem a nemzeti jogban szabályozott és közösségi jogban elismert
nem gazdasági közérdekek számára teremtett egy tárgyi kimentési alapot. Ezek pedig
megegyeznek a kötelező követelményekkel, helyesebben, azokat is lefedik. Ezen
kívüli érdekek is szűkíthetik azonban a 81. cikk értelmezését, például a
sportesemények megfelelő szervezésének és lebonyolításának érdeke. A sport
közösségi jelentőségét az Amszterdami Szerződéshez fűzött egyik nyilatkozat is
aláhúzza. Az Albany ügyben pedig kifejezetten utalt rá a Bíróság, hogy a Szerződés
egészének értelmezése alapján nem engedhető meg az, hogy a szociális célú kollektív
szerződésekben benne rejlő versenykorlátozások jogszerűtlennek minősüljenek, mivel
ezzel a Szerződés szociális politikájának céljait veszélyeztetnénk.
Az immanens korlátozások elmélete tehát nemcsak a 81. cikk értelmét szűkíti, hanem
a gazdasági szabadságokét is.
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Az én véleményem szerint soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy a
Wouters ügyben a Bíróság a gazdasági szabadságok jogának és a versenyjognak a
határmezsgyéjén járva alkalmazott azonos kimentési szempontot. A versenyjogi
kimentésre azután került sor, hogy a vállalati társulás döntés közérdekű jellegét a
Bíróság implicite megállapította. Mindezek fényében álláspontom szerint nem
megalapozott az az kijelentés, hogy minden vállalati társulási döntés kimentésére
lehetőséget ad a 81. cikk (1) bekezdése. Ha nincs állami hatáskör-delegáció, és a
vállalati társulás döntése csak gazdasági, kereskedelmi érdekek érvényesítésére
szolgál, akkor a gazdasági szabadságok jogából nem lehet közérdekű kimentéseket
átemelni.
Szem előtt kell tartanunk azt, hogy kizárólag olyan közérdeket fogadhatunk el
kimentésként, amelyet a Bíróság a közösségi jog által is elismert és védett
közérdeknek minősített. A kimentéshez természetesen az is szükséges, hogy az adott
tárgykörben közösségi szabályozás ne rendezze a kérdést, valamint a szükségességi és
arányossági tesztet is el kell végeznünk a nemzeti közérdek és a közösségi közérdek
(a verseny védelme) közötti kontextusban.
Látnunk kell, hogy mind a Deliège, mind az EPI, mind a Piau ügyekben olyan
szervezetek szabályozását, illetve intézkedését vizsgálta a Bíróság, amelyek
szabályozási hatáskört vindikáltak maguknak. Ezekre a nemzetközi szervezetekre,
szövetségekre a tagállamok kifejezetten nem ruháztak az adott tárgykörben
szabályozási hatásköröket, viszont az államok hallgatólagosan elismerik az így
meghozott rendelkezéseket. Az önszerveződő testületek szabályozásai, intézkedései
pedig szükségszerűen a tagok, illetve a kapcsolódó szakma tagjai magatartásának
befolyásolására születik meg. Megválaszolást vár az a kérdés, hogy az immanens
korlátozások elve- mint tárgyi hatályt szűkítő elv- miért csak ezekben az esetekben
merült fel? Talán azért, mert az önszabályozások olyan speciális területre
vonatkoznak, amely egy tárgyi hatály szűkítést tesz lehetővé és amelyben nem
működnek megfelelően az állami intézkedések kimentésére hagyományosan
kidolgozott közérdekek.
A bennerejlő korlátozásokat meg kell különböztetnünk a hatékonysági alapú
kimentésektől és a járulékos korlátozásoktól. Hatékonyságú alapú kimentésre a 81.
cikk (3) bekezdése alapján van lehetőség a versenyre gyakorolt negatív és pozitív
hatások közötti egyensúlyozás után. Erre a kimentésére a 81. cikk szövege szerint
egyedül a harmadik bekezdés szolgál, amelynek alkalmazása során azt mérlegelik,
hogy olyan gazdasági előny keletkezett-e a fogyasztók számára a megállapodásból,
amely ellensúlyozza a versenykorlátozó hatásokat.
A járulékos korlátozások pedig azok, amelyek egy összességében nem
versenykorlátozó megállapodásban szerepelnek és ugyan az egyes kikötések
önmagukban szemlélve korlátozzák a versenyt, de szükségesek a megállapodás
végrehajtásához, valamint nem tartalmaznak aránytalan korlátozást. A megállapodás
lényegi tárgya nem versenykorlátozó, és a lényegi tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó és
szükséges szerződési kikötések, versenykorlátozó jellegük ellenére nem ütköznek bele
a 81. cikkbe.
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VIII. fejezet: A kutatás eredményeinek összefoglalása

A GAZDASÁGI SZABADSÁGOK ÉS A VERSENYPOLITIKA CÉLJAI
1. Az integráció kezdeti szakaszában az Európai Bíróság a versenyre német
ordoliberális hatás eredményeképpen a piaci szereplők egyik
szabadságjogaként tekintett. A közösségi jogalkalmazó a felek cselekvési
szabadságát korlátozó megállapodásokat a freiburgi iskola hatására
versenykorlátozónak tekintette.
2. A hatvanas évek integrációs válságában az Európai Bíróság a piaci integráció
fontosságát hangsúlyozta. Ebben a kezdeti időszakban azonosíthatjuk tehát a
legteljesebb konvergenciát a közös piac céljának elérése és a versenypolitika
célrendszere között. A versenypolitikát ugyanis az integrációs cél dominálta.
