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Sammanfattning av beslutet

1. Förfarande — Stämningsansökan — Formkrav — Kortfattad framställning av grunderna för
talan
(EG-stadgan för domstolen, artikel 19; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 44.1 c)

2. Passivitetstalan — Villkor för upptagande till sakprövning — Rättsenligt administrativt förfarande — Anmodan framställd till institutionen — Väsentligt formkrav — Nödvändigt att
sökanden är samma person som den som har framställt anmodan om att åtgärder skall vidtas
(EG-fördraget, artikel 175 andra stycket)
II-127

SAMMANFATTNING — MÅL T-64/96

1. Enligt artikel 19 i EG-stadgan för domstolen och artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler skall en ansökan
innehålla uppgifter om föremålet för talan
samt en kortfattad framställning av grunderna för denna. Dessa uppgifter måste
vara tillräckligt klara och precisa för att
ge svaranden möjlighet att förbereda sitt
försvar och för att gemenskapsdomstolen
skall kunna avgöra tvisten, i förekommande fall utan att förfoga över ytterligare uppgifter. Med hänsyn till säkerställandet
av
rättssäkerhet
och
god
rättsskipning krävs det, för att en talan
skall kunna upptas till sakprövning, att
alla väsentliga faktiska och rättsliga
omständigheter som ligger till grund för
talan framgår — i varje fall sammanfatt-
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ningsvis, men på ett sammanhängande
och begripligt sätt — av lydelsen i själva
ansökan.

2. En talan om fastställelse av passivitet som
väcks med stöd av artikel 175 i fördraget
kan endast upptas till sakprövning om
sökanden på vederbörligt sätt har följt det
administrativa förfarandet genom att uppfylla det väsentliga formkrav som enligt
andra stycket i denna artikel består i att
anmoda institutionen att vidta åtgärder.
Talan måste för övrigt väckas av samma
person som tidigare har framställt denna
anmodan.

