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POPRAWKI 001-026  
Poprawki złożyła Komisja Prawna 

 

Sprawozdanie 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie 

europejskiego nakazu zapłaty 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1) Tytuł rozporządzenia otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 

lipca 2007 r. ustanawiające europejskie 

postępowanie w sprawie drobnych 

roszczeń 

rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 

lipca 2007 r. ustanawiające europejskie 

uproszczone postępowanie w sprawie 

roszczeń o wartości do 10 000 EUR. 

 (Poprawka skutkuje poprawkami w całym 

tekście rozporządzenia (WE) nr 861/2007) 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Podniesienie progu do 10 000 EUR 

byłoby szczególnie korzystne dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, dla których 

czynnikiem zniechęcającym do wejścia na 

drogę sądową są obecnie koszty 

postępowania spornego, ponoszone w 

ramach krajowych postępowań zwykłych 

lub uproszczonych, nieproporcjonalne do 

wartości roszczenia, lub zbyt długi czas 

trwania postępowania sądowego. 

Podniesienie progu skutkowałoby poprawą 

dostępu do skutecznego i opłacalnego 

środka zaskarżenia w przypadku sporów 

transgranicznych z udziałem małych i 

średnich przedsiębiorstw. Lepszy dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości spowodowałby 

wzrost zaufania do transakcji 

transgranicznych i przyczyniłby się do 

pełnego wykorzystania możliwości 

związanych z rynkiem wewnętrznym. 

(5) Podniesienie progu do 10 000 EUR w 

taki sposób, by objąć wszystkie roszczenia 

przeciw osobom prawnym, byłoby 

szczególnie korzystne dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, dla których 

czynnikiem zniechęcającym do wejścia na 

drogę sądową są obecnie koszty 

postępowania spornego, ponoszone w 

ramach krajowych postępowań zwykłych 

lub uproszczonych, nieproporcjonalne do 

wartości roszczenia, lub zbyt długi czas 

trwania postępowania sądowego. 

Podniesienie progu skutkowałoby poprawą 

dostępu do skutecznego i opłacalnego 

środka zaskarżenia w przypadku sporów 

transgranicznych z udziałem małych i 

średnich przedsiębiorstw. Lepszy dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości spowodowałby 

wzrost zaufania do transakcji 

transgranicznych i przyczyniłby się do 

pełnego wykorzystania możliwości 

związanych z rynkiem wewnętrznym. Na 

potrzeby niniejszego rozporządzenia 

roszczenie uznaje się za zgłoszone przeciw 

osobie prawnej, jeżeli przynajmniej jeden 

z pozwanych jest osobą prawną uznawaną 

za taką na podstawie przepisów państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego, 

inną niż osoba fizyczna występująca we 

własnym imieniu. Roszczenia zgłaszane 

przeciw osobom fizycznym występującym 

we własnym imieniu są objęte 

postępowaniem tylko wówczas, gdy nie 

opiewają na kwotę wyższą niż 5000 EUR. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Europejskie postępowanie w sprawie 

drobnych roszczeń można by dalej 

ulepszyć, korzystając z osiągnięć 

(8) Europejskie postępowanie uproszczone 

można by dalej ulepszyć, korzystając z 

osiągnięć technologicznych w dziedzinie 
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technologicznych w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości, dzięki którym eliminuje 

się element odległości geograficznej i jej 

konsekwencje w postaci wysokich kosztów 

i długiego czasu postępowania, stanowiące 

czynnik zmniejszający szanse dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości. 

