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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Anni Weiler német állampolgár által az "Arbeitswelt - Working World" 
nevében benyújtott, 0253/2009. számú petíció az Európai Bíróságon folyó 
perek költségeinek a kisvállalatok számára való visszatérítésére vonatkozó 
szabályozásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Bíróságon pert indított az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) ellen. Elvesztette a pert, és az ítéletben arra 
kötelezték, hogy viselje az EUROFOUND perköltségeit. A petíció benyújtójának 
kisvállalkozása van, a fizetendő perköltség pedig körülbelül a perérték felére rúgott. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a perköltségek megtérítésére vonatkozó szabályokat - elsősorban a 
kisvállalkozások tekintetében - meg kellene változtatni, és azoknak megfelelő arányban 
kellene állniuk a per értékével vagy azzal az összeggel, amelyért a pert elindították. A 
Németországban hatályos perköltség-szabályozást említi példaként. A petíció benyújtója 
szerint a kisvállalkozások számára jelenleg szinte teljesen lehetetlen, hogy pert indítsanak egy 
európai intézmény ellen, mert egy esetleges pervesztés a cég csődjével járhat. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy így nem érvényesül a perindítási jog. A petíció benyújtója a 
perköltségekre vonatkozó jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát kéri, továbbá arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy az EUROFOUND-ot hívja fel a perköltségek mérsékelésére. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 27. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.



PE428.102v01-00 2/2 CM\789528HU.doc

HU

A petíció benyújtója 2009. április 6-án egy másik beadványával közvetlenül Günter 
Verheugen biztoshoz fordult.

A részére 2009. július 8-án levélben elküldött válasz lényege a következőképpen foglalható 
össze:

A közösségi bíróságokkal kapcsolatos költségek megállapítására vonatkozó szabályokat az 
egyes bíróságok eljárási szabályzata határozza meg.

Ami a magánszemélyek, nevezetesen a magánvállalkozások által benyújtott keresetek 
elbírálásában illetékes Elsőfokú Bíróságot illeti, a költségek meghatározásának szabályait 
eljárási szabályzatának 87-93. cikkei szabályozzák.

A szóban forgó szabályok esetleges módosításában maga az Elsőfokú Bíróság illetékes, az 
Európai Bírósággal egyetértésben, a Tanács jóváhagyását követően (EK-Szerződés 224. cikk, 
ötödik albekezdés).

Alapvetően emlékeztetni kell arra, hogy az ügyek nagy többségében a közösségi 
intézményeket és szerveket saját jogi szolgálataik tisztviselői (az ún. "ügynökök") képviselik, 
és ebben az esetben az esetleges költségek rendkívül csekély mértékűek, ugyanis a 
tárgyalások kapcsán felmerülő utazási költségekre és adott esetben szállásköltségre 
korlátozódnak.

Következésképpen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogának problémája, melyre a 
petíció hivatkozik, nem merül fel a közösségi intézményeket és szerveket érintő ügyek 
többségében.


