
ZMIANY REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM DO SPAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ 

SĄD DO SPAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 257 akapit piąty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

uwzględniając art. 7 ust. 1 załącznika I do Protokołu w sprawie 
statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, 

uznawszy, że należy zmienić niektóre przepisy regulaminu 
postępowania w celu umożliwienia składania i doręczania doku
mentów procesowych drogą elektroniczną bez konieczności 
potwierdzenia tych czynności poprzez wysyłkę drogą pocztową 
lub osobiste przekazanie tych dokumentów, 

za zgodą Rady, udzieloną w dniu 13 maja 2011 r., 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU 
POSTĘPOWANIA: 

Artykuł 1 

Do regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz.U. 
L 225 z 29.8.2007, s. 1) ( 1 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 99 § 2 zdanie pierwsze skreśla się wyrażenie „lub 
jeżeli dokumentem podlegającym doręczeniu jest wyrok lub 
postanowienie”. 

2. W art. 99 dodaje się paragraf 3 w następującym brzmieniu: 

„Sąd może, w drodze decyzji, określić zasady, na jakich 
dokument procesowy może zostać doręczony drogą elektro
niczną. Decyzja ta podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej”. 

Artykuł 2 

Niniejsze zmiany regulaminu postępowania, których tekstami 
autentycznymi są ich wersje sporządzone w językach określo
nych w art. 35 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem Unii 
Europejskiej mającym zastosowanie do Sądu do spraw Służby 
Publicznej na podstawie art. 7 ust. 2 załącznika I do Protokołu 
w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, zostają opubliko
wane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich opub
likowania. 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 18 maja 2011 r.
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( 1 ) Zmienionego w dniu 14 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 24 z 28.1.2009, 
s. 10) i w dniu 17 marca 2010 r. (Dz.U. L 92 z 13.4.2010, s. 17).