wymiaru sprawiedliwości, które powinny 

wyeliminować element odległości 

geograficznej i jej konsekwencje w postaci 

wysokich kosztów i długiego czasu 

postępowania, stanowiące czynnik 

zmniejszający szanse dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Rozprawy oraz postępowanie 

dowodowe w drodze wysłuchania 

świadków, biegłych lub stron należy 

przeprowadzać, korzystając ze środków 

porozumiewania się na odległość. Nie 

powinno to wpływać na prawo stron 

postępowania do stawienia się przed sądem 

na rozprawie. W kontekście rozpraw i 

postępowania dowodowego państwa 

członkowskie powinny korzystać z 

nowoczesnych środków porozumiewania 

się na odległość, umożliwiających osobom 

bycie wysłuchanymi bez konieczności 

odbywania podróży w celu stawienia się 

przed sądem lub trybunałem. Jeżeli miejsce 

zamieszkania osoby przesłuchiwanej 

znajduje się w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie, w 

którym znajduje się sąd rozpatrujący 

sprawę, rozprawę należy zorganizować 

zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 

1206/200117. Jeżeli miejsce zamieszkania 

osoby przesłuchiwanej znajduje się w 

państwie członkowskim, w którym mieści 

się właściwy sąd lub trybunał, bądź w 

państwie trzecim, rozprawę można 

zorganizować w formie wideokonferencji, 

telekonferencji lub z wykorzystaniem innej 

odpowiedniej technologii porozumiewania 

się na odległość zgodnie z prawem 

krajowym. Strona powinna zawsze mieć 

(12) Rozprawy oraz postępowanie 

dowodowe w drodze wysłuchania 

świadków, biegłych lub stron należy 

przeprowadzać, korzystając ze środków 

porozumiewania się na odległość. Nie 

powinno to wpływać na prawo stron 

postępowania do stawienia się przed sądem 

na rozprawie. W kontekście rozpraw i 

postępowania dowodowego państwa 

członkowskie powinny korzystać z 

nowoczesnych środków porozumiewania 

się na odległość, umożliwiających osobom 

bycie wysłuchanymi bez konieczności 

odbywania podróży w celu stawienia się 

przed sądem lub trybunałem. Jeżeli miejsce 

zamieszkania osoby przesłuchiwanej 

znajduje się w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie, w 

którym znajduje się sąd rozpatrujący 

sprawę, rozprawę należy zorganizować 

zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 

1206/200117. Jeżeli miejsce zamieszkania 

osoby przesłuchiwanej znajduje się w 

państwie członkowskim, w którym mieści 

się właściwy sąd lub trybunał, bądź w 

państwie trzecim, rozprawę można 

zorganizować w formie wideokonferencji, 

telekonferencji lub z wykorzystaniem innej 

odpowiedniej technologii porozumiewania 

się na odległość zgodnie z prawem 

krajowym. Jeżeli strona wystąpi z takim 
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prawo do stawienia się przed sądem na 

rozprawie, jeżeli wystąpi z takim 

wnioskiem. Sąd lub trybunał powinien 

stosować najprostsze i najmniej kosztowne 

sposoby prowadzenia postępowania 

dowodowego. 

wnioskiem, powinna zawsze mieć prawo 

do osobistego stawienia się przed sądem 

lub trybunałem i bycia wysłuchaną 

osobiście lub też do osobistego stawienia 

się przed sądem świadka i jego osobistego 

wysłuchania. Sąd lub trybunał powinien 

stosować najprostsze i najmniej kosztowne 

sposoby prowadzenia postępowania 

dowodowego. 

__________________ __________________ 

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 

1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w 

sprawie współpracy między sądami państw 

członkowskich przy przeprowadzaniu 

dowodów w sprawach cywilnych lub 

handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 

1). 

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 

1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w 

sprawie współpracy między sądami państw 

członkowskich przy przeprowadzaniu 

dowodów w sprawach cywilnych lub 

handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 

1). 

Uzasadnienie 

Co się tyczy przesłuchiwania świadków, zasady komunikacji ustnej i bezpośredniej muszą 

pozostać nienaruszone.  

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Przy podejmowaniu przez powoda 

decyzji o wniesieniu sprawy do sądu 

znaczenie mogą mieć ewentualne koszty 

postępowania spornego. Między innymi 

opłaty sądowe mogą stanowić czynnik 

zniechęcający powodów do wniesienia 

sprawy do sądu, w szczególności w tych 

państwach członkowskich, w których 

opłaty sądowe są nieproporcjonalne. 

Opłaty sądowe powinny być 

proporcjonalne do wartości roszczenia w 

celu zapewnienia dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości w przypadku niewielkich 

roszczeń w sprawach transgranicznych. 

