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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
***  Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu 
ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i 
handlowych
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza:  pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0445),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 81 ust. 2 lit. a), e) i f) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–
0211/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej (A7–0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Warunki wydania nakazu 
zabezpieczenia na rachunku bankowym 
powinny zapewniać równowagę między 
interesami wierzyciela w kwestii uzyskania 
nakazu w razie takiej konieczności a 
interesami dłużnika co do ochrony przed 
nadużyciem nakazu. W związku z tym 
przed uzyskaniem orzeczenia 
egzekwowalnego w państwie 

(12) Warunki wydania nakazu 
zabezpieczenia na rachunku bankowym 
powinny zapewniać równowagę między 
interesami wierzyciela w kwestii uzyskania 
nakazu w razie takiej konieczności a 
interesami dłużnika co do ochrony przed 
nadużyciem nakazu. W związku z tym 
przed uzyskaniem orzeczenia 
egzekwowalnego w państwie 
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członkowskim, w którym prowadzony jest 
rachunek bankowy, sąd musi uzyskać 
pewność, że roszczenie wierzyciela
względem dłużnika wydaje się zasadne
oraz że bez takiego nakazu wykonanie
przyszłego orzeczenia może być zagrożone
lub znacząco utrudnione.

członkowskim, w którym prowadzony jest 
rachunek bankowy, sąd musi uzyskać 
pewność, że roszczenie wierzyciela jest 
słuszne oraz że bez takiego nakazu istnieje 
rzeczywiste i konkretne ryzyko chociażby 
częściowego naruszenia prawa wierzyciela 
do roszczenia oraz zagrożenia lub 
znaczącego utrudnienia wykonania
przyszłego orzeczenia. W tym celu 
wierzyciel musi przedstawić sądowi 
dostateczne dowody, poparte istotnymi 
faktami, w celu wykazania zasadności 
roszczenia.

Or. it

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia efektu 
zaskoczenia wywołanego przez nakaz 
zabezpieczenia na rachunku bankowym 
dłużnik nie powinien być informowany o 
odnośnym wniosku, nie powinien być 
przesłuchiwany przed jego wydaniem ani 
informowany o nakazie przed jego 
wykonaniem przez bank.  Dłużnik 
powinien jednak móc zgłosić sprzeciw 
wobec nakazu natychmiast po jego 
wykonaniu. 

(13) W celu zapewnienia efektu 
zaskoczenia wywołanego przez nakaz 
zabezpieczenia na rachunku bankowym nie 
zaleca się informowania dłużnika o 
odnośnym wniosku, przesłuchiwania go
przed jego wydaniem ani informowania go
o nakazie przed jego wykonaniem przez 
bank.  Dłużnik powinien jednak móc 
zgłosić sprzeciw wobec nakazu 
natychmiast po jego wykonaniu.

Or. it
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zagwarantować większą 
pewność prawa, należy umożliwić sądowi, 
w którym złożono wniosek o wydanie 
nakazu zabezpieczenia na rachunku 
bankowym, przesłuchanie dłużnika, jeżeli 
sąd ten uzna to za niezbędne do wydania 
ostatecznego orzeczenia. W celu 
zapewnienia efektu zaskoczenia 
wywołanego przez nakaz, należy 
ograniczyć możliwość przesłuchania 
dłużnika przez sąd do wyjątkowych 
przypadków.

Or. it

Poprawka 4

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, 

(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. 
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rozporządzenie nie powinno 
uniemożliwiać zastosowania środków o 
równoważnym skutku, takich jak wymóg 
złożenia przez powoda zobowiązania do 
wypłaty odszkodowania.

Or. it

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać przepis o odpowiedzialności 
powoda względem pozwanego za 
ewentualne straty poniesione przez niego 
w związku z postępowaniami, które 
okazały się później bezzasadne. Warunki 
odpowiedzialności wierzyciela za wypłatę 
odszkodowania dłużnikowi za tego 
rodzaju straty powinny być regulowane 
przepisami prawa krajowego.
Odszkodowanie za przedmiotowe straty 
powinno obejmować co najmniej utracone 
zyski oraz koszty poniesione w trakcie 
postępowania.

Or. it

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zważywszy, że w sytuacjach 
transgranicznych wierzyciele borykają się 
obecnie z praktycznymi trudnościami w 
uzyskaniu dostępu do informacji 
dotyczących dłużników ze źródeł 

(16) Zważywszy, że w sytuacjach 
transgranicznych wierzyciele borykają się 
obecnie z praktycznymi trudnościami w 
uzyskaniu dostępu do informacji 
dotyczących dłużników ze źródeł 
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publicznych lub prywatnych, 
rozporządzenie powinno ustanowić 
mechanizm umożliwiający właściwym 
władzom państwa członkowskiego 
egzekucji uzyskanie informacji o 
rachunkach bankowych dłużnika albo 
przez zobowiązanie banków do ujawnienia 
miejsca prowadzenia rachunków 
bankowych dłużnika w tym państwie 
członkowskim, albo przez udostępnienie
informacji przechowywanych w rejestrach 
lub przez organy władz i administracji 
publicznej. 

