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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0757/2012, którą złożył Andrzej Stepniewski (Polska), w sprawie
zmiany procedury składania do Komisji skarg dotyczących 
nieprzestrzegania prawa UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję złożył wcześniej do Komisji skargę dotyczącą nieprzestrzegania przez 
Zjednoczone Królestwo unijnych przepisów podatkowych, a teraz wyraża swój brak 
zadowolenia z rezultatów rozpatrzenia tej skargi. Jednocześnie wskazuje on na szereg 
niedoskonałości w obowiązujących procedurach i w związku z tym porównuje procedurę 
składania skarg do postępowań prowadzonych przed sądami krajowymi. W związku z tym 
składający petycję przedstawia propozycje wprowadzenia zmian i usprawnień w ramach tej 
procedury.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składający petycję sugeruje, że należy dokonać zmiany zależności między postępowaniem 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego a krajowymi postępowaniami
sądowymi mającymi na celu ochronę praw przysługujących osobom prywatnym na mocy 
prawa unijnego w taki sposób, by te ostatnie postępowania ulegały zawieszeniu, jeżeli skarga 
w tej samej sprawie zostaje skierowana do Komisji.
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Należy podkreślić, że według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wynikające 
z art. 258 TFUE, i krajowe postępowania sądowe wszczęte przez osobę prywatną powołującą 
się na prawo przysługujące jej na mocy prawa unijnego różnią się zarówno co do stron 
postępowania, jak i celu. W pierwszym przypadku chodzi o przestrzeganie prawa unijnego 
w interesie publicznym, w drugim – o bezpośrednią i wyłączną ochronę praw przysługujących 
osobie prywatnej na mocy prawa unijnego. W art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE czytamy 
bowiem, że „Państwa członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii”. Państwa 
członkowskie są zatem zobowiązane do przestrzegania prawa, według którego sprawa osoby 
prywatnej powołującej się na prawo gwarantowane prawem unijnym zostanie rozpatrzona 
przed sądem „ustanowionym uprzednio na mocy ustawy”, zgodnie z art. 47 akapit drugi Karty 
praw podstawowych. Komisja natomiast wszczyna postępowanie na podstawie art. 258 
TFUE, tylko jeżeli występuje jako strażniczka Traktatów w interesie Unii. Ponadto, zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem, Komisja może wnieść sprawę w przedmiocie uchybienia do 
Trybunału Sprawiedliwości, o ile zostanie wykazane, że niezgodność z prawem unijnym 
utrzymuje się w momencie upływu terminu wskazanego w uzasadnionej opinii (ostatni etap 
procedury poprzedzającej wniesienie skargi, przewidzianej w art. 258 TFUE). Na koniec 
należy zauważyć, że tylko Komisja uprawniona jest do decydowania, w interesie publicznym, 
o podjęciu działania na podstawie wyżej wymienionego artykułu Traktatu. Jak wynika 
z różnic pomiędzy – z jednej strony – postępowaniem w sprawie uchybienia wynikającym 
z art. 258 TFUE, a z drugiej – krajowymi postępowaniami sądowymi mającymi na celu 
ochronę praw przysługujących osobie prywatnej na mocy prawa unijnego, w Traktatach nie 
przewidziano żadnego związku między tymi postępowaniami, a co szczególnie ważne 
w żadnym wypadku nie zobowiązano sądów krajowych do zawieszenia toczącego się przed 
nimi postępowania, w sytuacji gdy skarga w tej samej sprawie została złożona do Komisji. 

Wniosek

Ewentualny wpływ takiej skargi na krajowe postępowanie sądowe powinien zostać określony 
w prawie krajowym każdego państwa członkowskiego.