Celem niniejszego rozporządzenia nie jest 

harmonizacja opłat sądowych. Zamiast 

tego wprowadza się górną granicę opłat 

(13) Ewentualne koszty postępowania 

spornego są jednym z najważniejszych 

czynników wpływających na decyzję 
powoda o wniesieniu sprawy do sądu. 

Między innymi opłaty sądowe mogą 

stanowić czynnik zniechęcający powodów 

do wniesienia sprawy do sądu, w 

szczególności w tych państwach 

członkowskich, w których opłaty sądowe 

są nieproporcjonalne. Opłaty sądowe 

powinny być ustalane na poziomie, który 

nie przekracza opłat pobieranych w 

przypadku krajowego postępowania o 

analogicznym charakterze. Oczekuje się, 

że opłaty na równym lub niższym poziomie 

będą zachęcać do korzystania z 

europejskiego postępowania 
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sądowych, dzięki czemu postępowanie 

stanie się dostępne dla znacznej części 

powodów, przy jednoczesnym 

pozostawieniu państwom członkowskim 

dużej swobody decyzyjnej co do wyboru 

metody obliczania i kwoty opłat sądowych. 

uproszczonego, częściowo poprzez 

zagwarantowanie mu pozycji oszczędnego 

instrumentu, porównywalnego do lepiej 

znanych procedur krajowych. W 

państwach członkowskich, w których nie 

istnieją procedury krajowe, opłaty sądowe 

powinno się ustalić na poziomie, który nie 

będzie nieproporcjonalny w stosunku do 
wartości roszczenia. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Uiszczenie opłat sądowych nie 

powinno wymagać od powoda odbycia 

podróży ani wynajęcia w tym celu 

adwokata. Wszystkie sądy i trybunały 

właściwe dla europejskiego postępowania 

w sprawie drobnych roszczeń powinny 

akceptować przynajmniej przelewy 

bankowe lub system płatności online kartą 

kredytową/debetową. 

(14) Uiszczenie opłat sądowych nie 

powinno wymagać od powoda odbycia 

podróży ani wynajęcia w tym celu 

adwokata. Wszystkie sądy i trybunały 

właściwe dla europejskiego postępowania 

uproszczonego powinny akceptować 

przynajmniej przelewy bankowe i system 

płatności online kartą kredytową/debetową 

lub inne sposoby płatności na odległość. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do spraw cywilnych i 

gospodarczych bez względu na rodzaj sądu 

lub trybunału, w przypadku gdy wartość 

przedmiotu sporu, z wyłączeniem 

wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, 

nie przekracza 10 000 EUR w momencie 

wpłynięcia formularza pozwu do 

właściwego sądu lub trybunału. Nie ma 

ono zastosowania w szczególności do 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do spraw cywilnych i 

gospodarczych bez względu na rodzaj sądu 

lub trybunału, w przypadku gdy wartość 

przedmiotu sporu, z wyłączeniem 

wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, 

wynosi do 10 000 EUR w przypadku sporu 

z osobą prawną lub do 5000 EUR w 

przypadku sporu z osobą fizyczną w 
momencie wpłynięcia formularza pozwu 
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spraw podatkowych, celnych lub 

administracyjnych ani dotyczących 

odpowiedzialności państwa za działania i 

zaniechania w wykonywaniu władzy 

publicznej („acta iure imperii”). 

do właściwego sądu lub trybunału. Nie ma 

ono zastosowania w szczególności do 

spraw podatkowych, celnych lub 

administracyjnych ani dotyczących 

odpowiedzialności państwa za działania i 

zaniechania w wykonywaniu władzy 

publicznej („acta iure imperii”). 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007  

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania, jeżeli w momencie 

otrzymania formularza pozwu przez 

właściwy sąd lub trybunał wszystkie 

wymienione poniżej elementy, w 

stosownych przypadkach, znajdują się w 

jednym państwie członkowskim: 

skreślony 

a) miejsce zamieszkania lub miejsce 

zwykłego pobytu stron; 

 

b) miejsce wykonania umowy;  

c) miejsce zaistnienia faktów, na których 

opiera się roszczenie; 

 

d) miejsce wykonania orzeczenia;  

e) właściwy sąd lub trybunał.  

