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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0757/2012, ktorú predkladá Andrzej Stepniewski, poľský štátny 
občan, o zmene postupu týkajúceho sa predkladania sťažností Európskej 
komisii v prípade nedodržiavania práva Únie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície už Európskej komisii predložil sťažnosť týkajúcu sa nedodržiavania 
európskych daňových ustanovení zo strany Spojeného kráľovstva a vyslovuje svoju 
nespokojnosť, pokiaľ ide o výsledok príslušného konania. Okrem toho sa domnieva, že platné 
postupy majú určité medzery, a preto porovnáva toto odvolacie konanie s konaním 
uplatňovaným na vnútroštátnom súde. Uvádza teda niekoľko návrhov na zmenu a zlepšenie 
systému.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 31. januára 2014

Predkladateľ petície navrhuje zmeniť vzťah medzi konaním o porušení povinnosti 
a vnútroštátnymi súdnymi konaniami zameranými na ochranu práv, ktoré boli jednotlivcovi 
udelené na základe práva Únie, a to tak, aby sa tieto vnútroštátne konania povinne pozastavili 
v prípade, ak by bola Komisii predložená sťažnosť týkajúca sa rovnakej veci.

Treba zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa konanie o porušení 
povinnosti podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vnútroštátne 
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súdne konania začaté na návrh jednotlivca využívajúceho právo, ktoré mu bolo udelené na 
základe práva Únie, líšia z hľadiska strán sporu, ako aj z hľadiska svojej účelnosti. Cieľom 
konaní o porušení povinnosti je zabezpečiť dodržiavanie práva Únie vo všeobecnom záujme, 
zatiaľ čo cieľom vnútroštátnych súdnych konaní je chrániť priamo a výhradne práva, ktoré 
boli udelené jednotlivcovi na základe práva Únie. Podľa článku 19 ods. 1 druhého pododseku 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) totiž „členské štáty ustanovia v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje právo Únie, prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej právnej 
ochrany“. Členské štáty sú preto povinné dodržiavať právo, aby bol prípad jednotlivca 
využívajúceho právo, ktoré mu bolo udelené na základe práva Únie, posúdený súdom 
„zriadeným zákonom“, ako sa stanovuje článku 47 druhom pododseku Charty základných 
práv. Komisia zase začne konanie na základe článku 258 ZFEÚ len v prípade, ak bude mať 
dôvod zasiahnuť ako strážkyňa zmlúv v záujme Únie. Navyše podľa ustálenej judikatúry na 
to, aby mohla Komisia podať na Súdnom dvore žalobu o nesplnenie povinnosti, treba 
preukázať, že porušovanie práva Únie pretrváva aj po uplynutí lehoty stanovenej 
v odôvodnenom stanovisku (posledná fáza konania pred podaním žaloby podľa článku 258 
ZFEÚ). Napokon, len Komisia je oprávnená rozhodnúť sa vo všeobecnom záujme konať na 
základe tohto článku zmluvy. Vzhľadom na tieto rozdiely medzi konaním o porušení 
povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ na jednej strane a vnútroštátnymi súdnymi konaniami 
zameranými na ochranu práv, ktoré boli jednotlivcovi udelené na základe práva Únie, na 
strane druhej sa v zmluvách nestanovuje nijaké spojenie medzi týmito konaniami a najmä 
nijaká povinnosť najvyššieho vnútroštátneho súdu pozastaviť konanie prebiehajúce pred 
vnútroštátnymi súdmi, ak bola Komisii predložená sťažnosť týkajúca sa rovnakej veci. 

Záver

Rozhodnutie o potenciálnom vplyve takejto sťažnosti na vnútroštátne súdne konanie závisí od 
vnútroštátneho práva jednotlivých členských štátov.


