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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0253/2009, imressqa minn Anni Weiler, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem Arbeitswelt – Id-Dinja tax-Xogħol, dwar arranġamenti 
għall-ħlas ta’ spejjeż legali minn impriżi żgħar b’rabta ma’ każ imressaq 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta li għandha negozju żgħir fetħet, mingħajr suċċess, proċeduri legali fil-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja kontra l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-
Għajxien u tax-Xogħol (EFILWC), u ġiet ordnata tħallas l-ispejjeż legali għal dan, spejjeż li 
telgħu għal aktar min-nofs il-kumpens għad-danni li kienet qed titlob. Il-petizzjonanta hija tal-
opinjoni li r-regoli dwar il-ħlas tal-ispejjeż legali – b’mod partikolari fil-każ ta’ impriżi żgħar 
– għandhom jiġu emendati u jinżammu f’proporzjoni mal-valur jew l-ammont tad-danni li 
kien qed jintalab meta bdew l-proċeduri legali. Il-petizzjonanta tirreferi għall-arranġamenti 
applikabbli fil-Ġermanja għall-ħlas tal-ispejjeż legali, billi targumenta li, fis-sitwazzjoni 
attwali, huwa prattikament impossibbli li kumpaniji żgħar jiftħu proċeduri legali kontra 
istituzzjoni Ewropea, minħabba l-fatt li jekk dawn jitilfu l-każ huma jistgħu jiffaċċjaw 
falliment. Il-petizzjonanta targumenta li effettivament dan idgħajjef id-dritt li wieħed ifittex 
rimedju legali, u fuq il-bażi ta’ dan kollu tixtieq li jkun hemm emenda fl-arranġamenti 
eżistenti għall-ħlas ta’ spejjeż legali. Hija titlob ukoll lill-Parlament Ewropew biex jisħaq mal-
EFILWC dwar il-ħtieġa li tiġi eżerċitata l-moderazzjoni f’dan ir-rigward. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6), tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009. 

Il-petizzjonanta indirizzat direttament ukoll lill-Kummissarju Guenter Verheugen fis-6 ta’ 
April 2009.

It-tweġiba li ngħatatilha, permezz tal-ittra tat-8 ta’ Lulju 2009, hija sostanzjalment din li ġejja:

Ir-regoli dwar l-iffissar tal-ispejjeż quddiem il-ġuriżdizzjonijiet Komunitarji huma previsti fir-
regoli ta’ proċedura ta’ kull waħda minn dawn il-ġuriżdizzjonijiet.

Rigward il-Qorti tal-Prim’Istanza, li hija kompetenti għar-rikorsi ppreżentati minn persuni 
privati, b’mod partikolari l-impriżi, l-iffissar tal-ispejjeż huwa regolat fl-Artikoli 87 sa 93 tar-
regoli ta’ proċedura tagħha.

Emenda eventwali ta’ dawn ir-regoli taqa’ taħt il-kompetenza tal-Qorti nnifisha, bi qbil mal-
Qorti tal-Ġustizzja u wara l-approvazzjoni tal-Kunsill (l-Artikolu 224, il-ħames paragrafu, tat-
Trattat KE).

Rigward il-kontenut, jeħtieġ li wieħed iżomm f’moħħu li, fil-biċċa l-kbira tal-kwistjonijiet, l-
istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji huma rrappreżentati minn uffiċjali tas-servizz legali 
tagħhom (l-“aġenti”) u li, f’dan il-każ, l-ispejjeż eventwali huma baxxi ħafna billi jillimitaw 
ruħhom għall-ispejjeż tat-trasport u, jekk ikun hemm bżonn, tal-akkomodazzjoni għas-seduta.

Il-problema msemmija tal-aċċess għall-ġustizzja għaldaqstant ma titfaċċax fil-maġġoranza 
tal-kwistjonijiet li jinvolvu istituzzjonijiet u korpi Komunitarji.