publicznych lub prywatnych, 
rozporządzenie powinno ustanowić 
mechanizm umożliwiający właściwym 
władzom państwa członkowskiego 
egzekucji uzyskanie informacji 
niezbędnych do zidentyfikowania 
rachunków bankowych dłużnika.
Mechanizm ten zapewniają państwa 
członkowskie zgodnie z prawem krajowym 
i może on polegać na zobowiązaniu
banków do ujawnienia miejsca 
prowadzenia rachunków bankowych 
dłużnika w tym państwie członkowskim, 
udostępnieniu informacji 
przechowywanych w rejestrach lub przez 
organy władz i administracji publicznej 
bądź też na zobowiązaniu dłużnika do 
ujawnienia miejsca prowadzenia 
rachunku, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu zakazu dysponowania 
środkami pieniężnymi przechowywanymi 
na tym rachunku, jak również ich 
pobierania i przekazywania, w wysokości 
odpowiadającej wartości należnych 
środków określonych w nakazie 
zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Or. it

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nakaz jest dla wierzyciela rozwiązaniem 
alternatywnym wobec środków 
zabezpieczających istniejących w 
państwach członkowskich.

2. Nakaz jest dla wierzyciela rozwiązaniem 
alternatywnym wobec środków 
zabezpieczających istniejących w 
państwach członkowskich zgodnie z ich 
prawem krajowym.

Or. it
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do kwestii dotyczących 
małżeńskiego ustroju majątkowego, 
skutków majątkowych zarejestrowanych 
związków partnerskich oraz dziedziczenia, 
w przypadkach, w których obowiązuje 
prawodawstwo Unii dotyczące jurysdykcji, 
prawa właściwego oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w tych sprawach.

skreślony

Or. it

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że sprawa ma skutki 
transgraniczne, chyba że sąd, do którego 
zwrócono się z wnioskiem o wydanie 
nakazu, oraz wszystkie rachunki 
bankowe, które mają zostać objęte 
nakazem, znajdują się w tym samym 
państwie członkowskim, a ponadto obie 
strony mają tam miejsce zwykłego pobytu.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że sprawa ma skutki 
transgraniczne w przypadku, w którym 
dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie organu sądowego 
właściwego do wydania nakazu oraz 
rachunek lub rachunki bankowe, które 
mają zostać objęte nakazem, znajdują się 
w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie organu sądowego 
właściwego do wydania nakazu. 

Or. it
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „bank” oznacza przedsiębiorstwo, 
którego działalność polega na 
przyjmowaniu od klientów depozytów lub 
innych środków podlegających zwrotowi 
oraz udzielaniu kredytów na własny 
rachunek;

2. „bank” oznacza: a) instytucję kredytową 
w rozumieniu art. 4 pkt 1 dyrektywy 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe 
(wersja przeredagowana)1;
b) instytucję pieniądza elektronicznego w 
rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 
2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje pieniądza elektronicznego 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich 
działalnością2;
________
1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

Or. it

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „instrumenty finansowe” oznaczają
instrument finansowy w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 17 dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

skreślony

Or. it
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „środki” oznaczają środki pieniężne lub 
instrumenty finansowe;

5. „środki” oznaczają środki pieniężne;

Or. it

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku rachunku bankowego 
zawierającego środki pieniężne państwo 
członkowskie wskazane w numerze IBAN 
rachunku;

a) państwo członkowskie wskazane w 
numerze IBAN rachunku;

Or. it

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku rachunku bankowego 
zawierającego instrumenty finansowe 
państwo członkowskie, w którym bank 
prowadzący rachunek ma miejsce 
zwykłego pobytu zgodnie z definicją w art. 
19 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

skreślona

Or. it
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „roszczenie” oznacza istniejące 
roszczenie dotyczące wypłaty określonej 
lub możliwej do obliczenia kwoty;

7. „roszczenie” oznacza istniejące 
roszczenie, opiewające na ustaloną kwotę 
i należne, dotyczące wypłaty określonej 
lub możliwej do obliczenia kwoty;

Or. it

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nakaz jest wydawany przez sąd. skreślony

Or. it

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sądem właściwym dla wydania nakazu 
jest sąd państwa członkowskiego, w 
którym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o jurysdykcji musi zostać 
wniesione postępowanie w sprawie 
głównej. W przypadku właściwości 
większej liczby sądów w kwestii 
zasadniczej sądem właściwym jest sąd 
państwa członkowskiego, w którym powód 
wszczął lub zamierza wszcząć 
postępowanie w sprawie głównej.

2. Sądem właściwym dla wydania nakazu 
jest sąd państwa członkowskiego, w 
którym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o jurysdykcji musi zostać 
wniesione postępowanie w sprawie 
głównej.
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Or. it

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3 w 
przypadku roszczenia wynikającego ze 
zobowiązania umownego zaciągniętego 
przez dłużnika w charakterze konsumenta, 
w celu innym niż handlowy i 
niezwiązanym z jego działalnością 
zawodową, sądem właściwym do wydania 
nakazu jest sąd państwa członkowskiego, 
w którym dłużnik ma miejsce pobytu.

