
ZMIANY DO PRAKTYCZNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO REGULAMINU POSTĘPOWANIA 
PRZED SĄDEM 

SĄD, 

uwzględniając art. 224 regulaminu postępowania, 

uwzględniając Praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem; 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZMIANY DO PRAKTYCZNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED 
SĄDEM: 

Artykuł 1 

W Praktycznych przepisach wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem (1) wprowadza się następujące 
zmiany:  

1) w pkt 14 słowa: „w przypadkach przewidzianych w art. 54 akapit pierwszy statutu i art. 8 ust. 1 załącznika do tego 
statutu – datę złożenia pisma procesowego u sekretarza Trybunału Sprawiedliwości lub sekretarza Sądu do spraw 
Służby Publicznej.” zastępuje się następującymi słowami: „w przypadkach przewidzianych w art. 54 akapit pierwszy 
statutu – datę złożenia pisma procesowego u sekretarza Trybunału Sprawiedliwości.”;  

2) po pkt 14 dodaje się następujący tekst jako pkt 14a: 

„14a.  Zgodnie z art. 125c regulaminu postępowania materiały przedłożone w ramach postępowania ugodowego, 
o którym mowa w art. 125a–125d regulaminu postępowania, są wpisywane do specjalnego rejestru, który 
nie podlega przepisom art. 36 i 37 tego regulaminu”;  

3) po pkt 24 dodaje się następujący tekst jako pkt 24a: 

„24a.  Materiały przedłożone w ramach postępowania ugodowego w rozumieniu art. 125a regulaminu 
postępowania są przechowywane w aktach odrębnych od akt sprawy”;  

4) pkt 26 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

„26.  Po zakończeniu postępowania przed Sądem sekretariat zamyka i archiwizuje akta sprawy oraz akta, o których 
mowa w art. 125c § 1 regulaminu postępowania”;  

5) po pkt 33 dodaje się następujący tekst jako pkt 33a: 

„33a.  Wymogi określone w pkt 28–33 powyżej nie dotyczą dostępu do akt, o których mowa w art. 125c § 1 
regulaminu postępowania. Dostęp do tych szczególnych akt jest uregulowany w tym samym przepisie 
regulaminu postępowania”;  

6) w pkt 110 odesłanie do „art. 78 § 5,” zastępuje się odesłaniem do „art. 78 § 6,”;  

7) punkt 114 otrzymuje następujące brzmienie: 

„114.  W odniesieniu do skarg bezpośrednich w rozumieniu art. 1 regulaminu postępowania maksymalną liczbę 
stron pisma procesowego (*) ustala się następująco. 
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(1) Dz.U. L 152 z 18.6.2015, s. 1. 



W odniesieniu do skarg bezpośrednich innych niż skargi wniesione na podstawie art. 270 TFUE: 

—  dla skargi i odpowiedzi na skargę: 50 stron, 

—  dla repliki i dupliki: 25 stron, 

—  dla pisma podnoszącego zarzut niedopuszczalności i uwag w przedmiocie tego zarzutu: 20 stron, 

—  dla uwag interwenienta: 20 stron, dla uwag w przedmiocie uwag interwenienta: 15 stron. 

W odniesieniu do skarg bezpośrednich wniesionych na podstawie art. 270 TFUE: 

—  dla skargi i odpowiedzi na skargę: 30 stron, 

—  dla repliki i dupliki: 15 stron, 

—  dla pisma podnoszącego zarzut niedopuszczalności i uwag w przedmiocie tego zarzutu: 10 stron, 

—  dla uwag interwenienta: 10 stron, dla uwag w przedmiocie uwag interwenienta: 5 stron  

(*) Tekst powinien spełniać wymogi określone w pkt 96 lit. c) niniejszych praktycznych przepisów 
wykonawczych.”;  

8) po pkt 140 dodaje się następujący tekst jako pkt 140a: 

„140a.  W sprawach wniesionych na podstawie art. 270 TFUE wskazane jest, by instytucje załączyły do odpowiedzi 
na skargę przytaczane akty o charakterze generalnym, które nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, wraz z podaniem daty ich przyjęcia, daty ich wejścia w życia oraz, w stosownym przypadku, 
daty ich uchylenia”;  

9) w pkt 243 odesłanie do „art. 78 § 3,” zastępuje się odesłaniem do „art. 78 § 4,”;  

10) w pkt 264 odesłanie do „art. 156 § 4,” zastępuje się odesłaniem do „art. 156 § 5,”;  

11) w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  we wprowadzeniu odesłanie do „art. 78 § 5,” zastępuje się odesłaniem do „art. 78 § 6,”; 

b)  w lit. b) odesłanie w pierwszej kolumnie do „art. 78 § 3,” zastępuje się odesłaniem do „art. 78 § 4,”; 

c)  dotychczasowe lit. e)–g) otrzymują oznaczenia lit. f)–h); 

d)  w pierwszej kolumnie dodaje się następujący tekst jako lit. e): 

„e)  przedłożenie zażalenia w rozumieniu art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz decyzji w przedmiocie 
tego zażalenia (art. 78 § 2 regulaminu postępowania)”; 

e)  w lit. e), która otrzymuje oznaczenie lit. f), odesłanie w pierwszej kolumnie do „art. 78 § 2,” zastępuje się 
odesłaniem do „art. 78 § 3,”; 

f)  w pierwszej kolumnie dodaje się następujący tekst jako lit. h): 

„h)  wskazanie daty wniesienia zażalenia w rozumieniu art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz daty 
podania do wiadomości decyzji w przedmiocie tego zażalenia (art. 78 § 2 regulaminu postępowania)”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze zmiany do Praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem zostają 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wchodzą one w życie w dniu 1 września 2016 r. 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2016 r. 

E. COULON M. JAEGER 

Sekretarz Prezes   
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