3. A versenypolitika későbbi szakaszában a Bizottság egyre jobban figyelembe
vette a gazdasági realitásokat és részletesebb gazdasági elemzést készített az
ügyek elbírálása előtt. Emellett a Bizottság a 80-as évektől az állami
versenykorlátozások ellen is szigorúbban lépett fel a Szerződés 86. és 87.
cikkei alapján. Ebben az időszakban teljesedett ki a hasznos hatás doktrínája a
Bíróság esetjogában. A piacok integrációjának elérése érdekében a Bíróság
szükségesnek tartotta kifejezett alapszerződési felhatalmazás hiányában is
egyes tagállamoktól származó versenykorlátozások megtiltását.
4. A belső piaci program megvalósítása alatt a versenypolitika komplementer
szerepe miatt a piaci integrációs követelmény nem veszített jelentőségéből. A
belső piaci és versenypolitikai célok egymásra hatása továbbra is érzékelhető.
5. A kilencvenes évek elején a belső piac jogilag létrejött, az Európai Unióról
szóló Szerződésben pedig megjelent az a tétel, hogy a Közösség csak
ráruházott hatáskörei között járhat el. A közösségi és tagállami kompetenciák
elhatárolása iránti érzékenység is hozzájárul ahhoz, hogy a Bíróság az 1977ben kifejlesztett hasznos hatás doktrínáját megszorítóan kezdte el értelmezni.
Ettől az időszaktól kezdve a Bíróság a 28. cikk értelmezése során is
figyelembe vette, hogy a tagállamok nem ruházták át a Közösségre a teljes
gazdaságpolitikai hatáskörüket. A jogértelmezési fordulat az 1993-as Keck
ítélettel következett be.
6. A kilencvenes évektől a Bíróság egyre kiterjedtebb hatásvizsgálatot követelt a
Bizottságtól. A verseny védelmének végső céljává a fogyasztói jólét növelése
és a hatékony forrásallokáció biztosítása vált. A versenyjogot tehát úgy kell
alkalmazni, hogy a fogyasztói jólétet csökkentő vállalati magatartásokat tiltsuk
meg. A Bíróság többször hangsúlyozta, hogy a felek cselekvési szabadságának
korlátozása nem egyenlő a versenykorlátozással. A versenykorlátozást mindig
abban a tényleges gazdasági összefüggésben kell elemezni, amelyben fellép,
elemezve a termék vagy szolgáltatás jellegét, a piac szerkezetét, azt a
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tényleges helyzetet, amelyben a verseny működik. A verseny ordoliberális
felfogásának tehát a Közösség lassan búcsút mondott.
7. A Közösség hatásköreinek szaporodásával és a közös piaci cél fontosságának
relatív csökkenésével a versenypolitikára egyre nagyobb nyomás nehezedett,
hogy a versenyen kívüli célok (például kulturális, környezetvédelmi,
regionális vagy adott esetben iparpolitikai, foglalkoztatáspolitikai célok)
figyelembe vételére.
8. Ezen célok versenypolitikában való elfogadhatósága megkérdőjelezhető, a
Bizottság saját állítása szerint csak akkor vehetők figyelembe, ha hatékonysági
előnyt eredményeznek. Az antitröszt eljárás modernizációja során
megvalósuló decentralizáció is azzal a következménnyel járhat, hogy
jelentőségük a versenypolitikában csökken.
9. Az integrációs cél fontossága a versenypolitikában a hatékonysági cél
eléréséhez képest relatíve csökkent és a közös piac megvalósításától független,
önálló céllá vált. Ez nem jelenti azt, hogy ez a cél eltűnik a versenypolitikából,
hanem csak azt, hogy domináns szerepe megszűnik.
10. A legnagyobb konvergencia a gazdasági szabadságok jogának és a
versenyjognak az értelmezése között a versenypolitikának abban a
szakaszában volt, amelyben a belső piaci cél elérése dominálta a
versenypolitikát. Ennek megszűnésével a versenypolitika önálló célrendszere
és tartalma jobban láthatóvá vált.
A VÁLLALKOZÁS FOGALMA
11. A Bíróság a vállalkozás fogalmának meghatározására általában egy absztrakt
tesztet alkalmaz. Eszerint minden szervezet és személy vállalkozásnak
minősül, amely gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végez. Gazdasági
jellegű az a cselekmény, amely áruk és szolgáltatások adott piacon történő
felkínálásából áll, azaz azt elvileg egy magánvállalkozás is el tudná látni egy
adott piacon jövedelemszerzési célból. A Bíróság tehát a közösségi
versenyjogi szabályok értelmezése során a tárgyi hatályból indul ki, vagyis a
kérdéses tevékenység jellegéből. A vállalkozás fogalma a közösségi
versenyjogban tehát relatív vagy másképpen megfogalmazva funkcionális. A
gazdasági, kereskedelmi tevékenységet folytató alanyok autonóm magatartása
a versenyjogban vállalkozásnak minősül.
12. Nem tekinthető egy szervezet pusztán egy adott piacon történő vásárlás
tényénél fogva vállalkozásnak, ha nem abból a célból vásárol termékeket,
hogy gazdasági tevékenysége részeként termékeket vagy szolgáltatásokat
kínáljon, hanem azért, hogy azokat más, például tisztán szociális jellegű
tevékenysége körében felhasználja.
13. Az általános teszt szerint azok a tevékenységek nem tartoznak a versenyjogi
szabályok hatálya alá, amelyek az állam impériumának körében közhatalmi
tevékenységnek minősülnek (iure imperii). Ez azonban nem jelenti, hogy ez a
tevékenység az EK-Szerződés más rendelkezései alapján nem ítélhető meg. A
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Bíróság a közhatalmi tevékenység meghatározására egy nagyon általános
definíciót használ. Eszerint az olyan közérdekű feladat gyakorlása, amely az
állam alapvető feladatainak részét képezi és természeténél, tárgyánál és a rá
vonatkozó szabályoknál fogva tipikusan, jellegzetesen közhatalmi jogkör. Egy
feladat vagy tevékenység kategorizálása során a Bíróság azt szokta elemezni,
hogy az adott feladatot mindig és szükségszerűen közhatóság látta-e el.