Miejsce zamieszkania określa się zgodnie 

z [art. 59 i 60 rozporządzenia (WE) nr 

44/2001]/[art. 62 i 63 rozporządzenia (UE) 

nr 1215/2012]. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera f 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) prawa pracy; skreślona 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) naruszenia prywatności i dóbr 

osobistych, w tym zniesławienia. 

skreślona 

Uzasadnienie 

Jako że prawa dotyczące osoby już nie pozostają poza zakresem rozporządzenia Bruksela I, 

tego odstępstwa nie należy już stosować do postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

skreśla się art. 3; skreślony 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Sąd informuje powoda o oddaleniu 

pozwu.”; 

Sąd, który orzekł w sprawie roszczenia, 

informuje powoda o oddaleniu pozwu, jak 

również o ewentualnych środkach 

odwoławczych przysługujących do 
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zakwestionowania wydanego orzeczenia. 

Uzasadnienie 

Sąd, który orzekł w sprawie roszczenia, powinien poinformować powoda o środkach 

odwoławczych przysługujących do zakwestionowania wydanego orzeczenia. Ten środek 

odwoławczy powinien zostać ustanowiony przez każde państwo członkowskie zgodnie z 

obowiązującym ustawodawstwem. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność formularza pozwu A w wersji 

papierowej we wszystkich sądach i 

trybunałach, w których istnieje możliwość 

wszczęcia europejskiego postępowania w 

sprawie drobnych roszczeń, a także w 

wersji elektronicznej na stronach 

internetowych takich sądów lub 

właściwego organu centralnego.”; 

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 

wszystkie sądy lub trybunały, w których 

istnieje możliwość wszczęcia 

europejskiego postępowania 

uproszczonego, wypełniały obowiązek 

udostępniania obywatelom za 

pośrednictwem właściwych służb 
formularza pozwu A, który jest dostępny w 

wersji papierowej we wszystkich sądach i 

trybunałach, w których istnieje możliwość 

wszczęcia europejskiego postępowania 

uproszczonego, a także w wersji 

elektronicznej na stronach internetowych 

takich sądów lub właściwego organu 

centralnego. 

Uzasadnienie 

Zastosowanie tekstu rozporządzenia w jego pierwotnej zaproponowanej formie może 

spowodować pewne problemy, w szczególności w zakresie udostępnienia obywatelom 

formularza pozwu A w wersji papierowej. Na przykład w Rumunii niezbędne jest nałożenie na 

sądy wyraźnego obowiązku udostępnienia obywatelom przez kancelarie formularza pozwu A 

w wersji papierowej, mając na uwadze, że dotychczas sądy rumuńskie nie przyjęły tej metody 

pracy, w związku z czym obywatelom nie udostępnia się wniosków, formularzy, wzorów 

odwołania itp. w wersji papierowej. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4  

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) obie strony wyrażają chęć zawarcia 

ugody sądowej i wnoszą o 

przeprowadzenie rozprawy sądowej w tym 

celu.”; 

b) obie strony wyrażają chęć zawarcia 

ugody sądowej, a ugody nie można 

osiągnąć drogą korespondencyjną.”; 

Uzasadnienie 

Rozprawy sądowe nie powinny być obowiązkowe dla ugód sądowych. Powinny odbywać się 

tylko w razie potrzeby. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozprawę przeprowadza się w drodze 

wideokonferencji, telekonferencji lub z 

wykorzystaniem innej odpowiedniej 

technologii porozumiewania się na 

odległość zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 1206/2001, jeżeli strona 

przesłuchiwana ma miejsce zamieszkania 

w państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym znajduje 

się właściwy sąd lub trybunał. 

1. Od [trzy lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia] każdą 
rozprawę przeprowadza się w drodze 

wideokonferencji, telekonferencji lub z 

wykorzystaniem innej odpowiedniej 

technologii porozumiewania się na 

odległość zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 1206/2001, jeżeli strona 

przesłuchiwana ma miejsce zamieszkania 

w państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym znajduje 

się właściwy sąd lub trybunał. 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają 

wyposażenie sądów i trybunałów w 

odpowiednie środki technologiczne 

umożliwiające komunikowanie się na 

odległość. 

