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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1234/2012, którą złożył Friedhelm Münter (Niemcy) z 2 
podpisami, w sprawie domniemanego naruszenia prawa UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że rząd niemiecki narusza prawa człowieka oraz prawodawstwo 
UE i wzywa do wypłacenia odszkodowań dzieciom oddanym przez władze niemieckie pod 
opiekę do zakładów kościelnych i państwowych, zaznaczając, że wiele z tych dzieci, w tym 
on sam, zaznało poważanej przemocy w rzeczonych placówkach. Choć rząd niemiecki 
powołał komisję do zbadania zarzutów przemocy, to z przyczyn prawnych nie można go 
pociągnąć do odpowiedzialności. Władze niemieckie zaznaczają też, że wiele z tych spraw 
jest uległo przedawnieniu. Składający petycję uważa, że rząd niemiecki narusza umowy 
międzynarodowe, prawa człowieka i prawodawstwo UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Składający petycję przedstawił swoją sprawę wielu organom, w tym Komisji w formie skargi. 
Komisja udzieliła składającemu petycję odpowiedzi w dniu 8 kwietnia 2013 r.
Przedstawiona kontrowersyjna kwestia ma charakter wyłącznie krajowy i nie wchodzi w 
zakres prawa Unii Europejskiej. 
Traktaty, które są podstawą Unii Europejskiej, nie nadają Komisja Europejska ogólnych 
uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w zakresie praw podstawowych. 
Komisja może interweniować jedynie wtedy, kiedy sprawa dotyczy ustawodawstwa Unii 



PE521.562v01-00 2/2 CM\1006097PL.doc

PL

Europejskiej. 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do wszystkich przypadków 
rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że 
„[p]ostanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w 
Traktatach”.
Z informacji przekazanych przez składającego petycję nie wynika, by sprawa, do której się on 
odnosi, miała związek z wdrażaniem prawa UE.
Z uwagi na brak jakichkolwiek powiązań z prawem Unii Europejskiej Komisja nie może 
rozpatrzyć omawianej sprawy pod kątem przestrzegania postanowień Karty. W podobnych 
przypadkach to państwa członkowskie, w tym ich organy sądownicze, gwarantują skuteczne 
przestrzeganie i ochronę praw podstawowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka. 

Ponadto każdy, kto uważa, że zostały naruszone jego prawa lub swobody gwarantowane 
europejską konwencją praw człowieka, po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków 
odwoławczych może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Rada 
Europy, 67075 Strasburg Cedex, Francja).

Na podstawie informacji zawartych w petycji Komisja nie może dalej zajmować się tą 
sprawą.


