3.6.1.c Administratieve fase: ingebrekestelling
Indien de Europese Commissie besluit een inbreukprocedure te starten is de eerste stap van de administratieve fase het
schriftelijk ingebrekestellen van de lidstaat (artikel 258 VWEU).
Indien een lidstaat naar de mening van de Europese Commissie zijn verplichtingen niet nakomt, kan de Europese Commissie
allereerst de lidstaat op de hoogte stellen van een vermeende niet-nakoming. door de lidstaat schriftelijk aan te manen door
middel van een ingebrekestelling. Hiermee is de administratieve fase van inbreukprocedure van artikel 258 VWEU officieel
gestart. In de ingebrekestelling zet de Europese Commissie gemotiveerd uiteen waarom de lidstaat zijn verplichtingen volgens
haar niet nakomt en wordt de lidstaat opgeroepen een reactie te geven binnen een termijn van twee maanden.
In de brief die de Europese Commissie stuurt zet zij gemotiveerd uiteen waarom zij van mening is dat een lidstaat – ingeval van
implementatie – de Europese regelgeving in kwestie niet juist heeft geïmplementeerd. In het geval van niet-tijdige implementatie
is de motivering vanzelfsprekend vrij kort. Het starten van de inbreukprocedures in dat soort gevallen gaat zeker sinds het
hiervoor al genoemde ‘piepsysteem’ (database Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie met implementatietermijn
en genotificeerde nationale implementatiemaatregelen) automatisch: soms ‘regent’ het in de Europese Unie
inbreukprocedures als er weer een implementatietermijn van een richtlijn is verstreken.
In de ingebrekestelling wordt de aangesproken lidstaat in kwestie verzocht te reageren binnen een termijn van twee maanden
na ontvangst van de ingebrekestelling.
Een ingebrekestelling eindigt met de volgende formuleringen:
De Commissie nodigt uw regering uit, krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, om binnen twee maanden na ontvangst van deze brief haar opmerkingen over het hierboven
uiteengezette standpunt aan de Commissie te doen toekomen.
De Commissie behoudt zich het recht voor, na kennisneming van deze opmerkingen of indien deze opmerkingen haar niet
binnen de vastgestelde termijn mochten bereiken, een
met redenen omkleed advies als bedoeld in genoemd artikel uit te brengen.
De lidstaat die ingebreke is gesteld reageert meestal schriftelijk op de ingebrekestelling waarna in uitzonderingsgevallen
mondeling overleg tussen de Europese Commissie en de lidstaat volgt. Soms leiden de ingebrekestelling, de reactie van de
lidstaat daarop en de eventueel er op volgende dialoog tot beëindiging of opschorting van de procedure, bijvoorbeeld omdat de
lidstaat inmiddels alsnog (goed) geïmplementeerd heeft of beloofd heeft dat binnen afzienbare tijd te doen. Het is daarom in zijn
algemeenheid van belang om tijdig te reageren op een ingebrekestelling van de Europese Commissie.
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