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Θέμα: Αναφορά 0757/2012 του Andrzej Stepniewski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αλλαγή της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέβαλε στο παρελθόν καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
έλλειψη συμμόρφωσης προς τις φορολογικές διατάξεις της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και 
εκφράζει την ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Συγχρόνως, όμως, επισημαίνει ότι οι 
ισχύουσες διαδικασίες παρουσιάζουν ορισμένες ελλείψεις, και στο πλαίσιο αυτό παρομοιάζει 
τη διαδικασία καταγγελίας με τη διαδικασία ενώπιον ενός εθνικού δικαστηρίου. Ως εκ 
τούτου, προτείνει ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις σε αυτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Ο αναφέρων προτείνει να τροποποιηθεί η σχέση μεταξύ της διαδικασίας επί παραβάσει και 
των εθνικών δικαστικών διαδικασιών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων που 
παρέχονται σε ένα άτομο από το δίκαιο της Ένωσης, ώστε αυτές οι δεύτερες να 
αναστέλλονται , όταν μια καταγγελία με το ίδιο αντικείμενο αποστέλλεται στην Επιτροπή.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η διαδικασία παράβασης βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ και οι
εθνικές νομικές διαδικασίες που ασκούνται από άτομο με διεκδίκηση δικαιώματος που του 
παρέχει το δίκαιο της Ένωσης, διαφέρουν τόσο ως προς τα διάδικα μέρη όσο και με βάση το 
σκοπό τους. Η πρώτη έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
ΕΕ για το δημόσιο συμφέρον , οι δεύτερες αποσκοπούν στο να προστατεύσουν άμεσα και 
αποκλειστικά τα δικαιώματα που παρέχονται στα άτομα από το δίκαιο της Ένωσης. 
Πράγματι , σύμφωνα με το άρθρο 19 , παράγραφος 1 , δεύτερο εδάφιο , της ΣΕΕ , τα κράτη 
μέλη προβλέπουν τα απαραίτητα ένδικα μέσα για να διασφαλίζεται η πραγματική δικαστική 
προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης . Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωμα του προσώπου που απορρέει από τη νομοθεσία 
της ΕΕ, να ακουστεί από ένα " προηγουμένως συσταθέν νομίμως " δικαστήριο , σύμφωνα με 
το άρθρο 47 , δεύτερο εδάφιο , του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, η 
Επιτροπή κινεί διαδικασία βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, μόνο όταν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας των Συνθηκών για τα συμφέροντα της Ένωσης. Επιπλέον, κατά πάγια 
νομολογία, για να είναι η Επιτροπή παραδεκτή ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, πρέπει να αποδειχθεί ότι η 
παράβαση του δικαίου της ΕΕ παραμένει μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάχθηκε με την 
αιτιολογημένη γνώμη (τελευταίο στάδιο της προ-ασκήσεως προσφυγής διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ). Τέλος , μόνο στην Επιτροπή εναπόκειται , προς το 
γενικό συμφέρον, να αποφασίσει να ενεργήσει βάσει του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης. 
Δεδομένων αυτών των διαφορών, αφενός, η διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 
258 της ΣΛΕΕ και, αφετέρου, οι εθνικές δικαστικές διαδικασίες για την προστασία των 
δικαιωμάτων που παρέχονται σε ένα άτομο από το δίκαιο του Ένωσης, οι Συνθήκες δεν 
παρέχουν καμία σύνδεση μεταξύ αυτών των διαδικασιών και, ιδίως, οποιαδήποτε υποχρέωση 
εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων να αναστείλουν μια διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιόν 
τους, όταν μια καταγγελία με το ίδιο θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή .

Συμπέρασμα

Το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους είναι αρμόδιο να καθορίσει την πιθανή επίπτωση μιας 
τέτοιας καταγγελίας σε διαδικασίες ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.


