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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0013/2009, adresată de Julio César de Oliveira Lopes, de cetăţenie 
portugheză, privind prevederile referitoare la principiile de legalitate şi 
proporţionalitate a infracţiunilor şi pedepselor stabilite la articolul 49 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul descrie situaţia dificilă în care s-a aflat în cadrul activităţii sale ca agent de 
asigurări şi care a dus la o acţiune în justiţie. Petiţionarul susţine că lipsa de respect a 
autorităţilor portugheze pentru principiul habeas corpus le-a făcut vinovate de încălcarea 
flagrantă a prevederilor referitoare la principiul de legalitate şi de proporţionalitate a 
infracţiunilor şi pedepselor stabilite la articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Petiţionarul subliniază, de asemenea, că în acest caz a fost victima 
neaplicării dispoziţiilor Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale şi, prin 
urmare, solicită Parlamentului European să asigure că se va face dreptate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul se află într-o situaţie dificilă din punct de vedere juridic datorită unei nerespectări 
a contractului încheiat între domnia sa, în calitate de agent de asigurări, şi un asigurător cu 
sediul în Elveţia. Conform petiţionarului, din cauza caracteristicilor dreptului portughez şi a 
unor presupuse erori de procedură judiciară în Portugalia, situaţia a culminat cu o acţiune 
penală. Petiţionarul susţine că această situaţie este echivalentă cu o încălcare a drepturilor sale 
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fundamentale, în special a articolului 49 din Cartă referitor la proporţionalitatea pedepselor. 
Acesta se arată exasperat de atitudinea procuraturii din Portugalia şi de lipsa unor rezultate 
din partea Avocatului poporului. Petiţionarul solicită Parlamentului să intervină în acest caz.
Acesta menţionează în trecere o directivă europeană privind plăţile întârziate, menită să 
protejeze micii întreprinzători, cum este şi cazul său.

În primul rând, Comisia doreşte să remarce faptul că, în mod obişnuit, răspunsul 
Parlamentului la acest gen de petiţii, în care petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului 
într-o acţiune juridică, ar trebui să fie de a declara petiţia ca inadmisibilă pe motiv că 
Parlamentul nu are dreptul să intervină în activitatea instanţelor statelor membre. 

Comisia mai reaminteşte faptul că, după cum s-a menţionat în mod repetat în contextul a 
numeroase alte petiţii, în temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi al
Tratatului privind Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu deţine competenţa de a 
interveni în chestiuni care nu privesc dreptul comunitar. 

Motivul care a dus la situaţia în care se află petiţionarul se referă la nerespectarea unei 
obligaţii contractuale a agentului de asigurări faţă de asigurător, fapt pe care petiţionarul nu îl 
neagă. Directiva privind întârzierile în efectuarea plăţilor, la care face referire petiţionarul, nu 
este aplicabilă aici şi, în orice caz, ar oferi protecţie celeilalte părţi, adică agentului de 
asigurări doar în cazul în care cel care ar fi întârziat efectuarea plăţii ar fi fost asigurătorul. 

În ceea ce priveşte presupusa încălcare a drepturilor fundamentale ale petiţionarului, Comisia 
nu este în măsură să examineze încălcarea drepturilor fundamentale care nu au nicio legătură 
cu dreptul comunitar.

Concluzie

Comisia consideră că petiţia nu prezintă fundamente care să justifice continuarea 
investigaţiilor în acest caz. Petiţionarul a urmat paşii adecvaţi pentru procedurile juridice la 
nivel naţional şi în momentul în care şi dacă acestea se vor epuiza, fără un rezultat 
satisfăcător, petiţionarul se poate adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului.