14. A közhatalminak minősülő főtevékenységtől el nem választható egyéb
tevékenységi körökre sem lehet alkalmazni az antitröszt szabályokat. A
vizsgált melléktevékenység ilyenkor szerves részét képezi a közhatalmi
tevékenységnek. A két tevékenységet szükségszerűen ugyanannak a szervnek
kell végeznie, közöttük közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. A kapcsolat
közvetettsége esetén a melléktevékenység a közhatalmi tevékenység céljának
eléréséhez nem elengedhetetlen és nem lényeges.
15. Nem minden tevékenységi kör sorolható be a gazdasági vagy közhatalmi
jellegű körbe. Vannak olyan feladatok, amelyek nem közhatalmi jellegűek és
nem is gazdasági jellegűek. Ilyen az az eset, amikor az állam az oktatási,
szociális, kulturális vagy képzési közfeladatát teljesíti az állampolgárokkal
szemben. Ebbe a körbe tartozhatnak a szociális, nem profitorientált
jótékonysági szervezetek is.
16. A Bíróság gyakorlata szerint a vállalkozásfogalom független az alábbi
tényezőktől:
-hogyan finanszírozzák a vállalkozás működését és az adott tevékenységi
kört,
-a tevékenységet végző formája, jogi személyiséggel rendelkezik-e, jogi
státusza (közjog vagy magánjog hatálya alá tartozik-e),
-van-e gazdasági célja,
-tagállami vagy közösségi jogforrás szabályozza-e a tevékenységet vagy
magát a vállalkozást,
-jövedelemszerzési céllal működik-e,
-a tevékenység bonyolultsága, speciális szakértelem szükséges-e a
kifejtéséhez,
-egy természetes személy végzi-e a tevékenységet vagy többen együtt,
-önmagában a vállalkozásra ruházott közszolgáltatási kötelezettség nem
zárja ki, hogy a közszolgáltatási tevékenységet gazdasági jellegűnek
minősítsük.
17. A társadalombiztosítási szolgáltatások és a szolidaritás elvén nyugvó
tevékenységek terén azonban a Bíróság egy konkrét tesztet dolgozott ki. A
konkrét teszt alapján a Bíróság megvizsgálja, hogy a tagállami jogszabályok a
társadalombiztosítási alap, szervezet tevékenységét illetően hagytak-e helyet a
versenynek és ha igen, akkor az mekkora mértékű. Általában azok a
társadalombiztosítási alapok és szervezetek nem végeznek gazdasági
tevékenységet, amelyek a kötelező tagság elve alapján a szolidaritás elvét
követve járnak el és nem versenyeznek egymással vagy más
magánvállalkozásokkal. Ezt a konkrét tesztet használja a Bíróság a
szolidaritási alapon működő, tipikusan szociális szervezetek megítélésére is. A
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konkrét teszt során tehát a tevékenység szabályozottságának mértéke nagy
szerephez jut a kategorizálásban.
VÁLLALATI TÁRSULÁS DÖNTÉSE VAGY ÁLLAMI INTÉZKEDÉS
18. A Bíróság a társulási döntések esetében is egy funkcionális koncepciót
alkalmaz, azaz a vitatott döntés kapcsán állapítja meg annak gazdasági
jellegét. Így lehetséges, hogy a szervezet által alkotott egyik határozat nem
esik a versenyjogi szabályok hatálya alá, mivel azt a társulás az állam által rá
delegált jogkörben hozta meg, más esetben viszont a társulás vagy tagjainak
gazdasági-piaci tevékenységére vonatkozó döntés a 81. cikk hatálya alá esik.
Ezzel a Bíróság nemcsak a vállalkozás-fogalom, hanem a vállalati társulás
döntésének fogalma esetében is az alanyi hatály helyett a tárgyi hatályra
helyezte át az elemzés hangsúlyát.
19. A vegyes tagságú szervezetek esetében alapvetően két szempont együttes
mérlegelésével dönthető el a határozat jellege (vállalati társulás döntése vagy
állami intézkedés-e). Az első a szervezeti szempont: az érdekelt vállalkozások
vannak-e többségben a testületben vagy a független szakértők, a közhatalmat
képviselő tagok? A második szempont az, hogy milyen anyagi és eljárásjogi
kötelezettségek terhelik a testületet az adott döntés meghozatalánál? Az anyagi
jogi szempont alatt azt vizsgáljuk, hogy kötelesek-e a közérdek figyelembe
vételére, eljárásjogi szempont alatt pedig azt, hogy kötelesek-e konzultálni
ellentétes érdekű felekkel vagy közhatalmi testületekkel, személyekkel.
A Bíróság a hasznos hatás doktrínájával kapcsolatos ügyekben általában arra
is támaszkodott pótlólagos érvként, hogy az állam fenntartotta a végső döntés
meghozatalának lehetőségét, így a testületi döntés állami intézkedés jellegét
nem vesztette el.
20. A kizárólag az érdekelt vállalkozásokból álló testületek esetén viszont ezen
utóbbi szempontot konjunktív szempontként rögzítette a Bíróság a Wouters
ítéletben. Egy szakmai szervezet által elfogadott szabályok tehát kizárólag
akkor minősülnek állami intézkedésnek
-ha a tagállam körültekintő a közérdekű szempontok meghatározásánál és
-azon lényeges elvek meghatározásánál, amelyeknek a delegált
szabályozásnak meg kell felelnie és
-fenntartja azt a hatáskört, hogy végső esetben maga hozza meg a döntést.
