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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0755/2012, внесена от L.М., с унгарско гражданство, относно 
недостатъци на правната система на Унгария във връзка с решение относно 
облагане с данък

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е унгарски гражданин, който живее в САЩ от 1986 г. Той 
твърди, че компетентните органи не са изпълнили решение относно облагане с данък от 
1979 г., в резултат на което той е понесъл значителни финансови загуби. Опитал се е да 
си възвърне сумата чрез съдебни действия, но без успех. Вносителят на петицията 
изисква пълно обезщетение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Възстановяване на данъци, отнасящи се до пенсията на вносителя на петицията

Вносителят на петицията изказва недоволството си във връзка с неспазване на 
националното законодателство от страна на националните институции. Тъй като 
петицията му се отнася до вътрешнодържавен въпрос от компетентността и 
политическата отговорност на Унгария, Комисията не може да се намесва в тези 
процедури.

Нарушаване на правата на човека

Хартата на основните права на Европейския съюз не се прилага при всеки случай на 
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предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51, параграф 1 Хартата 
се прилага по отношение на държавите членки единствено когато те прилагат правото 
на Европейския съюз. Нещо повече, член 6, параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз гласи: „Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в 
Договорите области на компетентност на Съюза.“

Тъй като посоченият случай не се отнася до прилагането на правото на Европейския 
съюз, Хартата не се прилага. В подобни случаи отговорност на държавите членки, 
включително на техните съдебни органи е да гарантират ефективното зачитане и 
защитата на основните права в съответствие с националното законодателство и с 
поетите международни задължения по отношение на правата на човека.

Заключение

С оглед на изложените по-горе съображения, що се отнася до данъчната проблематика, 
Комисията счита, че случаят попада извън приложното поле на правото на ЕС и няма 
да открие процедура за нарушение срещу Унгария във връзка с въпросите, повдигнати 
от вносителя на петицията.

Следва да се обърне внимание на факта, че всеки, който счита, че правата или 
свободите му, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека, 
са били нарушени, може да внесе жалба в Европейския съд по правата на човека, след 
като е изчерпал всички правни възможности на национално равнище.


