
AM\888964PL.doc PE480.510v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2011/0204(COD)

12.1.2012

POPRAWKI
28 - 38

Projekt opinii
Elena Băsescu
(PE475.906v01-00)

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))



PE480.510v01-00 2/10 AM\888964PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\888964PL.doc 3/10 PE480.510v01-00

PL

Poprawka 28
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić wystarczającą ochronę przed 
nadużywaniem nakazu. Zwłaszcza w 
przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje 
jeszcze orzeczeniem egzekwowalnym w 
państwie członkowskim wykonania, sąd 
powinien móc wymagać od wierzyciela 
złożenia zabezpieczenia na poczet 
odszkodowania za ewentualne straty 
poniesione przez dłużnika wskutek 
bezzasadnego nakazu. Warunki
odpowiedzialności wierzyciela za wypłatę 
odszkodowania dłużnikowi za tego rodzaju 
straty powinny być regulowane przepisami 
prawa krajowego. Jeżeli prawo państwa 
członkowskiego nie przewiduje ustawowej 
odpowiedzialności powoda, 
rozporządzenie nie powinno 
uniemożliwiać zastosowania środków o 
równoważnym skutku, takich jak wymóg 
złożenia przez powoda zobowiązania do 
wypłaty odszkodowania.

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić wystarczającą ochronę przed 
nadużywaniem nakazu. Zwłaszcza w 
przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje 
jeszcze orzeczeniem egzekwowalnym w 
państwie członkowskim wykonania, sąd 
powinien wymagać od wierzyciela 
złożenia zabezpieczenia na poczet 
odszkodowania za ewentualne straty 
poniesione przez dłużnika wskutek 
bezzasadnego nakazu. Szczegółowe 
warunki odpowiedzialności wierzyciela za 
wypłatę odszkodowania dłużnikowi za 
tego rodzaju straty powinny być 
regulowane przepisami prawa krajowego, 
ale państwa członkowskie powinny 
dopilnować wprowadzenia przepisów 
przewidujących odszkodowanie dla ofiar 
w przypadku nadużywania nakazu.

Or. en

Poprawka 29
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia szybkiego 
egzekwowania nakazu zabezpieczenia na 
rachunku bankowym rozporządzenie 
powinno stanowić, że przekazanie nakazu 

(17) W przypadku gdy powód uzyskał już 
orzeczenie sądu lub inny tytuł 
wykonawczy w sprawie głównej oraz w 
celu zapewnienia szybkiego egzekwowania 
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z sądu, który go wydał, do banku odbywa 
się za pomocą doręczenia bezpośredniego 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1393/2007 dotyczącym doręczania w 
państwach członkowskich dokumentów 
sądowych i pozasądowych. Niniejsze 
rozporządzenie powinno także ustanowić 
odpowiednie zasady wykonania nakazu 
przez bank oraz zobowiązać bank do 
stwierdzenia, czy udało się objąć nakazem 
jakiekolwiek środki dłużnika.

nakazu zabezpieczenia na rachunku 
bankowym rozporządzenie powinno 
stanowić, że przekazanie nakazu z sądu, 
który go wydał, do banku odbywa się za 
pomocą doręczenia bezpośredniego 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1393/2007 dotyczącym doręczania w 
państwach członkowskich dokumentów 
sądowych i pozasądowych. Niniejsze 
rozporządzenie powinno także ustanowić 
odpowiednie zasady wykonania nakazu 
przez bank oraz zobowiązać bank do 
stwierdzenia, czy udało się objąć nakazem 
jakiekolwiek środki dłużnika.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji wymogi exequatur nie powinny istnieć w przypadku gdy na 
mocy orzeczenia w sprawie głównej zasądzono już na rzecz wierzyciela określoną kwotę, 
ponieważ nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma zastosowanie jedynie do osób 
dochodzących roszczeń do przysługującego im zgodnie z prawem majątku.

Poprawka 30
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W przypadku gdy powód nie uzyskał 
jeszcze orzeczenia sądu lub innego tytułu 
wykonawczego w sprawie głównej, nakaz 
zabezpieczenia na rachunku bankowym 
może być przedmiotem minimalnego 
postępowania proporcjonalnego przed 
sądami w państwach członkowskich, w 
których prowadzone są rachunki. Takie 
postępowanie sądowe musi ograniczać się 
do zakresu niezbędnego do zapewnienia 
właściwej ochrony dłużnika. Dłużnik nie 
może być informowany o takim 
postępowaniu przed wykonaniem nakazu.
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia państwom członkowskim zagwarantowania ochrony swych obywateli 
przed umyślnym nadużywaniem procedur exequatur w odniesieniu do nakazu zabezpieczenia 
na rachunku bankowym, powinny one mieć możliwość stosowania wymogów exequatur do 
wykonywania nakazu na terytorium ich kraju. Nie powinna istnieć możliwość, by w takich 
postępowaniach kontestowano decyzję pierwotnego sądu pod względem istoty podnoszonej 
przez powoda sprawy o nakaz, lecz powinno się umożliwić ustalenie, czy zapewniono 
odpowiednią ochronę.

