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SAMMANFATTNING — MÅL T-45/00

En talan som väckts mot kommissionens
förordning nr 2790/1999 om tillämpningen
av artikel 81.3 EG på grupper av vertikala
avtal och samordnade förfaranden av vissa
små och medelstora distributionsföretag
som är bundna av dessa avtal och två
sammanslutningar som företräder sådana
företags intressen kan inte tas upp till
sakprövning.

För det första har förordningen på grund av
sin räckvidd karaktären av normativ rättsakt och utgör inte ett beslut i den mening
som avses i artikel 249 EG. Den omtvistade förordningen förklarar under vissa
förutsättningar artikel 81.1 EG icke tilllämplig på vertikala avtal och, genom att
den ger en abstrakt definition av sitt tilllämpningsområde, riktar sig till samtliga
företag som berörs av samordnade förfaranden av vertikal natur.

För det andra berörs inte sökandena av den
omtvistade förordningen på grund av vissa
egenskaper som är speciella för dem eller
på grund av en faktisk situation som
särskiljer dem i förhållande till varje annan
person på ett sätt som medför att de kan
anses vara personligen berörda av en rätts-
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akt med allmän räckvidd. Det undantag
som medges enligt förordningen i fråga,
som innebär att artikel 81.1 EG inte tilllämpas och, i konsekvens därmed, att
rättsföljden ogiltighet i enlighet med artikel 81.2 EG inte inträder, rör nämligen
sökandena på grund av deras objektiva
egenskap av ekonomiska aktörer som är
bundna av samordnade förfaranden av
vertikal natur, på samma sätt som alla
andra aktörer som deltar i sådana förfaranden. Den omständigheten att det föreligger ett ekonomiskt beroendeförhållande
gentemot större leverantörer är inte sådan
att den särskiljer sökandena från alla andra
ekonomiska operatörer, eftersom det i
Europa finns tiotusentals små och medelstora företag som är i samma situation.

För övrigt kan inte den talan som väckts av
de sammanslutningar som företräder sina
medlemmars intressen tas upp till sakprövning om inte medlemmarna själva har rätt
att väcka talan.

(se punkterna 17 och 18, 20, 22, 23 och
25)