2. Strona ma zawsze prawo do stawienia 

się przed sądem lub trybunałem i do 

2. Strona ma zawsze prawo do stawienia 

się przed sądem lub trybunałem i do 
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osobistego wysłuchania, jeżeli wystąpi z 

takim wnioskiem.”; 

osobistego wysłuchania, jeżeli wystąpi z 

takim wnioskiem.”; 

 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W zakresie, w jakim sąd lub trybunał 

uznaje to za niezbędne w celu 

sprawiedliwego zaspokojenia roszczenia, 

umożliwia stronom kierowanie do 

przesłuchiwanych świadków zapytań na 

piśmie. Sąd lub trybunał przekazuje 

świadkom zapytania skierowane przez 

strony oraz powiadamia ich o terminie, w 

którym świadkowie są zobowiązani 

udzielić stronom odpowiedzi na piśmie i 

przekazać swoją odpowiedź sądowi lub 

trybunałowi. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 9 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Biegły, który zostanie przesłuchany 

zgodnie z warunkami przedstawionymi w 

ust. 2a, jest wyznaczany przez sąd lub 

trybunał. 

Uzasadnienie 

W tekście rozporządzenia konieczne jest określenie sposobu wyznaczania biegłego. Podobnie 

należy ustalić, czy strony mają prawo mogą wyznaczyć własnego biegłego i czy mogą 
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zadawać biegłemu pytania. W odniesieniu do możliwości kierowania przez strony zapytań na 

piśmie do świadków, należy uregulować tę kwestie w celu zapewnienia stronom prawa do 

obrony oraz w celu sprawiedliwego rozwiązania sprawy. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość uzyskania przez strony 

praktycznej pomocy w wypełnianiu 

formularzy. Tego rodzaju pomoc 

udostępnia się w szczególności w celu 

określenia, czy postępowanie można 

zastosować do rozstrzygnięcia danego 

sporu, a także w celu określenia sądu 

właściwego, obliczenia należnych odsetek i 

wskazania dokumentów, które należy 

załączyć. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość uzyskania przez strony 

praktycznej pomocy w wypełnianiu 

formularzy. Tego rodzaju pomoc świadczy 

się nieodpłatnie i udostępnia się w 

szczególności w celu określenia, czy 

postępowanie można zastosować do 

rozstrzygnięcia danego sporu, a także w 

celu określenia sądu właściwego, 

obliczenia należnych odsetek i wskazania 

dokumentów, które należy załączyć. 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dokumenty wymienione w art. 5 ust. 2 i 

art. 7 ust. 2 są doręczane drogą pocztową 

lub za pomocą środków elektronicznych, a 

ich doręczenie jest poświadczane 

potwierdzeniem odbioru zawierającym 

datę doręczenia. Dokumenty są doręczane 

drogą elektroniczną tylko stronie, która 

wcześniej wyraźnie zgodziła się na 

doręczanie dokumentów drogą 

elektroniczną. Doręczenie za pomocą 

środków elektronicznych może być 

poświadczane automatycznym 

1. Dokumenty wymienione w art. 5 ust. 2 i 

art. 7 ust. 2 są doręczane drogą pocztową 

lub za pomocą środków elektronicznych, a 

ich doręczenie jest poświadczane 

potwierdzeniem odbioru zawierającym 

datę doręczenia. Sposób doręczenia musi 

wykluczać nadużycia i zapewnić poufność. 

Dokumenty są doręczane drogą 

elektroniczną tylko stronie, która wcześniej 

wyraźnie zgodziła się na doręczanie 

dokumentów drogą elektroniczną. 

Doręczenie za pomocą środków 
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potwierdzeniem dostarczenia. elektronicznych może być poświadczane 

także automatycznym potwierdzeniem 

dostarczenia. 

