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Sammendrag af kendelse

1. Annullationssøgsmål — akter, der kan være genstand for søgsmål — Kommissionens afvisning
af at indlede en traktatsbrudsprocedure — ikke omfattet
(EF-traktaten, art. 169, og art. 173, stk. 4)

2. Passivitetssogsmål — fysiske eller juridiske perso/ter — undladelser, der kan være genstand for
sogsmål — undladelse af at indlede en traktatbrudsprocedure — afvisning
(EF-traktaten, art. 169 og 175)
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1. Et annullationssøgsmål, som anlægges af
en fysisk eller juridisk person til prøvelse
af Kommissionens afslag på at indlede en
traktatbrudsprocedure mod en medlemsstat, må afvises.

Afslaget kan ikke anfægtes, dels fordi
traktatens artikel 169 giver Kommissionen et frit skøn ved afgørelsen af, om der
skal indledes en sådan procedure, dels
fordi den henvendelse, afslaget er svar på,
havde til formål at få Kommissionen til
fremsætte en begrundet udtalelse, som
ikke kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål, idet en afgørelse, der har
karakter af et afslag, skal bedømmes efter
arten af den henvendelse, den er svar på.

2. Et passivitetssøgsmål, som anlægges af en
fysisk eller juridisk person med påstand
om, at det fastslås, at Kommissionen ved
at beslutte ikke at indlede en traktats-
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brudsprocedure mod en medlemsstat i
strid med traktaten har undladt at træffe
afgørelse, må afvises.

Artikel 175 omhandler nemlig passivitet i
form af en manglende afgørelse eller stillingtagen og ikke det forhold, at der træffes en anden afgørelse end den, som de
berørte parter havde ønsket eller fundet
nødvendig. Desuden forudsætter et passivitetssøgsmål, at den pågældende institution har en pligt til at handle, således at
den påståede undladelse heraf er i strid
med traktaten.

Det fremgår imidlertid af traktatens artikel 169, at Kommissionen ikke er forpligtet til at indlede en procedure i henhold til
denne bestemmelse, men derimod i denne
henseende råder over en skønsbeføjelse,
der udelukker private fra at kræve, at den
indtager en nærmere bestemt stilling.

