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Bundesverband der Bilanzbuchhalter e. V.
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Ontvankelijkheid"

Beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 23 januari 1995
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Samenvatting van de beschikking

1. Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handelingen — Weigering van Commissie
om niet-nakomingsprocedure in te leiden — Daarvan uitgesloten
(EG-Verdrag, art. 169, 170 en 173, vierde alinea)
2. Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handelingen — Weigering van Commissie
om richtlijn of beschikking inzake eerbiediging van mededingingsregels door openbare bedrijven tot Lid-Staat te richten — Daarvan uitgesloten
(EG-Verdrag, art. 90 en 173)

1. Het beroep tot nietigverklaring, door een
natuurlijk of rechtspersoon ingesteld
tegen een beschikking van de Commissie

om tegen een Lid-Staat geen nietnakomingsprocedure in te leiden, is nietontvankelijk.
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In de eerste plaats is de Commissie
immers niet verplicht om een procedure
uit hoofde van artikel 169 van het Verdrag
in te leiden, doch beschikt zij op dit punt
over een discretionaire bevoegdheid,
waardoor het is uitgesloten, dat particulieren het recht zouden hebben om van
haar te eisen, dat zij een bepaald standpunt inneemt.

In de tweede plaats vraagt de natuurlijk of
rechtspersoon met zijn verzoek aan de
Commissie om een procedure krachtens
artikel 169 in te leiden, in feite dat een
handeling wordt verricht die hem niet
rechtstreeks en individueel raakt in de zin
van artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag, en waartegen hij dus hoe dan ook
niet zou kunnen opkomen via een beroep
tot nietigverklaring.

Voor zover het beroep er overigens op is
gericht te doen vaststellen, dat de LidStaat bepaalde gemeenschapsrechtelijke
bepalingen heeft geschonden, zijn volgens
de artikelen 169 en 170 alleen de
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Commissie en de andere Lid-Staten
bevoegd zich tot de gemeenschapsrechter
te wenden om te doen vaststellen, dat een
Lid-Staat zijn verplichtingen niet is nagekomen, en strekt die bevoegdheid zich
niet uit tot natuurlijke personen of rechtspersonen.

2. Een beroep tot nietigverklaring, door een
natuurlijk of rechtspersoon ingesteld
tegen een beschikking van de Commissie
houdende weigering om krachtens artikel 90, lid 3, van het Verdrag een richtlijn
of beschikking tot een Lid-Staat te richten, is niet-ontvankelijk.

Blijkens deze bepaling en de geest en het
doel van artikel 90 in zijn geheel, impliceert de bevoegdheid van de Commissie,
ervoor te waken dat de Lid-Staten de verdragsbepalingen, inzonderheid de mededingingsregels, schenden noodzakelijkerwijs, dat deze instelling over een ruime
beoordelingsvrijheid beschikt, die niet
gepaard gaat met een verplichting voor de
Commissie om in te grijpen.

