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Samenvatting van de beschikking

Beroep tot nietigverkUring — Voor beroep vatbare handelingen — Begrip — Handelingen die
bindende rechtsgevolgen in het leven roepen — Besluit van Commissie tot inleiding van antidumpingprocedure — Voorbereidende handeling
(EG-Verdrag, art. 173; verordening nr. 3283/94 van de Raad)

Handelingen of besluiten die vatbaar zijn
voor beroep tot nietigverklaring in de zin van
artikel 173, zijn maatregelen die bindende
rechtsgevolgen in het leven roepen, welke de
belangen van de verzoeker kunnen aantasten
doordat zij diens rechtspositie aanmerkelijk

wijzigen. Handelingen of besluiten die in een
uit verscheidene fasen bestaande procedure
tot stand komen, zijn slechts voor beroep
vatbaar, wanneer het maatregelen betreft die
aan het einde van die procedure het standpunt van de instelling definitief vasdeggen;
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hiertoe behoren dus niet voorlopige maatregelen ter voorbereiding van de eindbeschikking.

Een besluit van de Commissie tot inleiding
van een anti-dumpingprocedure kan naar
haar aard en gevolgen niet worden
beschouwd als een voor beroep vatbare handeling.

Blijkens de bepalingen van basisverordening
nr. 3283/94 inzake anti-dumping is het
de
taak van
de
Commissie,
antidumpingonderzoeken in te stellen en op
basis daarvan te beslissen om de procedure af
te sluiten dan wel deze voort te zetten door
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voorlopige maatregelen te nemen en de Raad
voorstellen te doen met betrekking tot definitieve maatregelen. De eindbeslissing ligt bij
de Raad, die zich kan onthouden van een
besluit indien hij met de Commissie van
mening verschilt, of juist op basis van haar
voorstellen een besluit kan nemen. De rol
van de Commissie vormt derhalve een integrerend deel van het besluitvormingsproces
van de Raad en haar besluit tot inleiding van
een anti-dumpingprocedure is, aangezien het
niet automatisch de oplegging van antidumpingrechten met zich brengt en de
betrokken ondernemingen geenszins verplicht om aan het onderzoek mee te werken
of hun handelspraktijken te wijzigen, een
zuiver voorbereidende handeling die de
rechtspositie van die ondernemingen niet
onmiddellijk en onherroepelijk kan aantasten.