Poprawka 31
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W trakcie postępowania w sprawie 
nakazu zabezpieczenia na rachunku 
bankowym zagwarantowane powinno być 
prawo dłużnika do rzetelnego procesu. 
Wymaga to przede wszystkim, aby nakaz i 
wszystkie dokumenty przedłożone przez 
powoda zostały doręczone pozwanemu 
bezzwłocznie po wykonaniu nakazu oraz 
aby pozwany mógł wystąpić z wnioskiem 
o jego ponowne zbadanie. Sądem 
właściwym dla ponownego zbadania 
powinien być sąd, który wydał nakaz, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy odwołanie dotyczy 
samej egzekucji. Jeżeli jednak pozwanym 
jest konsument, pracownik lub osoba 
ubezpieczona, powinien on mieć 
możliwość wystąpienia z wnioskiem o 
ponowne zbadanie nakazu przed sądem w 
państwie członkowskim, w którym ma 
miejsce zwykłego pobytu. Dłużnik 
powinien także mieć prawo do uwolnienia 
środków znajdujących się na rachunku, 
jeśli zapewni inne zabezpieczenie.

(18) W trakcie postępowania w sprawie 
nakazu zabezpieczenia na rachunku 
bankowym zagwarantowane powinno być 
prawo dłużnika do rzetelnego procesu. 
Wymaga to przede wszystkim, aby nakaz i 
wszystkie dokumenty przedłożone przez 
powoda zostały doręczone pozwanemu 
bezzwłocznie po wykonaniu nakazu oraz 
aby pozwany mógł wystąpić z wnioskiem 
o jego ponowne zbadanie. Sądem 
właściwym dla ponownego zbadania 
samego nakazu powinien być sąd, który 
wydał nakaz, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
odwołanie dotyczy samej egzekucji. 
Pozwany powinien mieć możliwość 
wystąpienia z wnioskiem o ponowne 
zbadanie nakazu przed sądem w państwie 
członkowskim, w którym posiada 
rachunki, pod kątem wykonania nakazu w 
tym państwie członkowskim. Dłużnik 
powinien także mieć prawo do uwolnienia 
środków znajdujących się na rachunku, 
jeśli zapewni inne zabezpieczenie.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu odwołania się od nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym obowiązującego w 
całej UE dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem o ponowne zbadanie nakazu przed sądem, 
który wydał nakaz, jednak aby zapewnić ochronę osób, które mogą mieszkać i posiadać 
rachunki w więcej niż jednym państwie członkowskim, osoby te powinny mieć możliwość 
odwołania się od wykonania nakazu przed sądami wszystkich państw członkowskich, w 
których posiadają rachunki, w odniesieniu do wykonania nakazu w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 32
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wydaniem nakazu sąd może 
wymagać złożenia przez powoda 
zabezpieczenia lub równoważnego 
zapewnienia tytułem odszkodowania za 
ewentualne straty poniesione przez 
pozwanego, o ile powód ma obowiązek 
wypłaty takiego odszkodowania zgodnie z 
przepisami prawa krajowego.

Przed wydaniem nakazu sąd wymaga
złożenia przez powoda zabezpieczenia lub 
równoważnego zapewnienia tytułem 
odszkodowania za ewentualne straty 
poniesione przez pozwanego. Powód ma 
obowiązek wypłaty takiego 
odszkodowania, jeśli sąd, który wydał 
nakaz, orzeknie po jego ponownym 
zbadaniu, że powód bezzasadnie wystąpił 
o wydanie nakazu.

Or. en

Poprawka 33
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nakaz wydany w jednym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 
14 ust. 1 jest uznawany i egzekwowalny w 
innych państwach członkowskich bez 
klauzuli wykonalności i bez możliwości 

Nakaz wydany w jednym państwie 
członkowskim w przypadkach, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 i art. 14 ust. 1, jest 
uznawany i egzekwowalny w innych 
państwach członkowskich bez klauzuli 
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podważenia jego uznania. wykonalności i bez możliwości 
podważenia jego uznania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że postępowanie exequatur jest zniesione jedynie w przypadkach, 
gdy powód uzyskał orzeczenie w sprawie głównej zgodnie z art. 5 ust. 2.

