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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0757/2012 , внесена от Анджей Степневски, с полско 
гражданство, относно изменението на процедурата за подаване на 
жалби до Комисията за нарушаване на правото на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията вече е подал жалба до Европейската комисия за нарушаване 
на данъчните разпоредби на ЕС от страна на Обединеното кралство и дава израз на 
недоволството си във връзка с резултата. Същевременно обаче той посочва редица 
недостатъци на действащите процедури и във връзка с това сравнява процедурата за 
подаване на жалби с производство пред национален съд. Ето защо той прави 
предложения за изменението и подобряването й.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11.10.2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Вносителят на петицията предлага да се измени връзката между процедурата за 
нарушение и националните съдебни производства, целящи защитата на правата, 
предоставени на отделния индивид от законодателството на Съюза, а именно като се 
прекратяват националните съдебни производства при внасяне на жалба по същия 
въпрос до Комисията.

Трябва да се подчертае, че в съответствие със съдебната практика на Съда процедурата 
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за нарушение съгласно член 258 от ДФЕС и националните съдебни производства, при 
които отделно лице предявява иск въз основа на право, предоставено му от 
законодателството на Съюза, се различават както по отношение на страните по спора, 
така и по отношение на крайната им цел. Процедурите за нарушение имат за цел да 
гарантират спазването на законодателството на Съюза в общ интерес, докато 
националните съдебни производства имат за цел да защитават пряко и единствено 
правата, предоставени на отделното лице от законодателството на Съюза. 
Действително член 19, параграф 1, втора алинея предвижда, че „държавите членки 
установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна 
защита в областите, обхванати от правото на Съюза“. Държавите членки съответно са 
задължени да спазват законодателството, а именно, че делото на дадено лице, което се 
позовава на право, предоставено му от законодателството на Съюза, трябва да бъде 
гледано от съд, „предварително създаден със закон“, съгласно условията, посочени в 
член 47, втора алинея от Хартата на основните права. От друга страна Комисията 
образува съдебно производство въз основа на член 258 от ДФЕС само когато действа в 
качеството си на пазителка на договорите в интерес на Съюза. Освен това в 
съответствие със съдебната практика трябва да бъде доказано, че неспазването на 
законодателството на Съюза продължава да е налице и след изтичане на срока, 
определен в мотивираното становище (последния етап от досъдебната процедура, 
предвидена в член 258 от ДФЕС), за да може Комисията да предяви пред Съда иск за 
установяване на неизпълнение на задължения.  В крайна сметка решението за 
предприемане на действия в общ интерес въз основа на посочения член от Договора се 
взема от самата Комисия. Предвид на тези различия между процедурата за нарушение 
съгласно член 258 от ДФЕСС, от една страна, и националните съдебни производства, 
целящи защитата на правата, предоставени на дадено лице от законодателството на 
Съюза, от друга страна, договорите не предвиждат никаква връзка между тези 
процедури и по-специално никакво задължение за националните главни съдии да 
преустановяват висящо в национално съдилище съдебно производство, когато бъде 
внесена на жалба до Комисията по същия въпрос. 

Заключение

Определянето на потенциалното въздействие на подобна жалба върху дадено 
национално съдебно производство остава в правомощията на всяка една държава 
членка.