 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Artykuł 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Cała komunikacja pisemna, o której nie ma 

mowy w ust. 1, między sądem lub 

trybunałem a stronami odbywa się z 

wykorzystaniem środków elektronicznych, 

za potwierdzeniem odbioru, jeżeli takie 

środki są dopuszczalne w postępowaniach 

na mocy prawa krajowego i tylko jeżeli 

strona akceptuje takie środki 

komunikowania się.  

Cała komunikacja pisemna, o której nie ma 

mowy w ust. 1, między sądem lub 

trybunałem a stronami odbywa się z 

wykorzystaniem środków elektronicznych, 

za potwierdzeniem odbioru, jeżeli takie 

środki są dopuszczalne w postępowaniach 

na mocy prawa krajowego. 

Uzasadnienie 

Odniesienie do prawa krajowego wystarczy. Nie ma potrzeby ustanawiania na szczeblu 

europejskim dodatkowego wymogu, by strony wyraziły zgodę, jeżeli taki wymóg nie istnieje na 

poziomie krajowym. 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 9 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 15 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Opłaty sądowe pobierane z tytułu 

europejskiego postępowania w sprawie 

drobnych roszczeń nie przekraczają 10 % 

wartości roszczenia, z wyłączeniem 

wszystkich odsetek, wydatków i nakładów. 

Jeżeli państwa członkowskie pobierają 

1. Opłaty sądowe pobierane z tytułu 

europejskiego postępowania 

uproszczonego nie przekraczają 5 % 

wartości roszczenia, z wyłączeniem 

wszystkich odsetek, wydatków i nakładów. 

Jeżeli państwa członkowskie pobierają 
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minimalną opłatę sądową z tytułu 

europejskiego postępowania w sprawie 

drobnych roszczeń, taka opłata nie może 

przekraczać 35 EUR w momencie 

wpłynięcia formularza pozwu do 

właściwego sądu lub trybunału. 

minimalną opłatę sądową z tytułu 

europejskiego postępowania w sprawie 

drobnych roszczeń, taka opłata nie może 

przekraczać 35 EUR w momencie 

wpłynięcia formularza pozwu do 

właściwego sądu lub trybunału. 

Uzasadnienie 

Proponowany odsetek 10% wartości roszczenia jest przesadnie wysoki. Uważamy, że należy 

ustalić opłatę skarbową, która nie przekracza 5% wartości roszczenia (można by 

zaproponować nawet odsetek 3%). W ten sposób w przypadku roszczenia o maksymalnej 

wartości 10 000 EUR opłata skarbowa wyniosłaby 500 EUR, czyli ok. 2 217,35 ROL. 

 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 9 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 15 a – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde państwo członkowskie wyznacza 

minimalny próg dochodów, poniżej 

którego strona nie jest obowiązana 

uiszczać opłat sądowych. 

Uzasadnienie 

Strony o bardzo niskich dochodach nie powinny być obowiązane do uiszczania opłat 

sądowych. Niemniej jednak nie byłoby właściwym rozwiązaniem ustanawianie w tym zakresie 

jednolitego, obowiązującego w całej Europie progu, ponieważ płace minimalne i koszty życia 

bardzo się różnią w całej Europie. Dlatego każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć 

własny próg, najlepiej w oparciu o krajową płacę minimalną. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 9 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 

Artykuł 15 a – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

strony mogły uiszczać opłaty sądowe za 

pomocą sposobów płatności na odległość, 

w tym w drodze przelewu bankowego lub 

za pomocą systemu płatności online kartą 

kredytową/debetową.”; 

(nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Uzasadnienie 

 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 16 

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007  

Artykuł 28 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W terminie [5 lat od daty rozpoczęcia 

stosowania rozporządzenia] Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 

z funkcjonowania niniejszego 

rozporządzenia. W razie potrzeby 

sprawozdaniu towarzyszą wnioski 

ustawodawcze. 

