Zaak T-5/96

Sveriges Betodlares Centralförening en S. Å. Henrikson
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Suikerbieten —
Verordening (EG) nr, 1734/95 — Specifieke landbouwomrekeningskoers —
O n t b r e k e n van omrekeningskoers voor Z w e d e n —
Beroep tot nietigverklaring — Niet-ontvankelijkheid"

Beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 4 oktober 19%
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Samenvatting van de beschikking
Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handelingen — Begrip — Handelingen die
bindende rechtsgevolgen in bet leven roepen — Brief van Commissie, waarbij wordt geweigerd
verordening te wijzigen door voor een Lid-Staat specifieke landbouwomrekeningskoers vast te
stellen — Daarvan uitgesloten
(EG-Verdrag, art. 173; verordening nr. 1734/95 van de Commissie)

Een door een vereniging van suikerbietentelers uit cen Lid-Staat ingesteld beroep tot
nietigverklaring van een brief waarin de
Commissie weigert gevolg te geven aan het

verzoek van
strekt tot
nr. 1734/95,
1994/1995

die vereniging dat in wezen
wijziging van verordening
die voor het verkoopseizoen
de
specifieke
landbouwII-1299
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omrekeningskoers voor de minimumprijzen
voor suikerbieten en voor de produktieheffingen en de aanvullende heffing in de sector suiker vaststelt, maar die niet een in de
betrokken Lid-Staat toepasselijke omrekeningskoers vaststelt, is niet-ontvankelijk.

Immers, enkel maatregelen die bindende
rechtsgevolgen in het leven roepen, die de
belangen van de verzoeker kunnen aantasten,
doordat zij diens rechtspositie aanmerkelijk
wijzigen, zijn te beschouwen als handelingen
of besluiten die vatbaar zijn voor beroep tot
nietigverklaring in de zin van artikel 173 van
het Verdrag. Dit is niet het geval met een
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eenvoudig informatief schrijven, waarin
enkel aan de geadresseerde kort wordt uiteengezet, waarom in genoemde verordening
een bepaald normatief standpunt werd ingenomen. Bovendien is een door een natuurlijke of rechtspersoon ingesteld beroep dat
gericht is tegen de weigering van de Commissie om een handeling met terugwerkende
kracht te corrigeren, niet-ontvankelijk wanneer de verlangde correctie had moeten worden verricht in de vorm van een verordening
met algemene strekking, aangezien de hiërarchie van de rechtshandelingen van de
Gemeenschap tot gevolg heeft, dat een handeling van algemene strekking niet stilzwijgend kan worden gewijzigd door een individuele beschikking.