A három feltétel együttes fennállása esetén a tagok gazdasági tevékenységét
befolyásoló határozat állami intézkedés marad, amelyre az antitröszt
szabályok nem alkalmazhatók. Az állami intézkedések jogszerűségét pedig a
gazdasági szabadságokra vonatkozó szerződési cikkek és a tagállamoknak
címzett versenyjogi tilalmak alapján lehet megítélni
21. Kérdés, hogy a harmadik feltételt minden vállalati társulás esetében vizsgálni
kell-e vagy sem. Álláspontom szerint nem, mivel a Bíróság a szakmai
testületekre specializálta a döntését. A szakmai testületeknek pedig fogalmilag
az a sajátja, hogy vállalkozások a tagjai és nem a közhatalmat képviselő
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személyek. Egy ilyen tisztán érdekelt vállalkozásokból álló testület döntésének
állami intézkedésként történő minősítéséhez valószínűleg az Európai Bíróság
is szigorúbb feltételeket akart szabni, mint a vegyes tagságú szervezetek
döntéseinek elismeréséhez. Álláspontom szerint tehát a vegyes tagságú
szervezeteknél elég két szempontot figyelembe venni a jogalkalmazásban. A
szervezet vegyes tagsága mellett a közérdek figyelembevételére való
kötelezettség elegendő a határozatnak állami intézkedésként történő
elismeréséhez. Ezzel szemben a pusztán vállalkozásokból álló testületek
esetében az államnak fenn kell tartania a végső döntés meghozatalának
lehetőségét is, hogy a szakmai testület az állam kinyújtott karjának minősüljön
és védelmet élvezzen az antitröszt szabályok alkalmazása szempontjából.
22. Végül meg kell jegyeznünk, hogy a jogalkalmazás nagyon formális. A Bíróság
megelégszik azzal, hogy jogszabály kötelezi a testületet közérdek figyelembe
vételére. A nemzeti bíróságokra hárította annak vizsgálatát, hogy a közérdeket
ténylegesen érvényre juttatja-e a testület. Az Európai Bíróság nem vizsgálja
azt sem, hogy a döntésben mennyire vegyülnek a magán-és közérdekű elemek,
vagy hogy milyen ezek aránya. Ezen kívül a konzultációs kötelezettséget is
ugyanilyen formálisan veszi számba a Bíróság. Az a tény nem releváns
számára, hogy a konzultáció eredményeképpen a testület döntése változatlanul
saját gazdasági érdekeit tükrözi.
23. A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége szükséges tényállási eleme az
antitröszt szabályok alkalmazásának. Ezen tényállási elem értelmezésének
változását úgy összegezhetjük, hogy az egy tagállam teljes területét lefedő
megállapodások esetében nincs vélelem arról, hogy azok a tagállamközi
kereskedelmet érintik. Az olyan horizontális kartellek azonban általában
kimerítik ezt a tényállási elemet, amelyeknek tárgya forgalomképes termék
vagy szolgáltatás. A Bizottság is kiemeli közleményében azt, hogy a
megállapodás nemzeti piac lezárására való alkalmassága általában a tényállási
elem megvalósulását mutatja. A belső piac de iure megalkotása után a Bíróság
jogértelmezése is egy finomabb álláspontot tükröz az egy tagállam teljes
területét lefedő megállapodásokkal kapcsolatban.
ÁLLAMI INTÉZKEDÉSEK FOGALMA A GAZDASÁGI SZABADSÁGOK
JOGÁBAN
24. A gazdasági szabadságok jogának hatálya alá tartozik minden, ami az államtól
ered, akár a közhatalom, akár a gazdaság, a piac világában, amely a termelési
tényezők áramlását befolyásolni képes.
25. A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalmának bírósági
értelmezése szerint az állami politikát végrehajtó magánjogi szervezetek
tevékenysége is az államnak tulajdonítható. Így a 28. cikk tilalma kiterjed
azokra a személyekre, szervezetekre, amelyek:
-állami politikát hajtanak végre,
-amennyiben a végrehajtás eszköze formálisan magánjoginak minősülő
testület, szervezet, úgy az állam azt valamilyen módon felügyelete,
ellenőrzése alatt tartja (ennek eszköze lehet a kinevezési szisztéma vagy a
testületnek a közérdek, állami politika betartására való kötelezése) és
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-az állami feladat elvégzését állami forrásból finanszírozzák vagy
közhatóság, magánszervezet szabad rendelkezésére álló magánforrásokból.
26. Állami intézkedésnek minősülnek és a belső piaci jog hatálya alá tartoznak
azok a szabályozások is, amelyek annak eredényeképpen születnek meg, hogy
az állam kifejezetten vagy hallgatólagosan szabályalkotási hatáskört enged
tőle bizonyos mértékben független szervezetek számára. A korai esetjogból azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy a Bíróság a szervezet és az állam közötti
kapcsolatra koncentrált.
27. A 2002-es Wouters ítélet óta egy szakmai szabályozás csak akkor minősül
állami intézkedésnek, ha a Wouters ítélet konjunktív feltételei fennállnak.
28. A Bíróság a személyek szabad mozgására és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
alapszerződési tilalmak hatályát kiterjesztette azon magánjogi szervezetekre is,
amelyek kollektív szabályozásokat bocsátanak ki. (Walrave teszt).
29. A Bíróság ezidáig nem alkalmazta a Walrave tesztet az áruk szabad mozgása
körében.
30. A Bíróság később a teszt hatályát a szabad személymozgás terén kiterjesztette
minden olyan helyzetre, amelyben egy csoport hatáskörrel rendelkezik
magánszemélyek felett, azaz a feltételeket előírók csoportja és a
magánszemélyek vertikális viszonyban állnak.
