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SUMÁRIO — PROCESSO T-126/95

1.

É inadmissível o recurso de anulação
interposto por uma pessoa singular ou
colectiva contra a recusa da Comissão de
dar início a um processo por incumpri
mento contra um Estado-Membro.
Efectivamente a recusa é inatacável, por
um lado, porque o artigo 169.° do Tra
tado confere à Comissão um poder dis
cricionário para dar início a esse processo
e, por outro, tendo em conta que uma
decisão negativa deve ser apreciada em
função do pedido de que constitui uma
resposta, porque o pedido a que corres
ponde visa a adopção pela Comissão de
um parecer fundamentado, que por si
mesmo não é susceptível de ser objecto de
um recurso de anulação.

2.

É inadmissível a acção por omissão inten
tada por uma pessoa singular ou colectiva
e destinada a obter a declaração de que, ao
decidir não dar início a um processo
por incumprimento contra um Estado-
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-Membro, a Comissão absteve-se de deci
dir em violação do Tratado.

Por um lado, efectivamente, o artigo 175.°
refere-se à omissão que constitui a abs
tenção de decidir ou de tomar posição e
não à adopção de um acto diferente
daquele que os interessados teriam dese
jado ou considerado necessário. Por outro
lado, a acção por omissão está sujeita à
existência de uma obrigação de agir que
impende sobre a instituição em causa, que
faz com que a abstenção alegada seja con
trária ao Tratado.

Ora, resulta do artigo 169.° do Tratado,
que a Comissão não é obrigada a dar iní
cio a um processo na acepção dessa dis
posição, mas que, a esse respeito, dispõe
de um poder de apreciação discricionário
que exclui o direito de os particulares exi
girem dessa instituição que tome posição
num determinado sentido.

