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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0253/2009, którą złożyła Anni Weiler (Niemcy) w imieniu Arbeitswelt 
– Świata pracy, w sprawie ustaleń dotyczących kosztów obsługi prawnej 
małych przedsiębiorstw w związku ze sprawą toczącą się przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która posiada małe przedsiębiorstwo, bezskutecznie zainicjowała 
postępowanie prawne p r z e d  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przeciwko 
Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions – EFILWC). Nakazano jej uiścić koszty 
sądowe, które wyniosły ponad połowę wnioskowanych roszczeń. Składająca petycję uważa, 
że należy zmienić przepisy regulujące uiszczanie kosztów sądowych, szczególnie 
w przypadku małych przedsiębiorstw. Opłaty powinny być proporcjonalne do wartości czy 
kwoty roszczeń wnioskowanych przy wszczęciu postępowania regulowanego prawem. 
Odnosi się ona do obowiązujących w Niemczech ustaleń w sprawie płatności kosztów 
sądowych, przekonując, że przy obecnym stanie rzeczy małe przedsiębiorstwa praktycznie nie 
mogą zainicjować postępowania prawnego przeciwko instytucji europejskiej, ponieważ 
przegrana sprawa pociąga za sobą bankructwo. Składająca petycję utrzymuje, że narusza to 
prawo do dochodzenia sprawiedliwości i dlatego domaga się zmiany istniejących uregulowań 
w zakresie zapłaty kosztów sądowych. Zwraca się też ona do Parlamentu Europejskiego 
o poinformowanie EFILWC o konieczności zachowania umiaru w tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.
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Składająca petycję zwróciła się również bezpośrednio do komisarza Guentera Verheugena 
dnia 6 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź, którą otrzymała w piśmie z dnia 8 lipca 2009 r. jest co do istoty następująca:

Przepisy dotyczące ustalania kosztów sądowych w sądach wspólnotowych zawarte są 
w regulaminie proceduralnym każdego z sądów.

Jeżeli chodzi o Sąd Pierwszej Instancji, właściwy do rozpoznawania skarg złożonych przez 
podmioty prywatne, w szczególności przedsiębiorstwa, ustalanie kosztów sądowych 
uregulowano w art. 87–93 jego regulaminu proceduralnego.

Ewentualna zmiana tych przepisów należy do kompetencji samego sądu, w porozumieniu 
z Trybunałem Sprawiedliwości i po zatwierdzeniu przez Radę (art. 224 akapit piąty 
traktatu WE).

Jeżeli chodzi o istotę sprawy, należy pamiętać o tym, że w przypadku znakomitej większości 
spraw instytucje i organy wspólnotowe są reprezentowane przez urzędników służby prawnej 
(pracowników) i w takim wypadku ewentualne koszty sądowe są bardzo niewielkie, ponieważ 
ograniczają się do kosztów transportu i, w stosownym przypadku, kosztów zakwaterowania 
przed rozprawą.

Poruszony w petycji problem dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie występuje zatem 
w większości spraw z udziałem instytucji i organów wspólnotowych.


