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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0253/2009, ko Arbeitswelt–Working World vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgā Anni Weiler, par mazu uzņēmumu tiesvedības izdevumu 
apmaksas kārtību saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesā izskatītu lietu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kurai pieder neliels uzņēmums, uzsāka tiesvedību Eiropas Kopienu 
Tiesā pret Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (EDDAUF) — šai tiesvedībai 
bija lūgumraksta iesniedzējai nelabvēlīgs iznākums, un viņai bija jāapmaksā tiesvedības 
izdevumi, kas veidoja vairāk kā pusi no viņas pieprasītās kompensācijas. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka noteikumos, kas regulē tiesvedības izdevumu apmaksu, jo īpaši mazu 
uzņēmumu gadījumā, ir jāveic grozījumi, un ir jānodrošina to proporcionalitāte attiecībā pret 
kompensācijas apjomu, kas tiek pieprasīta, uzsākot tiesvedību. Lūgumraksta iesniedzēja 
atsaucas uz kārtību, kas tiesvedību apmaksai tiek piemērota Vācijā, apgalvojot, ka pašreizējā 
situācijā maziem uzņēmumiem ir praktiski neiespējami uzsākt tiesvedību pret Eiropas 
Savienības iestādi, jo zaudējuma gadījumā lieta var noslēgties ar bankrotu. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka tas būtībā grauj tiesības vērsties pēc tiesiskās aizsardzības, un attiecīgi 
cenšas panākt grozījumus spēkā esošajā tiesvedības izdevumu apmaksas kārtībā. Viņa arī 
aicina Eiropas Parlamentu ietekmēt EDDAUF saistībā ar nepieciešamību šajā jautājumā 
ievērot mērenību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„2009. gada 6. aprīlī lūgumraksta iesniedzēja ir vērsusies arī tieši pie komisāra Guenter 
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Verheugen.

Atbilde, kas viņai tika sniegta 2009. gada 8. jūlija vēstulē, būtībā ir šāda:

Noteikumi, kas attiecas uz Kopienas tiesu izmaksu noteikšanu, ir paredzēti katras Kopienas 
tiesas reglamentā.

Attiecībā uz Pirmās instances tiesu, kas ir atbildīga par privātpersonu, kā arī uzņēmumu 
iesniegtām pārsūdzībām, izmaksu noteikšanu regulē tās reglamenta 87. un 93. pants.

Iespējama šo noteikumu grozīšana ir pašas tiesas kompetencē, to saskaņojot ar Eiropas 
Kopienu Tiesu un pēc Padomes apstiprinājuma (EK līguma 224. panta 5. daļa).

Šādā konteksta jāpatur prātā, ka lielākajā daļā lietu Kopienas iestādes un institūcijas pārstāv to 
juridisko dienestu ierēdņi („amatpersonas”) un šajā gadījumā iespējamās izmaksas ir ļoti 
zemas, jo tajās ietilpst tikai transporta izmaksas un nepieciešamības gadījumā dzīvesvietas 
izmaksas atkarībā no tiesas sēdes.

Tātad lielākajā daļā lietu, kurās iesaistītas Kopienas iestādes un institūcijas minētā piekļuves 
tiesai problēma nerodas.”


