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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0757/2012, imressqa minn Andrzej Stepniewski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar tibdil tal-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ lmenti lill-
Kummissjoni Ewropea dwar ksur tal-liġi Komunitarja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant diġà ressaq ilment lill-Kummissjoni Ewropea dwar ksur, fir-Renju Unit, ta’ 
regoli fiskali tal-UE, u hu jesprimi d-dispjaċir tiegħu bir-riżultat tal-proċedura. Barra minn 
hekk, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt, li hemm ċerti lakuni fil-proċeduri eżistenti u f’dan il-
kuntest iqabbel il-proċedura għall-ilmenti mal-proċeduri quddiem qorti nazzjonali. Għalhekk 
hu jagħmel ċerti suġġerimenti għat-tibdil u t-titjib tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonant jissuġġerixxi li tinbidel ir-rabta bejn il-proċedura ta’ ksur u l-proċeduri legali 
nazzjonali bl-għan li jiġu protetti d-drittijiet mogħtija lil individwu mil-liġi tal-Unjoni fis-sens 
li dawn il-proċeduri tal-aħħar għandhom jiġu sospiżi meta lment bl-istess suġġett ikun ġie 
indirizzat lill-Kummissjoni.

Huwa xieraq li jiġi enfasizzat li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-
proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 TFUE u l-proċeduri legali nazzjonali mressqa minn 
individwu li jsostni dritt mogħti lilu mil-liġi tal-Unjoni huma differenti kemm fir-rigward tal-
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partijiet fil-kawża kif ukoll fl-għanijiet tagħhom. Dawk tal-ewwel għandhom l-għan li 
jiżguraw ir-rispett tal-liġi tal-Unjoni fl-interess ġenerali, dawk tat-tieni li jipproteġu b’mod 
dirett u uniku d-drittijiet mogħtija lil individwu mil-liġi Komunitarja. Fil-fatt, skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 19(1) TUE, “l-Istati Membri għandhom jipprovdu r-rimedji 
meħtieġa sabiex jiżguraw protezzjoni legali effettiva fl-oqsma koperti mil-liġi tal-Unjoni”. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jirrispettaw id-dritt li persuna tgawdi dritt mogħti mil-liġi 
tal-Unjoni għal smigħ minn tribunal stabbilit “minn qabel bil-liġi”, skont it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tniedi 
proċedura skont il-bażi tal-Artikolu 258 TFUE biss meta tintervjeni bħala gwardjan tat-trattati 
fir-rigward tal-interessi tal-Unjoni. Barra minn hekk, skont ġurisprudenza stabbilita, sabiex il-
Kummissjoni tkun ammissibbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f’azzjoni għal nuqqas ta’ 
twettiq ta’ obbligu għandu jintwera li l-ksur tal-liġi jippersisti wara tmiem iż-żmien previst fl-
opinjoni motivata (l-aħħar stadju tal-proċedura prekontenzjuża prevista fl-
Artikolu 258 TFUE). Fl-aħħar nett, hija biss il-Kummissjoni li għandha, fl-interess ġenerali, 
tiddeċiedi li taġixxi fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu tat-Trattat. Fid-dawl ta’ dawn id-differenzi 
bejn, min-naħa, il-proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 TFUE u, min-naħa l-oħra, il-
proċeduri legali nazzjonali li għandhom l-għan li jipproteġu d-drittijiet mogħtija lil individwu 
mil-liġi tal-Unjoni, it-trattati ma jipprevedu l-ebda rabta bejn dawn il-proċeduri, u, b’mod 
aktar partikolari, l-ebda obbligu, għall-kap tal-qrati nazzjonali, li jissospendi proċedura 
pendenti quddiemhom meta lment bl-istess suġġett ikun ġie indirizzat lill-Kummissjoni. 

Konklużjoni

Hija l-liġi nazzjonali ta’ kull Stat Membru li tiddeċiedi l-impatt eventwali ta’ tali lment dwar 
proċedura legali nazzjonali.


