Bryssel den 10/11/2014

Herr

Advokat WILHELM DAHLBORN
Tyra Lundgrens väg 5
134 40 GUSTAVSBERG
SWEDEN

Europeiska kommissionen har mottagit er skrivelse av den 12/09/2014 (JON/OSCAR KARLUNG/SWARTZ). Den har registrerats som
ett klagomål med nummer CHAP(2014)03345 (detta registreringsnummer ska anges vid alla kontakter). Det är att märka att det faktum
att ert klagomål har tilldelats ett registreringsnummer inte i sig innebär att kommissionen kommer att inleda ett överträdelseförfarande.
Kommissionen kommer att undersöka ert klagomål mot bakgrund av tillämplig unionsrätt. Ni kommer omgående att underrättas om
resultatet och om det vidare förloppet i ett eventuellt överträdelseförfarande. Under tiden kan ni få ytterligare upplysningar från Rättvisa
via -post JUST-CHAP@ec.europa.eu.
Ni kan välja om ert klagomål ska behandlas konfidentiellt eller inte. En icke konfidentiell behandling innebär att ni ger kommissionen
tillstånd att avslöja både er identitet och röja innehållet i ert meddelande till kommissionen vid eventuella kontakter med myndigheterna
i den medlemsstat som klagomålet är riktat mot. Om ni inte har upplyst om ert val i klagoformuläret eller i en skrivelse, kommer
kommissionen att utgå från att ni har valt en konfidentiell behandling. Ni bör dock vara medveten om att det i vissa fall är nödvändigt
att kommissionen avslöjar er identitet för att kunna behandla klagomålet.
Ni kommer inte att behöva stå för några kostnader för förfarandet. Detta gäller även om kommissionen beslutar att inleda ett
överträdelseförfarande.
Det ligger slutligen i ert intresse att även använda de rättsmedel som finns tillgängliga på nationell nivå och som i allmänhet ger er
möjlighet att göra era rättigheter gällande på ett mera direkt och personligt sätt. Om ni har lidit skada är det t.ex. endast en nationell
domstol som kan tillerkänna er ersättning från statens sida. Dessutom riskerar ni på grund av de tidsfrister som gäller för de nationella
rättsmedlen att förlora era rättigheter på nationell nivå om ni inte agerar i tid.
Ni uppmanas att ta del av den bifogade bilagan, som innehåller ytterligare information om överträdelseförfaranden när unionsrätten inte
följs.
Med vänlig hälsning

Bilaga 1 : Förklaring av överträdelseförfarandet när unionsrätten inte följs
Bilaga 2: Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter
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