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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0757/2012 af Andrzej Stepniewski, polsk statsborger, om 
ændring af proceduren for indgivelse af klager til Kommissionen om 
manglende overholdelse af EU-retten

1. Sammendrag

Andrageren har tidligere sendt en klage til Kommissionen over Det Forenede Kongeriges 
manglende overholdelse af EU's afgiftsbestemmelser, og han giver udtryk for sin utilfredshed 
med resultatet. Samtidig påpeger han en række mangler i gældende procedurer og 
sammenligner i denne forbindelse klageproceduren med proceduren ved en national domstol.
Han stiller derfor forslag til at ændre og forbedre den.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11.10.12). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31.01.14

Andrageren foreslår at ændre forbindelsen mellem traktatbrudsproceduren og nationale 
retssager med henblik på at beskytte en persons rettigheder i henhold til EU-retten, således at 
retssagerne bør udsættes, når der indgives en klage om samme emne til Kommissionen.

Det skal bemærkes, at der fremgår af en fast retspraksis ved Domstolen, at 
traktatbrudsproceduren i henhold til artikel 258 i TEUF og nationale retssager anlagt af en 
person, der påberåber sig en rettighed i henhold til EU-retten, er forskellige, både hvad angår 
parterne og formålet. Målet med traktatbrudsproceduren er at sikre overholdelse af EU-retten i 
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almenhedens interesse, mens retssagerne direkte og udelukkende sigter mod at beskytte  
sagsøgernes interesser. Det hedder således i artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i TEU:
"Medlemsstaterne tilvejebringer den nødvendige adgang til domstolsprøvelse for at sikre en 
effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten". Medlemsstaterne er 
derfor forpligtet til at respektere den ret, som en person, der påberåber sig en rettighed i 
henhold til EU-retten, har til en rettergang for en domstol, "der forudgående er oprettet ved 
lov", jf. artikel 47, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder. Kommissionen 
iværksætter derimod kun en procedure på grundlag af artikel 258 i TEUF, når den handler 
som traktatens vogter under hensyn til Unionens interesser. Desuden følger det af fast 
retspraksis, at et traktatbrudssøgsmål fra Kommissionen ved Domstolen kun kan antages til 
realitetsbehandling, hvis det påvises, at overtrædelsen af EU-retten fortsætter efter udløbet af 
fristen i den begrundede udtalelse (det sidste trin i den administrative procedure i henhold til 
artikel 258 i TEUF). Endelig er det alene Kommissionen, der kan beslutte at handle på 
grundlag af denne artikel i traktaten i almenhedens interesse. I betragtning af disse forskelle 
mellem traktatbrudsproceduren i henhold til artikel 258 i TEUF og nationale retssager med 
henblik på at beskytte en persons rettigheder i henhold til EU-retten foreskriver traktaterne 
ingen forbindelse mellem disse procedurer og navnlig ingen form for forpligtelse for de 
nationale domstole til at udsætte en verserende sag, når der indgives en klage om samme 
emne til Kommissionen.

Konklusion

Det afgøres efter national ret i de enkelte medlemsstater, hvilke konsekvenser det eventuelt 
skal have for en national retssag, at der indgives en sådan klage.


