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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0013/2009 af Julio César de Oliveira Lopes, portugisisk statsborger, 
om bestemmelserne om legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet 
mellem lovovertrædelse og straf som stipuleret i artikel 49 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren redegør for den vanskelige situation, han er kommet i inden for rammerne af sit 
arbejde som forsikringsagent, og som førte til en retssag. Hans hævder, at de portugisiske 
myndigheder ved deres manglende respekt for habeas corpus-princippet har gjort sig skyldige 
i en eklatant overtrædelse af bestemmelserne om legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf som stipuleret i artikel 49 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder. Andrageren påpeger endvidere, at han i 
indeværende sag har været offer for manglende håndhævelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner, og anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at sikre, at retten sker 
fyldest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren befinder sig i en vanskelig situation, som synes at hidrøre fra et enkelt 
kontraktbrud mellem ham som forsikringsmægler og et forsikringsselskab baseret i Schweiz.
Han hævder, at situationen som følge af særlige forhold i portugisisk lovgivning og visse 
påståede juridiske procedurefejl i Portugal nu kulminerer i en strafferetlig tiltale. Han hævder, 
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at dette svarer til en krænkelse af hans grundlæggende rettigheder, navnlig chartrets artikel 49 
om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf. Han udtrykker irritation over den 
portugisiske offentlige anklagers kontor og over de manglende resultater fra Ombudsmanden.
Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind i sagen. Han nævner desuden et europæisk 
direktiv om forsinkede betalinger, som har til formål at beskytte små virksomheder som hans.

Kommissionen vil først gøre opmærksom på, at Parlamentets normale svar på denne slags 
andragender, hvor en andrager anmoder Parlamentet om at gribe ind i en retssag, er at
erklære, at andragendet ikke opfylder betingelserne for behandling, da Parlamentet ikke er 
berettiget til at gribe ind i medlemsstaternes domstoles arbejde.

Kommissionen minder desuden om, som det gentagne gange er anført i forbindelse med 
talrige andre andragender, at Kommissionen i henhold til traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union ingen generelle beføjelser har 
til at gribe ind i et spørgsmål, som ikke omfatter fællesskabslovgivningen.

Den grundlæggende årsag til andragerens problem er misligholdelse af en kontraktmæssig 
forpligtelse om mægling for forsikringsselskabet, hvilket andrageren tydeligvis ikke nægter.
Direktivet om forsinkede betalinger, som andrageren nævner, er ikke relevant og ville under 
alle omstændigheder yde beskyttelse i den anden retning, dvs. til fordel for mægleren, hvis det 
var forsikringsselskabet, som havde været langsom til at betale.

Med hensyn til den påståede overtrædelse af andragerens grundlæggende rettigheder kan 
Kommissionen kan ikke undersøge påståede overtrædelser af grundlæggende rettigheder, som 
ikke er forbundet med fællesskabsretten.

Konklusion

Kommissionen kan ikke finde noget spørgsmål i dette andragende, som berettiger en 
yderligere opfølgning af sagen. Andrageren har taget de rigtige skridt i forhold til at forfølge 
retsmidler på nationalt plan, og hvis og når de er udtømt, og andrageren stadig ikke er tilfreds, 
kan han overveje at indsende en ansøgning til Det Europæiske Menneskerettighedsdomstol."