W terminie [5 lat od daty rozpoczęcia 

stosowania rozporządzenia] Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 

z funkcjonowania niniejszego 

rozporządzenia. W razie potrzeby 

sprawozdaniu towarzyszą wnioski 

ustawodawcze. Po upływie [2 lata od daty 

rozpoczęcia stosowania rozporządzenia] 

sporządza się sprawozdanie okresowe, w 

którym przeprowadza się analizę sposobu 

rozpowszechniania w państwach 

członkowskich informacji na temat 

europejskiego postępowania 

uproszczonego i w którym mogą się 

znaleźć zalecenia dotyczące poprawy 

publicznej wiedzy o tym instrumencie. 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 
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Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 

Artykuł 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 

1896/2006 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 20 

 Minimalne standardy ponownego 

zbadania orzeczenia 

 1. Po upływie terminu określonego w art. 

16 ust. 2 pozwany jest uprawniony do 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

europejskiego nakazu zapłaty przez 

właściwy sąd lub trybunał w państwie 

członkowskim wydania w przypadkach, 

gdy: 

 a) pozwanemu nie doręczono nakazu 

zapłaty z odpowiednim wyprzedzeniem i w 

sposób umożliwiający mu przygotowanie 

obrony lub 

 b) pozwany nie miał możliwości 

wniesienia sprzeciwu wobec roszczenia z 

powodu siły wyższej lub z powodu 

nadzwyczajnych okoliczności bez 

jakiejkolwiek winy pozwanego. 

 Jednakże uprawnienie do złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie, o 

którym mowa w ust. 1, nie ma 

zastosowania do przypadków, w których 

pozwany nie zakwestionował orzeczenia, 

gdy miał ku temu możliwość. 

 2. Po upływie terminu określonego w art. 

16 ust. 2 pozwany jest również 

uprawniony do złożenia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie europejskiego 

nakazu zapłaty przez właściwy sąd w 

państwie członkowskim wydania, w 

przypadku gdy wydanie nakazu zapłaty 

było w sposób oczywisty błędne w świetle 

wymogów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu lub ze względu na inne 

wyjątkowe okoliczności. 

 3. Termin złożenia wniosku o ponowne 

zbadanie orzeczenia wynosi 30 dni. 
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Termin ten biegnie od dnia, w którym 

pozwany rzeczywiście zapoznał się z 

treścią nakazu i był w stanie podjąć 

odpowiednie działania, najpóźniej od 

dnia, w którym zastosowano pierwszy 

środek egzekucyjny mający na celu 

zabezpieczenie całości lub części jego 

majątku. Termin nie podlega przedłużeniu 

z powodu odległości. 

 4. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o ponowne 

rozpatrzenie nakazu, o którym mowa 

w ust. 1 lub 2, z uwagi na fakt, że żadna 

z przesłanek ponownego rozpatrzenia go 

wymienionych w tym ustępie nie została 

spełniona, europejski nakaz zapłaty 

pozostaje w mocy. 

 Jeżeli sąd uzna, że ponowne rozpatrzenie 

jest uzasadnione z powodu jednej z 

przyczyn określonych w ust. 1 i 2, 

europejski nakaz zapłaty uznaje się za 

nieważny. Wierzyciel nie traci jednak 

korzyści wynikających z przerwania biegu 

terminu przedawnienia.”; 

Uzasadnienie 

Artykuł 18 rozporządzenia 861/2007 zostanie zmieniony zgodnie z odpowiadającym 

przepisem rozporządzenia 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 

wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, aby 

zapewnić większą jasność i ułatwić praktyczne stosowanie. Jako że nie ma powodu, dla 

którego przepisy podlegające zmianie, które służą realizacji dokładnie tego samego celu, 

powinny być sformułowane różnie w różnych przepisach europejskich, uważa się za 

odpowiednie dokonanie również zmiany odpowiadającego art. 20 rozporządzenia (WE) nr 

1896/2006. 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [6 

miesięcy po wejściu w życie 

rozporządzenia]. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [12 

miesięcy po wejściu w życie 

rozporządzenia], z wyjątkiem art. 1 pkt 13–

15, które stosuje się od dnia wejścia w 
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życie. 

Uzasadnienie 

Jako że wskazane przepisy stwarzają dla państw członkowskich zobowiązania, które mają być 

spełniane do daty stosowanie zmian, oraz umożliwiają Komisji przyjmowanie potrzebnych 

formularzy w drodze aktów delegowanych, same przepisy muszą podlegać stosowaniu 

wcześniej. 

 

 

 

 


