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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas anksčiau pateikė skundą Europos Komisijai dėl to, kad Jungtinė Karalystė 
nesilaiko ES mokesčių nuostatų, ir išreiškia savo nepasitenkinimą dėl rezultatų. Tačiau jis 
nurodo keletą trūkumų dėl galiojančių procedūrų ir skundų pateikimo procedūrą lygina su 
procedūra nacionaliniame teisme. Todėl jis siūlo procedūrą pakeisti ir patobulinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Peticijos pateikėjas siūlo keisti pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir procedūrų 
nacionaliniuose teismuose santykį siekiant apsaugoti pagal Sąjungos teisę privačiam asmeniui 
suteiktas teises, t. y. kai Komisijai šiuo tikslu pateikiamas skundas, procedūros 
nacionaliniuose teismuose turėtų būti sustabdomos.

Reikia pabrėžti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pažeidimo nagrinėjimo 
procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį ir procedūros 
nacionaliniuose teismuose, susijusios su privačiu asmeniu, kuris naudojasi jam Sąjungos 
suteikta teise, skiriasi ne tik ginčo šalimis, bet ir jų tikslais. Pirmuoju atveju bendru interesu 
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siekiama užtikrinti pagarbą Sąjungos teisei, antruoju – tiesiogiai apsaugoti tik privačiam 
asmeniui Sąjungos suteiktas teises. Iš tikrųjų, remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 
straipsnio 1 dalies antra pastraipa, „valstybės narės numato teisių gynimo priemones, būtinas 
užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse“. Valstybės 
narės nuo šiol privalo gerbti teisę, kad asmens, kuris naudojasi Sąjungos jam suteikta teise, 
bylą išnagrinėtų „pagal įstatymą įsteigtas“ teismas, kaip nurodyta Pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnio antroje pastraipoje. Tačiau pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 
straipsnį Komisija procedūrą pradeda tik tada, kai įsiterpia kaip sutarčių saugotoja Sąjungos 
interesų atžvilgiu. Be to, remiantis nusistovėjusia teismo praktika, kad Komisija galėtų veikti 
nagrinėjant pažeidimą Teisingumo Teisme, turi būti įrodyta, kad Sąjungos teisės 
neišmanymas egzistuoja net pasibaigus pagrįstoje nuomonėje nurodytam terminui (paskutinis 
ikiteisminės procedūros etapas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį). 
Galiausiai pagal šį Sutarties straipsnį pati Komisija, remdamasi bendru interesu, turi nuspręsti 
imtis veiksmų. Atžvelgiant į šiuos skirtumus tarp pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį ir procedūrų nacionaliniuose teismuose, 
kuriomis siekiama apsaugoti privačiam asmeniui Sąjungos suteiktas teises, sutartyse 
nenumatytas joks ryšys tarp šių procedūrų ir, kalbant konkrečiau, joks nacionalinių teismų 
įpareigojimas sustabdyti nagrinėjimo procedūrą, kai šiuo tikslu Komisijai pateikiamas 
skundas.

Išvada

Kiekvienos valstybės narės nacionalinėje teisėje turi būti apibrėžtas galimas tokio skundo 
poveikis procedūrai nacionaliniame teisme.“


