
CM\1023229MT.doc PE504.268v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

31.1.2014

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0755/2012, imressqa minn L.M., ta' ċittadinanza Ungeriża, dwar 
in-nuqqasijiet tas-sistema legali fl-Ungerija fir-rigward ta' deċiżjoni tat-taxxa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ta' ċittadinanza Ungeriża, ilu jgħix fl-Istati Uniti tal-Amerika mill-
1986. Huwa jsostni li l-awtoritajiet kompetenti naqsu milli jesegwixxu deċiżjoni tat-taxxa tal-
1979, u li bħala riżultat ta' dan hu sofra telf finanzjarju sostanzjali. Hu qed jipprova jirkupra 
dan l-ammont permezz ta' azzjoni bil-qorti, iżda mingħajr ebda suċċess. Huwa qed jitlob 
kumpens sħiħ.

2. Ammissibilità

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

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

Rifużjoni tat-taxxa li tikkonċerna l-pensjoni tal-petizzjonant 

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-konformità tal-istituzzjonijiet nazzjonali mal-liġi nazzjonali. 
Peress li l-petizzjoni tiegħu hi marbuta kollha kemm hi ma' sitwazzjoni domestika fl-ambitu 
tal-kompetenza u r-responsabilità politika tal-Ungerija, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni 
f'dawn il-proċeduri.

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal kull sitwazzjoni ta’ 
allegat ksur tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika biss 
għall-Istati Membri meta dawn ikunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra 
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minn hekk, l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li "[i]d-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta m’għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni 
kif definiti mit-Trattati."

Peress li l-kawża attwali mhijiex relatata mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-
Karta ma tapplikax. F’tali każijiet, huwa l-kompitu tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet 
ġudizzjarji tagħhom, li jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu rrispettati u mħarsa b’mod 
effettiv skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u l-obbligi internazzjonali rigward id-
drittijiet tal-bniedem.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet t'hawn fuq rigward il-kwistjoni tat-taxxa, il-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-każ jaqa' barra l-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-UE u mhux se tibda 
proċedura ta' ksur kontra l-Ungerija fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant.

Ta' min jinnota li kull min iħoss li nkisrulu d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu kif iggarantiti 
mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jista’ jressaq ilment quddiem il-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, wara li jkunu ntużaw ir-rimedji domestiċi kollha.


