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Betreft: Verzoekschrift 0757/2012, ingediend door Andrzej Stepniewski (Poolse 
nationaliteit), over een wijziging van de klachtenprocedure van de Commissie 
inzake het in gebreke blijven bij de naleving van EU-wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft eerder een klacht ingediend bij de Europese Commissie dat het Verenigd 
Koninkrijk in gebreke is gebleven bij de naleving van belastingbepalingen van de EU, en hij 
geeft uiting van zijn ongenoegen over de procedure. Tegelijkertijd wijst hij echter op een 
aantal tekortkomingen in de geldende procedures, en in verband hiermee trekt hij ook een 
vergelijking tussen de klachtenprocedure en de rechtsgang bij een nationale rechtbank. Op 
grond daarvan doet hij een aantal voorstellen voor wijziging en verbetering van de procedure.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Indiener stelt voor om de koppeling tussen de inbreukprocedure en de nationale gerechtelijke 
procedures die gericht zijn op de bescherming van de rechten die zijn toegekend aan een 
persoon door het recht van de Unie te wijzigen, in de zin dat de nationale procedures moeten 
worden opgeschort als er een klacht met hetzelfde onderwerp aan de Commissie wordt 
gericht.

Hij onderstreept dat volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, inbreukprocedures 
uit hoofde van artikel 258 VWEU en nationale gerechtelijke procedures die worden 
aangespannen door een persoon die zich beroept op een recht dat aan hem of haar is 
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toegekend via het recht van de Unie, meer van elkaar afwijken wat betreft de partijen bij het 
geschil dan in hun doelmatigheid. Inbreukprocedures beogen de eerbiediging van het recht 
van de Unie met het oog op het algemeen belang te waarborgen, terwijl nationale 
gerechtelijke procedures bedoeld zijn om uitsluitend de rechten die via het recht van de Unie 
rechtstreeks zijn toegekend aan een specifieke persoon te beschermen. Zoals immers is 
vastgelegd in artikel 19, lid 1, tweede alinea van VEU "[voorzien de] lidstaten in de nodige 
rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie 
vallende gebieden te verzekeren". De lidstaten moeten dan ook het recht eerbiedigen dat de 
zaak van een persoon die zich beroept op een recht dat is toegekend via het recht van de Unie, 
moet worden behandeld door een gerecht "dat vooraf bij wet is ingesteld", krachtens artikel 
47, tweede alinea van het Handvest van de grondrechten. De Commissie spant op haar beurt 
alleen een procedure aan op grond van artikel 258 VWEU als ze tussenbeide komt als 
hoedster van de verdragen ten opzichte van de belangen van de Unie. Bovendien moet 
volgens de vaste rechtspraak worden aangetoond dat de schending van het recht van de Unie 
voortduurt na het verstrijken van de termijn die is gesteld in het gemotiveerde advies (laatste 
fase van het vooronderzoek op grond van artikel 258 VWEU), opdat de Commissie voor het 
Hof van Justitie een inbreukprocedure mag inleiden. Tenslotte mag uitsluitend de Commissie 
besluiten om op basis van dit artikel van het verdrag op te treden in het algemeen belang. 
Gezien deze verschillen tussen de inbreukprocedure uit hoofde van artikel 258 TWEU 
enerzijds, en de nationale gerechtelijke procedures die gericht zijn op de bescherming van de 
rechten die zijn toegekend aan een persoon via het recht van de Unie anderzijds, voorzien de 
verdragen in geen enkel verband tussen deze procedures, en concreter gesteld, in geen enkele 
verplichting voor de nationale gerechtelijke instanties om een daar lopende procedure op te 
schorten als er een klacht met hetzelfde onderwerp aan de Commissie wordt gericht. 

Conclusie

Het valt onder de nationale bevoegdheid van elke lidstaat om te bepalen wat de gevolgen 
kunnen zijn van een dergelijke klacht op een nationale gerechtelijke procedure.