31. A munkavállalók szabad áramlása körében a joggyakorlat ennél is tovább
ment, a 39. cikk hatálya alá vonva a magánszemélyek egyedi, diszkriminatív
cseleményeit. Lehetséges, hogy ez a jogfejlődés el fogja érni a teljes
személymozgás, valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságát is, álláspontom
szerint azonban nem fogja érinteni az áruáramlás körét.
32. Az 1990-es évek második felétől nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bíróság
nem a magánszemélyek tevékenysége, hanem az állami intézkedések irányába
kívánja bővíteni a 28. cikk tilalmi körét. A Bíróság joggyakorlata szerint a
tagállamok kötelesek megtenni minden szükséges és megfelelő intézkedést
annak érdekében, hogy véget vessenek az áruk szabad áramlását korlátozó,
magánszemélyek által elkövetett cselekményeknek. Ez a tétel azonban nem azt
jelenti, hogy a magánszemélyek tevékenysége önmagában a Szerződésbe
ütközne.
33. A Schmidberger ítélet jól mutatja, hogy az állam köteles megakadályozni a
magánszemélyek árukereskedelmet korlátozó cselekményeit, még akkor is, ha
azok a nemzeti és közösségi jog szempontjából is jogszerűek. A Bíróság tehát
nem terjeszti ki a 28. cikk hatályát közvetlenül a magánszemélyekre, hanem az
állam közösségi jogon alapuló kötelezettségének kiterjesztésével próbálja
megakadályozni,
illetve
orvosolni
a
magánszemélyek
kereskedelemkorlátozásával okozott problémákat.
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34. Figyelembe kell vennünk, hogy az antitröszt szabályok hatálya csak
vállalkozások egyes magatartásaira vonatkozik, amelyek alkalmasak a
tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására. Szinte lehetetlen előre
meghatározni azokat a magánszemélyek által elkövetett cselekményeket,
amelyek a kereskedelmet korlátozzák és sem a gazdasági szabadságok, sem a
versenyjogi szabályok alapján nem kifogásolhatók.
35. A 28. cikk kiterjesztése a Walrave teszten kívüli szférára több kárral járna,
mint előnnyel. A magánszemélyek kereskedelemkorlátozó cselekményeinek
antitröszt szabályok alapján való megítélésével ugyan marad egy
jogalkalmazási űr a két jogterület között, de a következő lépés megtétele, a
teljes kiterjesztés már az antitröszt szabályok hatékonyságát ronthatná le.
Mivel nincs jelenleg a jogirodalomban olyan javaslat, amely előre kellő
pontossággal meg tudná határozni a jogalkalmazási űrbe eső magatartásokat,
ezért elfogadható, hogy a Bíróság és a közösségi jogalkotó a tagállamokra
bízta ezen helyzetek fellépésének megelőzését és kezelését.
VERSENYKORLÁTOZÓ ÁLLAMI INTÉZKEDÉSEK
36. A Bíróság értelmezése egyre inkább formálissá vált azokban az esetekben is,
amelyekben az állam magánvállalkozások „bevonásával” korlátozta a
versenyt. Először a Bíróság bizonyítékot keresett egy versenykorlátozó
megállapodás fennállására, vizsgálta a tagállamok közötti kereskedelem
érintettségét, a magatartás esetleges csekély jelentőségét, majd utána elemezte
a 81. cikkbe ütköző magatartás kapcsolatát az állami intézkedéssel. Ilyen
megszorító értelmezés mellett nehéz azt bizonyítani, hogy a jogszabály egy
korábbi versenykorlátozó megállapodás tartalmát reprodukálja.
37. Az anyagi jogi szempontok (közérdek vizsgálata) helyett az eljárásjogiak
kerültek előtérbe. Azaz ha az államra visszavezethető a szabályozás, az állam
felelősséget vállal a jogsértésért, akkor már nem tekinthetünk az állami döntés
okai mögé. Annak elemzésére nincs lehetőség, hogy az állam ténylegesen a
köz érdekét védi-e az intézkedésével. Ezt mintegy feltételezzük.
38. A Bíróság értelmezésében a Van Eycke teszt második ágára helyezi a
hangsúlyt. A Bíróság tehát arra koncentrál, hogy megállapítsa: valódi állami
intézkedésről van-e szó. A vállalkozások és az állam együttműködésében
megszületett intézkedések (úgynevezett vegyes helyzetek) között aszerint
teszünk különbséget, hogy az állam felelősséget vállal-e az intézkedés
tartalmáért, ellenőrzi-e az intézkedés tartalmát. Ennek az ellenőrzésnek az
aktivitása tekintében szerintem a Bíróság nem követel meg egy tényleges,
aktív felülvizsgálatot, csak annak formálisan fennálló jogi lehetőségét.
39. A Bíróságnak a jogértelmezési alternatívák közötti választás során dönteni
kellett abban az elvi jelentőségű kérdésben, hogy vajon a vállalkozások
megtámadhatják-e saját államuk szabályozását arra hivatkozva, hogy az a
tagállamok közötti kereskedelemre hatás hiányában a tagállami vállalkozások
közötti versenyt korlátozza. A Bíróság válaszát úgy értelmezhetjük, hogy a
Szerződés a tagállamon belüli zavartalan, torzítatlan versenyhez való jogot
nem keletkeztet, főként kifejezett szerződési rendelkezés hiányában nem. Bár
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mind a versenyjognak, mind a gazdasági szabadságok jogának célja a piaci
erőforrások hatékony elosztásának biztosítása, a cél elérése érdekében tett
közösségi fellépést a közösségi kompetenciák behatárolják.
