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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0253/2009, adresată de Annie Weiler, de cetăţenie germană, în 
numele Arbeitswelt - Lumea Muncitoare, privind modalităţile de plată a 
cheltuielilor de judecată de către întreprinderile mici, în legătură cu o cauză 
înaintată Curţii Europene de Justiţie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, care deţine o mică afacere, a introdus, fără succes, o acţiune în justiţie în faţa 
Curţii Europene de Justiţie împotriva Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de 
Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) şi i s-a cerut să achite costurile de judecată, care s-au 
ridicat la peste jumătate din daunele revendicate. Petiţionara consideră că normele care 
reglementează achitarea costurilor de judecată – în special, în cazul întreprinderilor mici - ar 
trebui modificate şi menţinute la o valoare proporţională cu valoarea daunelor revendicate în 
momentul introducerii acţiunii în justiţie. Petiţionara se referă la modalităţile aplicabile în 
Germania privind plata cheltuielilor de judecată, afirmând că, în momentul de faţă, este 
realmente imposibil ca firmele mici să introducă acţiuni în justiţie împotriva unei instituţii 
europene, întrucât, dacă pierde cazul, firma respectivă ar putea intra în faliment. Petiţionara 
susţine că acest lucru efectiv subminează dreptul de a solicita despăgubiri judiciare şi, în 
consecinţă, doreşte o modificare a modalităţilor în vigoare privind plata cheltuielilor de 
judecată. De asemenea, petiţionara solicită Parlamentului European să intervină pe lângă 
EUROFOUND pentru ca această organizaţie să realizeze importanţa necesităţii acţionării cu 
moderaţie în această privinţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009
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Petiţionara s-a adresat, de asemenea, direct Comisarului Guenter Verheugen la data de 6 
aprilie 2009.

Răspunsul pe care l-a primit, prin scrisoarea din 8 iulie 2009, a fost în esenţă următorul:

Regulile privind fixarea cheltuielilor de judecată pentru cauze înaintate jurisdicţiilor 
comunitare sunt prevăzute în Regulamentul de procedură al fiecăreia din aceste jurisdicţii. 

În ceea ce priveşte Tribunalul de primă instanţă, în competenţa căruia intră recursurile 
înaintate de persoanele de drept privat, în special de întreprinderi, fixarea cheltuielilor de 
judecată este reglementată de articolele 87 - 93 din Regulamentul său de procedură.

O posibilă modificare a acestor reguli ţine de însăşi competenţa Tribunalului, cu acordul 
Curţii de justiţie şi după obţinerea aprobării din partea Consiliului [articolul 224 alineatul (5) 
din Tratatul CE].

În fond, trebuie reţinut faptul că, în marea majoritate a cazurilor, instituţiile şi organele 
comunitare sunt reprezentate de funcţionarii serviciului lor juridic (denumiţi „agenţi”) şi că, în 
acest fel, eventualele cheltuieli sunt foarte reduse limitându-se la costurile de transport şi, 
dacă este cazul, la costurile de cazare în vederea audierii.

Problema de acces la justiţie ridicată nu există, prin urmare, în marea majoritate a cazurilor 
care implică instituţii şi organe comunitare.


