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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0253/2009 dėl mažų įmonių teismo išlaidų kompensavimo 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamoje byloje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Anni Weiler, organizacijos „ Arbeitswelt -Working World“ 
vardu.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pateikė ieškinį Europos Bendrijų Teisingumo Teismui prieš Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą. Ieškinys buvo atmestas, ir iš ieškovės buvo 
priteista atlyginti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui teismo išlaidas. Jai, 
mažos įmonės savininkei, teko atlyginti teismo išlaidas, kurios sudarė apie pusę paties 
ieškinio sumos. Pasak peticijos pateikėjos, teismo išlaidų atlyginimo taisyklės – ypač 
tenkančios mažoms įmonėms – turėtų būti persvarstytos ir proporcingos sumai, dėl kurios 
keliama byla. Kaip pavyzdį ji nurodo Vokietijoje galiojančią teismo išlaidų atlyginimo 
sistemą. Pasak jos, mažoms įmonėms praktiškai neįmanoma pateikti ieškinio prieš Europos 
instituciją, kadangi pralaimėjusi bylą tokia įmonė gali bankrutuoti. Peticijos pateikėja mano, 
kad dėl to teisė kreiptis į teismo instituciją netenka prasmės. Ji prašo persvarstyti galiojančias 
teismo išlaidų atlyginimo taisykles ir prašo Europos Parlamentą paraginti Europos gyvenimo 
ir darbo sąlygų gerinimo fondą sumažinti reikalaujamą teismo išlaidų sumą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.
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„2009 m. balandžio 6 d. peticijos pateikėja tiesiogiai kreipėsi į Komisijos narį Guenterį 
Verheugeną.

2009 m. liepos 8 d. laišku jai buvo pateiktas iš esmės toks atsakymas:

Išlaidų, susijusių su Bendrijos teismų institucijomis, nustatymo taisyklės išdėstytos kiekvieno 
teismo darbo tvarkos taisyklėse.

Pirmosios instancijos teismo, kuris kompetentingas nagrinėti privačių asmenų, būtent įmonių, 
pateiktus ieškinius, išlaidos nustatomos jo Darbo tvarkos taisyklių 87–93 straipsniuose.

Šias taisykles pakeisti kompetentingas pats Teismas, remdamasis susitarimu su Teisingumo 
Teismu ir gavęs Tarybos pritarimą (EB steigimo sutarties 224 straipsnio penkta pastraipa).

Iš esmės reikia turėti omenyje, kad daugumoje bylų Bendrijos institucijoms ir organams 
atstovauja jų teisės tarnybos tarnautojai („agentai“) ir kad šiuo atveju galimos išlaidos yra 
labai mažos, nes jas sudaro transporto išlaidos ir, kai reikia, apgyvendinimo išlaidos, 
susijusios su dalyvavimu teismo posėdyje.

Todėl daugumoje bylų, kuriose dalyvauja Bendrijos institucijos ir organai, neiškyla teisės 
kreiptis į teismus problema.“