40. A valódi állami intézkedések versenykorlátozó hatásuk ellenére sem
kifogásolhatók. Amennyiben az állami jogszabály önmagában korlátozza a
versenyt, akkor fel sem merül annak jogszerűtlensége. Ha a vegyes helyzetű
korlátozásért a vállalkozás viseli a felelősséget, akkor az állam is felelősségre
vonható. Ilyen esetekre is érvényesül a Bíróság megszorító értelmezése: A
vállalkozás által elkövetett jogsértésnek tökéletesen meg kell felelnie a 81.
cikk tényállási elemeinek, a versenykorlátozásnak érzékelhetőnek kell lennie.
A nem érzékelhető versenykorlátozások hatásait megerősítő állami
intézkedések nem tiltottak, bár a hatások multiplikálásával a vállalkozások és
az állam “együttműködésében” létrejövő korlátozások valószínűleg
érzékelhetővé válnak.
41. A hasznos hatás elvének teleologikus értelmezése visszaszorult, a 90-es
évektől a tagállami kompetenciák védelme került előtérbe. Ez körülbelül
egybeesik a Maastrichti Szerződés megalkotásának és hatályba lépésének
időszakával.
42. A doktrína eredeti elnevezése már nem türközi annak tartalmát. A hasznos
hatás doktrína elnevezés tovább nem tartható fenn, hiszen a Bíróság
eltávolodott attól a megközelítéstől, hogy a vállalkozásoknak címzett
versenyjogi szabályokat az állam megfosztja-e hatékonyságuktól. Az új
jogfejlődés alapján egyértelmű, hogy az állam ezt megteheti intézkedésével. A
doktrína mai szerepe az, hogy vegyes helyzetekben elhatároljuk a gazdasági
szabadságok hatálya alá eső állami intézkedéseket az antitröszt szabályok
hatálya alá eső vállalati magatartásoktól.
43. Álláspontunk szerint a Bíróságnak alkalmaznia kellene azt a követelményt,
hogy az államnak világosan, egyértelműen kell meghatároznia, hogy
versenykorlátozás az állami politika része. Ez egyrészt kifejezetten szerepel a
Wouters ítéletben (az állam körültekintő a közérdekű szempontok és azon
lényeges elvek meghatározásánál, amelyeket a vállalkozásoknak figyelmbe
kell vennie), másrészt implicit módon a Bíróság vizsgálta a vállalati társulási
döntésekkel kapcsolatos jogesetekben is. A világos, egyértelmű
megfogalmazás nyilván azon testületek esetén fontosabb, amelyekben az
állam képviselői nincsenek jelen, és amelyek egymaguk, más állami
szervekkel való konzultáció hiányában, hozzák meg döntésüket.
Ennek a követelménynek az érvényesítése a jogbiztonságot erősítené és
összhangban van a gazdasági szabadság jogának bírósági értelmezésével is.
Eszerint, ha az állam mérlegelési hatáskörrel rendelkezik, akkor a jogalanyok
számára a rájuk is kiható mérlegelési szempontokat előre meg kell határoznia
és nyilvánosan közzé kell tennie. A Bíróság ezzel elősegítheti a megfelelő
tagállami jogalkotási gyakorlatot és megkönnyítheti a nemzeti bíróságok
közösségi jogalkalmazását.
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44. Ebben a fejezetben azt vizsgáltuk, hogy a két jogterület bírósági értelmezése
egybevág-e a tekintetben, hogy a korlátozások között, azok fokát figyelembe
véve, különbséget kell tenni. A felmerülő kérdés az volt, hogy a gazdasági
szabadságok jogának értelmezésében is látunk-e az érzékelhetőség
szabályához hasonló funkciójú bírósági értelmezést.
45. Ha összefoglaljuk a Bíróság 28. cikkre vonatkozó jelenlegi esetjogát, akkor
látjuk, hogy a Bíróság formalizmusa milyen bonyolult jogalkalmazást
eredményez.
-Az első kérdés, hogy az intézkedés kereskedelmi hatása csak hipotetikuse, vagy nem túlságosan jelentéktelen és esetleges-e. A Bíróság itt azt az
érvet is fel szokta használni a 28. cikk hatálya alól történő kivonáshoz,
hogy az intézkedésnek nem célja a tagállamok közötti kereskedelem
szabályozása.
-Vizsgálni kell, hogy az intézkedés diszkriminatív-e vagy sem.
Ha nem diszkriminatív az intézkedés, akkor meg kell állapítani, hogy
termékre vonatkozó feltételt vagy értékesítési feltételt szabályoz-e a
nemzeti intézkedés. Itt rögtön felmerülhetnek elhatárolási nehézségek,
amelyeket a Bíróság azon az alapon szokott feloldani, hogy rögtön azt
elemzi, az intézkedés az import termék piacra jutását jobban korlátozza-e
mint a hazai termék piacra jutását.
-Ha a nemzeti szabályozás egyértelműen értékesítési feltételnek minősül,
akkor nemcsak annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy ugyanúgy
vonatkozik minden érintett kereskedőre és ugyanolyan jogi hatása van az
import termékre és a hazai termékre, hanem tényleges hatásának is
ugyanolyannak kell lenni mindkét eredetű termékcsoportra.
-A Marcel Burmanjer ítélet alapján az még tolerálható, ha az
importtermékekre korlátozóbb hatást fejt ki az intézkedés, de a hatások
közötti eltérés jelentéktelen és esetleges.
