Υπόθεση Τ-154/94

Comité des salines de France και
Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est SA
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«Κρατικές ενισχύσεις — Εθνικό σύστημα ενισχύσεων περιφερειακού
προσανατολισμού — Έγγραφο της Επιτροπής αφορών μια ενίσχυση —
Προσφυγή ακυρώσεως — Απαράδεκτο»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο πενταμελές τμήμα) της 22ας Οκτωβρίου
1996
ΙΙ-1379

Περίληψη της αποφάσεως
1. Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Παρεμπίπτων χαρακτήρας — Κυρία προσφυγή απα
ράδεκτη — Απαράδεκτη και η ένσταση
(Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 184)

2. Προσφυγή ακυρώσεως — Πράξεις δεκτικές προσφυγής — Πράξεις που παράγουν
δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα — Έγγραφο με το οποίο η Επιτροπή απλώς δίνει τις
πληροφορίες που της ζητήθηκαν σχετικά με μια ενίσχυση εμπίπτουσα στο γενικό σύ
στημα — Δεν αποτελεί
(Συνθήκη ΕΚ, άρθρα 93 § 2 και 173)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-154/94

1. Η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο
184 της Συνθήκης της προβολής δηλαδή,
στο πλαίσιο προσφυγής κατ' αποφά
σεως, του ανεφάρμοστου της γενικού
χαρακτήρα πράξεως που αποτελεί τη
νομική βάση της αποφάσεως δεν συν
ιστά αυτοτελές ένδικο μέσο και δεν
μπορεί να ασκηθεί παρά μόνο παρεμπι
πτόντως. Ειδικότερα, αν δεν υπάρχει
δικαίωμα ασκήσεως κυρίας προσφυγής,
δεν μπορεί να γίνει επίκληση του εν
λόγων άρθρου.

Επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο προσφυγής ακυρώσεως η
επιστολή με την οποία η Επιτροπή απα
ντά στο αίτημα παροχής πληροφοριών
που της υπέβαλε μια επαγγελματική
οργάνωση παραγωγών, αποστέλλοντας
αντίγραφο της αποφάσεως με την οποία
εγκρίθηκε ένα γενικό σύστημα ενισχύ
σεων περιφερειακού προσανατολισμού
ενός κράτους μέλους και γνωστοποιώ
ντας ό τ ι μια επιχείρηση ζήτησε πράγ
ματι ενίσχυση από την κυβέρνηση του
κράτους αυτού και ότι η ενίσχυση ανά
γεται στο εν λόγω γενικό σύστημα, για
δε την εφαρμογή της δεν απαιτείται
ειδική έγκριση της Επιτροπής.

2. Πράξεις ή αποφάσεις που μπορούν να
προσβληθούν με προσφυγή ακυρώσεως
κατά την έννοια του άρθρου 173 της
Συνθήκης αποτελούν τα μέτρα τα οποία
παράγουν δεσμευτικά έννομα αποτελέ
σματα ικανά να επηρεάσουν τα συμφέ
ροντα του προσφεύγοντος, μεταβάλλο
ντας κατά τρόπο σαφή τη νομική του
θέση.

Πράγματι, ένα τέτοιο έγγραφο, η φύση
του οποίου δεν επηρεάζεται από μόνο
το στοιχείο ότι το υπογράφει το
αρμόδιο για την πολιτική ανταγωνισμού
μέλος της Επιτροπής, περιορίζεται στην
παροχή πληροφοριών και δεν συνιστά
ούτε άρνηση κινήσεως της διαδικασίας
του άρθρου 93, παράγραφος 2, της Συν
θήκης ούτε απόρριψη καταγγελίας.
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