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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0757/2012 adresată de Andrzej Stepniewski, de cetățenie poloneză, cu 
privire la modificarea procedurii prin care se pot depune plângeri la Comisie cu 
privire la nerespectarea legislației UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a depus deja o plângere la Comisie cu privire la nerespectarea de către Regatul 
Unit a dispozițiilor fiscale ale UE și și-a exprimat nemulțumirea cu privire la rezultatul 
obținut. De altfel, acesta apreciază că procedurile în vigoare prezintă o serie de deficiențe și, 
în acest sens, compară procedura de depunere a plângerilor cu procedura în fața unei instanțe 
naționale. Prin urmare, acesta formulează propuneri în vederea modificării și a îmbunătățirii 
sistemului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarul recomandă modificarea raportului dintre procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor și procedurile judiciare naționale, cu scopul de a apăra drepturile acordate 
persoanelor fizice în temeiul dreptului european, în sensul că procedurile judiciare naționale 
ar trebui suspendate în cazul în care o plângere care are același obiect este adresată Comisiei.

Este necesar să se sublinieze că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE și 
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procedurile judiciare naționale intentate de o persoană fizică care se prevalează de un drept 
acordat de legislația Uniunii se deosebesc atât în ceea ce privește părțile la litigiu, cât și 
finalitatea. Prima urmărește să asigure respectarea dreptului Uniunii în interes general, cele 
din urmă urmăresc să apere în mod direct și exclusiv drepturile acordate unei persoane fizice 
de către dreptul Uniunii. Într-adevăr, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) paragraful al 
doilea din TUE, „[s]tatele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție 
jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.ˮ Prin urmare, statele 
membre sunt obligate să respecte dreptul unei persoane care se prevalează de dreptul acordat 
de legislația Uniunii la un proces în fața unei instanțe judecătorești „constituită în prealabil 
prin legeˮ, în conformitate cu articolul 47 paragraful al doilea din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În schimb, Comisia nu inițiază o procedură în temeiul 
articolului 258 din TFUE decât atunci când acționează în calitate de gardian al tratatelor, 
ținând seama de interesele Uniunii. De altfel, în conformitate cu jurisprudența constantă, 
pentru ca sesizarea depusă de Comisie să fie admisibilă în cadrul unei proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de Justiție, trebuie să se demonstreze că încălcarea 
dreptului european persistă după expirarea termenului prevăzut în avizul motivat (ultima etapă 
a procedurii precontencioase prevăzute la articolul 258 din TFUE). În fine, decizia de a 
acționa, în interes general, în temeiul acestui articol din tratat îi aparține exclusiv Comisiei. 
Având în vedere diferențele dintre procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
temeiul articolului 258 din TFUE, pe de o parte, și procedurile judiciare naționale care 
urmăresc să apere drepturile acordate unei persoane fizice de către dreptul Uniunii, pe de altă 
parte, tratatele nu prevăd existența niciunei legături între aceste proceduri și, mai ales, 
existența niciunei obligații din partea jurisdicțiilor naționale de a suspenda o cauză pendinte în 
fața lor în cazul în care o plângere care are același obiect este adresată Comisiei. 

Concluzie

Dreptul intern al statului membru în cauză este cel care stabilește eventualul impact al unei 
astfel de plângeri asupra unei proceduri judiciare naționale.