46. A Bíróság esetjogát összegezve számos körülmény fokozhatja vagy
csökkentheti a reklámok importtermékekre és hazai termékekre kifejtett eltérő
hatásának mértékét. Egy adott termékre vonatkozik-e a reklámtilalom vagy
sem? Ha több termékre, akkor milyen széles ez a termékskála? Hány
reklámhordozó használatát tiltja vagy korlátozza az intézkedés? Az összeset
vagy csak egyeseket? Ha teljes reklámtilalmat vezet be a tagállam, az milyen
jellegű termékre vonatkozik? Az importőrök számára mennyire fontosak,
jelentősek azok a reklámhordozók, amelyekre a részleges reklámtilalom
vonatkozik? Fontosabbak-e az importőrök számára, mint a hazai gyártók,
kereskedők részére? Az internetes reklámok a külföldiek számára mindig
fontosabbak, mint a belföldi kereskedők számára.
47. A Bíróság tehát több síkon figyelembe veszi a korlátozás mértékét,
súlyosságát, hasonlóan az antitröszt rendelkezésekhez. A Bíróság
jogértelmezése szerint csak a súlyosabb, jelentősebb korlátozások esnek a 28.
cikk hatálya alá.
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48. A konklúziónk tehát az lehet, hogy igenis szükség van arra, hogy a 28. cikk
értelmezésében a korlátozások között különbséget tegyünk azok súlya alapján.
A csekély jelentőségű korlátozások nem ütköznek bele a tilalomba, a Bíróság
1980-as évektől kezdve alkalmazott értelmezése ebbe az irányba mutat. Nincs
tehát szükség a de minimis szabály bevezetésére, hiszen az már bizonyos
formában létezik a Bíróság esetjogában.
49. A Bíróság első körben besorolja az intézkedést formális jogi kritériumok
segítségével (termékértékesítési feltétel vagy a termékre magára vonatkozó
körülmény), amelyek eltérő közösségi jogi megítélése mögött eleve azok
eltérő kereskedelemkorlátozó hatása áll. Ezek után pedig a Bíróság, főként a
termékértékesítési
feltételek
esetében,
vizsgálja
az
intézkedés
kereskedelemkorlátozó hatását.
50. Természetesen a két de minimis szabály közötti legnagyobb különbség az,
hogy míg a 81. cikk esetében piaci, azaz közgazdaságtani módszert
alkalmazunk, addig a 28. cikk esetében a Bíróság első körben ragaszkodik a
formális jogi kritériumok használatához, amely érthető és elfogadható. A
vizsgálat második fázisában viszont a kereskedelemkorlátozás mértékét
közvetlenül figyelembe veszi.
51. A konklúziók között meg kell említenünk azt is, hogy a Keck ítélettel a
Bíróság implicit módon kimondta, hogy a kereskedelem szabadságához, annak
háborítatlan gyakorlásához való egyéni jog nem létezik a közösségi jogban.
AZ IMMANENS KORLÁTOZÁSOK ELMÉLETE
52. A 90-es években (főként annak második felétől kezdve) kiadott ítéleteiben a
Bíróság a gazdasági szabadságok jogában és a versenyjogban egyre
gyakrabban hangsúlyozta, hogy az intézkedést, illetve a megállapodást annak
aktuális környezetében kell elemezni, és nem elég a jogellenességhez, ha az a
felek cselekvési szabadságát korlátozza. A kettő között ugyanis nem lehet
absztrakt módon párhuzamot vonni.
53. Az immanens korlátozások lényege a következő: a nemzeti jog és a közösségi
jog diagonális konfliktusa esetén a nemzeti intézkedésben, megállapodásban
vagy a vállalati társulás döntésében rejlő korlátozások nem ütköznek a
közösségi joggal, amennyiben ezek olyan tagállami érdek elérését szolgálják,
amely a közösségi jogban nem szabályozott, tehát kizárólagos vagy
megosztott tagállami kompetenciába esnek, de a közösségi jogalkalmazó
számára elfogadhatók és ezért közösségi közérdek szintjén védelmet élveznek.
54. Az immanens korlátozásoknak nem az a magva, hogy a Bíróság a gazdasági
szabadságok kimentési lehetőségeit (a kötelező követelményeket) emelte át a
versenyjogba. Ez ellen több ellenérvet hozhatunk fel. Míg a 28. cikk esetében
már a Szerződés egyértelművé teszi, hogy a szabadság korlátozható nemzeti
érdekek védelme érdekében, addig ilyen rendelkezése a 81. cikknek
természetesen nincs. Más természetű a kimentési lehetőségek bővítése is. A
mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések tilalma
kapcsán a Szerződés 30. cikkében rögzített nemzeti közérdekek körét a
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Bíróság a szintén nemzeti közérdeknek minősülő kötelező követelményekkel
tovább bővítette. A 81. cikk kapcsán a Szerződés csak egy kivételi lehetőséget
ad, ez a harmadik bekezdésben rögzített hatékonysági alapú, azaz gazdasági
jellegű kimentés. A közösségi politikákból eredő közérdekű kimentések
először a Bizottság gyakorlatában jelentek meg a 81. cikk (3) bekezdésének
értelmezése körében. A Bíróság azonban a Wouters ügyben a közösségi
politika szintjén meg nem jelenő közérdekű kimentést a 81. cikk (1) bekezdése
körében értékelte. A Bíróság tehát nem a kötelező követelményeket emelte át
a 81. cikk értelmezésébe, hanem a nemzeti jogban szabályozott és közösségi
jogban elismert nem gazdasági közérdekek számára teremtett egy tárgyi
kimentési alapot. Ezek pedig megegyeznek a kötelező követelményekkel,
helyesebben, azokat is lefedik. Ezen kívüli érdekek is szűkíthetik azonban a
81. cikk értelmezését, például a sportesemények megfelelő szervezésének és
lebonyolításának érdeke. A sport közösségi jelentőségét az Amszterdami
Szerződéshez fűzött egyik nyilatkozat is aláhúzza. Az Albany ügyben pedig a
Bíróság kifejezetten utalt rá, hogy a Szerződés egészének értelmezése alapján
nem engedhető meg az, hogy a szociális célú kollektív szerződésekben benne
rejlő versenykorlátozások jogszerűtlennek minősüljenek, mivel ezzel a
Szerződés szociális politikájának céljait veszélyeztetnénk.
