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Sammanfattning av d o m e n

1. Talan om ogiltigförklaring — Fysiska och juridiska personer — Rättsakter som berör dem
direkt och personligen — Ett beslut av kommissionen riktat till en medlemsstat vilket fastställer att ett statligt stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden — Beslut som i
förhållande till dem som potentiellt gynnas av stödet ter sig som en åtgärd med allmän giltighet
— Deltagande i förfarandet i egenskap av berörd part i den mening som avses i artikel 93.2
i fördraget — Avvisning
(EG-fördraget, artiklarna 93.2 och 173 fjärde stycket)
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SAMMANFATTNING — MÅL T-86/96

2. Talan om ogiltigförklaring — Fysiska och juridiska personer — Rättsakter som berör dem
direkt och personligen — Ett beslut av kommissionen riktat till en medlemsstat vilket fastställer att ett statligt stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden — Talan av en sammanslutning — Avvisning
(EG-fördraget, artiklarna 93.2 och 173 fjärde stycket)

1. Andra personer än dem som ett beslut är
riktat till kan göra anspråk på att vara personligen berörda, i den mening som avses
i artikel 173 fjärde stycket i fördraget,
endast om beslutet angår dem på grund av
vissa egenskaper som är utmärkande för
dem eller på grund av en faktisk situation
som särskiljer dem i förhållande till alla
andra personer och därigenom försätter
dem i en ställning som motsvarar den som
gäller för en person som ett beslut är riktat

till.

Ett beslut av kommissionen, som fastställer att en förlängning av giltighetstiden
för de skatterättsliga bestämmelser genom
vilka ett system för särskild avskrivning
till förmån för nationella lufttrafikföretag
inrättas, utgör ett statligt stöd som är
oförenligt med den gemensamma marknaden, ter sig, även om det är riktat till en
medlemsstat, i förhållande till dem som
potentiellt gynnas av dessa bestämmelser,
som en åtgärd med allmän giltighet som
tillämpas på vissa situationer som bestäms
objektivt och som ger upphov till rättsverkningar för en grupp personer som
anges på ett allmänt och abstrakt sätt.

Ett företag som berörs av det ifrågavarande beslutet på samma sätt som varje
annan aktör som faktiskt eller potentiellt
befinner sig i en motsvarande situation kan
följaktligen inte göra gällande att den
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förmån som det ifrågasatta beslutet fråntar
företaget är av individuell karaktär.

En fysisk eller juridisk person kan vidare
anses som personligen berörd i sin egenskap av berörd part i den mening som
avses i artikel 93.2 i fördraget endast när
det gäller ett beslut av kommissionen att
inte inleda den granskningsfas som avses i
denna bestämmelse. I ett sådant fall kan
den person som åtnjuter processrättsliga
garantier nämligen endast göra gällande
dessa om den kan väcka talan mot beslutet
vid gemenskapsdomstolarna. När kommissionen, såsom i det förevarande fallet, har
antagit sitt beslut efter utgången av granskningsfasen har däremot de berörda parternas processrättsliga garantier respekterats, vilket innebär att de inte längre endast
på grund av denna egenskap kan anses
personligen berörda av detta beslut.

Vad gäller området för statligt stöd är ett
företags deltagande i det i artikel 93.2 i
fördraget föreskrivna förfarandet inte tillräckligt för att individualisera det på ett
sätt som motsvarar adressaten för det
omtvistade beslutet. Detta deltagande utgör
nämligen endast en av de omständigheter
som kan medföra att en fysisk eller
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juridisk person anses personligen berörd
av det beslut som denna person vill ha
ogiltigförklarat.

av ifrågavarande rättsakt, väcka talan om
ogiltigförklaring, då föreningens medlemmar inte kan göra detta var för sig.

2. En sammanslutning som har upprättats för
att tillvarata en grupp rättssubjekts kollektiva intressen kan inte anses personligen
berörd, i den mening som avses i
artikel 173 fjärde stycket, av en rättsakt
som påverkar denna grupps allmänna
intressen och den kan inte, förutom då det
föreligger särskilda omständigheter såsom
den roll som den har spelat inom ramen
för ett förfarande som lett till antagandet

Att en sådan sammanslutning har agerat
vid kommissionen för att försvara sina
medlemmars kollektiva intressen inom
ramen för ett förfarande för antagande av
ett beslut som fastställer att ett statligt stöd
är oförenligt med den gemensamma marknaden utgör således inte något stöd för att
denna har ett eget rättsligt intresse av att
föra talan mot det ifrågasatta beslutet.
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