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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0755/2012, adresată de L.M., de cetățenie maghiară, cu privire la 
deficiențele sistemului juridic din Ungaria în cazul unei decizii fiscale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean maghiar care locuiește în SUA din 1986. El afirmă că autoritățile 
competente nu au executat o decizie fiscală din 1979, motiv pentru care a suferit pierderi 
financiare considerabile. El a încercat să recupereze această sumă prin acțiuni în instanță, dar 
fără succes. Petiționarul solicită compensarea totală a sumei.

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

Rambursarea unor impozite aferente pensiei petiționarului 

Petiționarul reclamă faptul că instituțiile naționale nu respectă dreptul intern. Întrucât petiția 
sa abordează o situație 100% internă, care ține de competența și răspunderea politică a 
Ungariei, Comisia nu poate interveni în aceste proceduri.

Încălcarea drepturilor omului

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică pentru orice situație de 
presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1) din cartă, 
ea se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația Uniunii 
Europene. În plus, articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că 
„dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt 
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definite în tratate.” 

Dispozițiile cartei nu sunt aplicabile deoarece prezentul caz nu are nicio legătură cu punerea 
în aplicare a dreptului Uniunii Europene. În astfel de cazuri, statele membre, inclusiv 
autoritățile lor judiciare, trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate și 
protejate în mod efectiv, în conformitate cu legislația lor națională și cu obligațiile lor 
internaționale în domeniul drepturilor omului. 

Concluzie

Conform celor menționate mai sus în privința chestiunii fiscale, Comisia consideră că acest
caz nu intră în domeniul de aplicare al legislației UE și ca urmare nu va iniția o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei cu privire la chestiunile semnalate 
de petiționar. 

Trebuie menționat faptul că oricine consideră că i-au fost încălcate propriile drepturi sau 
libertăți garantate de Convenția europeană a drepturilor omului poate înainta o plângere la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea tuturor căilor de atac interne.