Az immanens korlátozások elmélete tehát nemcsak a 81. cikk értelmét szűkíti,
hanem a gazdasági szabadságokét is.
55. Az én véleményem szerint soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt,
hogy a Wouters ügyben a Bíróság a gazdasági szabadságok jogának és a
versenyjognak a határmezsgyéjén járva alkalmazott azonos kimentési
szempontot. A versenyjogi kimentésre azután került sor, hogy a társulási
döntés közérdekű jellegét a Bíróság implicite megállapította. Mindezek
fényében álláspontom szerint nem megalapozott az az kijelentés, hogy minden
vállalati társulási döntés kimentésére lehetőséget ad a 81. cikk (1) bekezdése.
Ha nincs állami hatáskör-delegáció, és a vállalati társulás döntése csak
gazdasági, kereskedelmi érdekek érvényesítésére szolgál, akkor a gazdasági
szabadságok jogából nem lehet közérdekű kimentéseket átemelni.
56. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy kizárólag olyan közérdeket fogadhatunk el
kimentésként, amelyet a Bíróság a közösségi jog által is elismert és védett
közérdeknek minősített. A kimentéshez természetesen az is szükséges, hogy
az adott tárgykörben közösségi szabályozás ne rendezze a kérdést, valamint a
szükségességi és arányossági tesztet is el kell végeznünk a nemzeti közérdek
és a közösségi közérdek (a verseny védelme) közötti kontextusban.
57. Látnunk kell, hogy mind a Deliège, mind az EPI, mind a Piau ügyekben olyan
szervezetek szabályozását, illetve intézkedését vizsgálta a Bíróság, amelyek
szabályozási hatáskört vindikáltak maguknak. Ezekre a nemzetközi
szervezetekre, szövetségekre a tagállamok kifejezetten nem ruháztak az adott
tárgykörben szabályozási hatásköröket, viszont az államok hallgatólagosan
elismerik az így meghozott rendelkezéseket. Az önszerveződő testületek
szabályozásai, intézkedései pedig szükségszerűen a tagok, illetve a kapcsolódó
szakma tagjai magatartásának befolyásolására születik meg. Megválaszolást
vár az a kérdés, hogy az immanens korlátozások elve- mint tárgyi hatályt
szűkítő elv- miért csak ezekben az esetekben merült fel? Talán azért, mert az
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önszabályozások olyan speciális területre vonatkoznak, amely egy tárgyi
hatály szűkítést tesz lehetővé és amelyben nem működnek megfelelően az
állami intézkedések kimentésére hagyományosan kidolgozott közérdekek.

- 254 -

SUMMARY
of the doctoral thesis of Mónika Papp on „Some aspects of the relationship of the
interpretation of the four freedoms and certain competition law provisions in the case
law of the European Court of Justice”
The aim of this doctoral thesis was to show the relationship of the four freedoms and
the competition law of the European Community. The main focus was the interaction
of these two topics in the interpretation of the European Court of Justice concerning
the primary law. We find the most obvious correlation between these two fields of
law in the relationship of the interpretation of the free movement of goods and the
interpretation of the prohibition of cartels.
The main research method is the detailed analysis of the case law of the ECJ, the
opinions of the Advocate- Generals and sometimes the interpretation of the European
Commission. The study incorporates the case comments, the analysis from the
academic literature and my own comments and conclusions. The other research
method I used was the chronological method. This method is used to differentiate
between periods in which the ECJ used different methods of interpretation.
We can detect a clear interrelationship in the interpretation of the prohibition of
quantitative restriction and measures having equivalent effect to it (MEQR) and the
antitrust provisions in the early case law of the ECJ. One example of this is the
Dassonville ruling which resembles the earlier Grundig judgement. A premise for my
study was that the internal market rules can be considered as prohibitions addressed to
the Member States to ensure a level playing field for undertakings to compete under
similar conditions with each other.
The first chapter of the thesis deals with the evolution of the internal market and
competition policy goals.
The premise of the first chapter was the correlation of the competition policy goals
with the internal market goals. At the beginning of the integration process the primary
goal of the competition policy was the enhancement of the internal market. From the
late eighties an independent, economic based content of the antitrust provisions has
gradually developed. The relative importance of the internal market goal diminished
from the nineties when the internal market was formally established.
The Maastricht Treaty and the sensivitity of the Member States towards the division
of competences between the EC and the Member States had an effect on the
interpretation of the ECJ. In 1993 the Court reformed the interpretation of the MEQR
by the Keck ruling and started to interpret restrictively Article 81 read together with
Article 10.
In the second and third chapter I defined the ambit of the state measures under Article
28 and the definition of undertakings and decisions by association of undertakings. I
also tried to make a distinction between state measures and decisions by association
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of undertakings. I dealt with the problem that Article 28 does not have horizontal
direct effect.
In the fifth chapter I analised the useful effect doctrine of the antitrust provisions
developed by the ECJ and made the conclusion that the Court started to interpret this
doctrine restrictively after the Treaty on European Union came into effect.
In part sixth I claimed that the ECJ applies a de minimis rule in the interpretation of
the MEQR. In the last chapter I analyed the case law with regard to the immanent
restrictions. In my view this solution is used by the ECJ to balance certain national
interest with the Community interest to have unrestricted freedoms and competition.
In my conclusions I summarised the correlations between the free movements and
competition law.
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