Poprawka 34
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy środki znajdujące się 
na rachunku oznaczonym w nakazie 
zgodnie z ust. 1 mają postać instrumentów 
finansowych, ich wartość określa się za 
pomocą odpowiedniej ceny rynkowej 
obowiązującej w dniu wykonania.

3. W przypadku gdy środki znajdujące się 
na rachunku oznaczonym w nakazie 
zgodnie z ust. 1 mają postać instrumentów 
finansowych, ich wartość określa się za 
pomocą odpowiedniej ceny rynkowej 
obowiązującej w dniu wykonania. W 
przypadku gdy łączna wartość środków 
przekracza kwotę wskazaną w nakazie, 
właściwy sąd państwa członkowskiego, w 
którym prowadzony jest rachunek, 
określa, do którego instrumentu 
finansowego dostępnego na rachunku ma 
zastosowanie nakaz.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy na rachunku znajdują się różne instrumenty finansowe, sąd państwa 
członkowskiego, w którym prowadzony jest rachunek, powinien określić, do którego z tych 
instrumentów finansowych ma zastosowanie nakaz.

Poprawka 35
Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki dostępne dla pozwanego w 
państwie członkowskim pochodzenia

Prawo pozwanego do wystąpienia o 
ponowne zbadanie nakazu

Or. en

Poprawka 36
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek o ponowne zbadanie 
kierowany jest do sądu, który wydał nakaz. 
Wniosek składa się za pomocą formularza 
przedstawionego w załączniku IV, przy 
użyciu dowolnego środka komunikacji, w 
tym komunikacji elektronicznej.

3. Wniosek o ponowne zbadanie nakazu 
obowiązującego na całym terytorium Unii 
kierowany jest do sądu, który wydał nakaz. 
Wniosek składa się za pomocą formularza 
przedstawionego w załączniku IV, przy 
użyciu dowolnego środka komunikacji, w 
tym komunikacji elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu odwołania się od nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym obowiązującego w 
całej UE dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem o ponowne zbadanie nakazu przed sądem, 
który wydał nakaz, jednak aby zapewnić ochronę osób, które mogą mieszkać i posiadać 
rachunki w więcej niż jednym państwie członkowskim, osoby te powinny mieć możliwość 
odwołania się od wykonania nakazu przed sądami wszystkich państw członkowskich, w 
których posiadają rachunki, w odniesieniu do wykonania nakazu w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 37
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla praw pozwanego 
przyznanych na mocy art. 35 pozwany 
może również zwrócić się z wnioskiem o 
ponowne rozpatrzenie nakazu do sądu w 
innym państwie członkowskim. Wszelkie 
decyzje sądu o oddaleniu nakazu lub 
odpowiedniej zmianie nakazu podjęte na 
mocy niniejszego ustępu stosuje się 
jedynie w państwie członkowskim, w 
którym znajduje się ten sąd.

Or. en

Uzasadnienie

W celu odwołania się od nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym obowiązującego w 
całej UE dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem o ponowne zbadanie nakazu przed sądem, 
który wydał nakaz, jednak aby zapewnić ochronę osób, które mogą mieszkać i posiadać 
rachunki w więcej niż jednym państwie członkowskim, osoby te powinny mieć możliwość 
odwołania się od wykonania nakazu przed sądami wszystkich państw członkowskich, w 
których posiadają rachunki, w odniesieniu do wykonania nakazu w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 38
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Środki odwoławcze dostępne dla 

pozwanego w państwie członkowskim jego 
miejsca zwykłego pobytu

Jeżeli pozwany jest konsumentem, 
pracownikiem lub osobą ubezpieczoną, 
może zwrócić się z wnioskiem o ponowne 
zbadanie zgodnie z art. 34 i 35 do 
właściwego sądu w państwie 
członkowskim, w którym ma miejsce 
zwykłego pobytu. Sąd ten zostanie 
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zgłoszony Komisji zgodnie z art. 48.

Or. en

Uzasadnienie

W celu odwołania się od nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym obowiązującego w 
całej UE dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem o ponowne zbadanie nakazu przed sądem, 
który wydał nakaz, jednak aby zapewnić ochronę osób, które mogą mieszkać i posiadać 
rachunki w więcej niż jednym państwie członkowskim, osoby te powinny mieć możliwość 
odwołania się od wykonania nakazu przed sądami wszystkich państw członkowskich, w 
których posiadają rachunki, w odniesieniu do wykonania nakazu w poszczególnych 
państwach członkowskich.


