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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0013/2009, którą złożył Julio César de Oliveira Lopes (Portugalia)
w sprawie przepisów dotyczących legalności oraz proporcjonalności czynów 
zabronionych zagrożonych karą i kar zawartych w art. 49 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje trudną sytuację, w jakiej znalazł się w swojej pracy w charakterze 
agenta ubezpieczeniowego. Sytuacja ta doprowadziła do wytoczenia sprawy sądowej. 
Składający petycję twierdzi, że nieprzestrzeganie przez władze portugalskie zasady habeas 
corpus czyni je winnymi rażącego naruszenia przepisów dotyczących legalności oraz 
proporcjonalności czynów zabronionych zagrożonych karą i kar zapisanych w art. 49 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. Zaznacza on też, że w przedmiotowej sprawie padł 
ofiarą niewdrożenia przepisów dyrektywy 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, i dlatego wzywa 
Parlament Europejski do zapewnienia sprawiedliwego traktowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję znajduje się w trudnej sytuacji prawnej, która najwidoczniej stanowi 
skutek zwykłego złamania umowy między nim jako agentem ubezpieczeniowym
a ubezpieczycielem mającym siedzibę w Szwajcarii. Według składającego petycję w wyniku 
osobliwości prawa portugalskiego i pewnych rzekomych błędów w portugalskiej procedurze 
sądowej doszło nawet do postawienia zarzutów popełnienia przestępstwa. Składający petycję 
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twierdzi, że jest to równoznaczne ze złamaniem jego praw podstawowych, zwłaszcza
art. 49 karty dotyczącego proporcjonalności kar. Wyraża on irytację w związku
z działalnością biura prokuratora publicznego w Portugalii i brakiem reakcji Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie
interwencji w jego sprawie. Wspomina także o europejskiej dyrektywie w sprawie opóźnień
w płatnościach, którą stworzono dla ochrony małych przedsiębiorstw takich jak jego firma.

Przede wszystkim Komisja pragnie zaznaczyć, że odpowiedzią Parlamentu na tego typu 
petycje, w których osoba składająca petycję zwraca się do Parlamentu, aby podjął interwencję
w sprawie prawnej, jest zazwyczaj ogłoszenie niedopuszczalności, co uzasadnia się tym, że 
Parlament nie jest uprawniony do ingerowania w pracę sądów państw członkowskich. 

Ponadto Komisja przypomina, że jak wielokrotnie wspominano w kontekście licznych innych 
petycji, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii 
Europejskiej Komisja Europejska nie ma uprawnień do podejmowania interwencji
w sprawach niezwiązanych z prawem Wspólnoty. 

Podstawową przyczyną problemu składającego petycję jest niewywiązanie się
z przewidzianego umową obowiązku świadczenia usług pośrednictwa wobec ubezpieczyciela, 
czemu składający petycję najwyraźniej nie zaprzecza. Dyrektywa w sprawie opóźnień
w płatnościach, o której wspomina składający petycję, nie ma tu zastosowania, a i tak 
zapewniałaby ochronę drugiej stronie, tj. pośrednikowi, gdyby ubezpieczyciel spóźniał się
z płatnością. 

Co się tyczy rzekomego naruszenia praw podstawowych składającego petycję, Komisja nie 
jest uprawniona do badania rzekomych przypadków naruszenia praw podstawowych 
niepowiązanych z prawem Wspólnoty.

Wniosek

Komisja nie dostrzega w tekście petycji żadnych kwestii, które wymagałyby jej dalszego 
rozpatrzenia. Składający petycję podejmuje w ł a ś c i w e  działania, zabiegając
o zadośćuczynienie na szczeblu krajowym, a jeśli po wyczerpaniu wszystkich możliwości 
nadal nie będzie usatysfakcjonowany, może rozważyć zwrócenie się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.


