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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0013/2009, ingediend door Julio César de Oliveira Lopes 
(Portugese nationaliteit), over de bepalingen betreffende het 
legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen, als 
vastgesteld in artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft een uiteenzetting van de moeilijke situatie waarin hij is terechtgekomen in het 
kader van zijn werkzaamheden als verzekeringsagent, welke tot een rechtszaak heeft geleid. 
Hij beweert dat de Portugese autoriteiten zich door hun gebrek aan respect voor het habeas 
corpus-beginsel schuldig hebben gemaakt aan een eclatante overtreding van de bepalingen 
betreffende het legaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen, 
als vastgesteld in artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
Indiener wijst er verder op dat hij in de onderhavige zaak slachtoffer is geworden van 
gebrekkige handhaving van de bepalingen van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bĳ handelstransacties, 
en verzoekt bijgevolg het Europees Parlement ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener bevindt zich in een lastige juridische situatie, die het gevolg lijkt te zijn van een 
simpele contractbreuk tussen hem, als verzekeringsmakelaar, en een verzekeraar die gevestigd 
is in Zwitserland. Naar zijn zeggen ontaardt de situatie nu in rechtsvervolging vanwege de 
eigenaardigheden van het Portugese recht en een aantal vermeende fouten in de gerechtelijke 
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procedure in Portugal. Indiener beweert dat dit neerkomt op een schending van zijn 
fundamentele rechten, in het bijzonder die onder artikel 49 van het Handvest, inzake de 
evenredigheid van sancties. Hij geeft uitdrukking aan zijn wrevel over het kantoor van de 
Portugese openbare aanklager en zijn vergeefse bemoeienissen met de Ombudsman. Hij 
vraagt het Parlement of het kan ingrijpen. Terloops noemt hij ook nog de Europese richtlijn 
betreffende bestrĳding van betalingsachterstand, die bedoeld zou zijn om kleine 
ondernemingen als de zijne te beschermen.

De Commissie zou allereerst willen opmerken dat het gebruikelijke antwoord van het 
Parlement op dergelijke verzoekschriften, waarin de desbetreffende indiener het Parlement 
vraagt in te grijpen in een rechtsaangelegenheid, is om het verzoekschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren op grond van het feit dat het Parlement niet gerechtigd is zich te mengen in de 
werkzaamheden van de rechtbanken van de lidstaten. 

Ook herinnert de Europese Commissie eraan dat zij, zoals herhaaldelijk genoemd in de 
context van talloze overige verzoekschriften, onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschapen en het Verdrag betreffende de Europese Unie geen bevoegdheid 
heeft zich te mengen in zaken die geen betrekking hebben op de Europese wetgeving. 

De primaire aanleiding van indieners probleem is diens verzuim om een contractuele 
verplichting na te komen in de vorm van courtage aan de verzekeraar, hetgeen indiener 
duidelijk niet ontkent. De door indiener genoemde richtlijn inzake betalingsachterstand is niet 
relevant en zou hoe dan ook alleen bescherming bieden in de andere richting, dat wil zeggen 
ten gunste van de makelaar indien juist de verzekeraar te laat zou zijn geweest met betalen. 

Wat de vermeende schending van indieners fundamentele rechten aangaat: de Commissie is 
niet in de positie vermeende schendingen van fundamentele rechten te beoordelen die geen 
enkel verband houden met het Gemeenschapsrecht.

Conclusie

De Commissie kan in dit verzoekschrift geen enkel aanknopingspunt ontdekken dat zou 
rechtvaardigen om de zaak verder ter hand te nemen. Indiener heeft juist gehandeld door op 
nationaal niveau genoegdoening te zoeken. Indien en wanneer deze middelen zijn uitgeput, en 
indiener nog altijd geen genoegdoening heeft, kan hij overwegen de zaak voor te leggen aan 
het Europees Hof voor de rechten van de mens.