Or. it

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nakaz zostaje wydany na kwotę 
określoną we wniosku lub na jej część, w 
przypadku gdy powód przedstawi istotne 
fakty, należycie poparte dowodami, aby 
przekonać sąd, że: 

1. Nakaz zostaje wydany na kwotę 
określoną we wniosku lub na jej część, w 
przypadku gdy powód przedstawi 
wystarczające dowody, aby przekonać sąd, 
że: 

Or. it
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bez wydania nakazu późniejsze 
wykonanie istniejącego lub przyszłego 
tytułu przeciwko pozwanemu może być 
zagrożone lub znacząco utrudnione, w 
tym ze względu na realne ryzyko, że 
pozwany może wycofać, zbyć lub ukryć 
majątek przechowywany na rachunku lub 
rachunkach bankowych, które mają 
zostać zabezpieczone. 

b) istnieje rzeczywiste i konkretne ryzyko, 
że bez wydania nakazu prawo do 
roszczenia przysługujące powodowi 
zostanie naruszone, w całości lub w 
części. 

Or. it

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko oraz adres pozwanego, 
a w odpowiednich przypadkach także 
przedstawiciela pozwanego;

b) imię i nazwisko, adres, data urodzenia i 
numer identyfikacyjny lub numer 
paszportu pozwanego, a w odpowiednich 
przypadkach także przedstawiciela 
pozwanego;

Or. it

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) oświadczenie potwierdzające, że 
informacje podane przez powoda we 
wniosku o wydanie nakazu są prawdziwe i 
kompletne oraz że jest on świadomy 
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konsekwencji prawnych ustanowionych w 
prawie państwa członkowskiego, w którym 
został złożony wniosek, w przypadku 
umyślnego dostarczenia nieprawdziwych i 
niepełnych informacji.

Or. it

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wniosek może zostać złożony przy 
użyciu jakiejkolwiek formy komunikacji, 
w tym elektronicznej.

4. Wniosek oraz, w razie potrzeby, 
odnośna dokumentacja mogą zostać 
złożone przy użyciu jakiejkolwiek formy 
komunikacji, w tym elektronicznej.

Or. it

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach sąd, do 
którego zwrócono się z wnioskiem o 
wydanie nakazu, może zażądać 
przesłuchania pozwanego, jeżeli uzna to 
za odpowiednie w celu wydania 
ostatecznego orzeczenia.

Or. it
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy sąd uzna, że 
nie może wydać nakazu bez dodatkowych 
dowodów, może dopuścić takie dowody w 
postaci pisemnych oświadczeń świadków 
lub biegłych. 

1. Sąd stosuje najbardziej odpowiednią 
metodę gromadzenia dowodów zgodnie z 
prawem krajowym. 

Or. it

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sąd dopuszcza zeznania ustne, tylko gdy 
uzna to za konieczne. W przypadku gdy 
miejsce zwykłego pobytu powoda, świadka 
lub biegłego różni się od miejsca siedziby 
właściwego sądu, sąd dopuszcza dowód w 
postaci wideokonferencji lub innego 
dostępnego rozwiązania z zakresu 
technologii komunikacyjnej.

2. Sąd dopuszcza zeznania ustne, tylko gdy 
uzna to za konieczne, również za 
pośrednictwem wideokonferencji lub 
innego dostępnego rozwiązania z zakresu 
technologii komunikacyjnej.

Or. it

Poprawka 27

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 

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

ma obowiązek wypłaty takiego 
odszkodowania zgodnie z art. 12a.

Or. it

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy sąd może zwolnić powoda ze 
złożenia zabezpieczenia lub zapewnienia 
zgodnie z akapitem pierwszym w 
przypadkach, w których uzna te środki za 
zbędne, mając szczególnie na uwadze 
sytuację finansową wierzyciela.

Or. it

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Odpowiedzialność powoda
1. Powód ponosi odpowiedzialność wobec 
pozwanego za wszelkie straty w 
przypadku, w którym nakaz zostanie 
uchylony lub zmieniony, jego wykonanie 
przerwane bądź, w trakcie postępowania w 
sprawie głównej, zostanie odrzucony 
wniosek o ponowne zbadanie.
2. Sąd państwa członkowskiego, w którym 
uchylono lub zmieniono nakaz, 
odpowiada za określenie strat, o których 
mowa w ust. 1.
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Or. it

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, o których mowa w art. 
5 ust. 2, w których powód uzyskał 
orzeczenie lub ugodę sądową, powód może 
zwrócić się do sądu, który wydał 
orzeczenie lub przed którym zawarto 
ugodę, o wydanie także nakazu.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 
5 ust. 2, sąd, który wydał orzeczenie lub 
przed którym zawarto ugodę, jest sądem 
właściwym do wydania nakazu.

Or. it

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy powód uzyskał 
dokument urzędowy, może on zwrócić się 
także do właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym dokument ten
został sporządzony, wyznaczonego w tym 
celu przez dane państwo członkowskie, o 
wydanie nakazu.

2. W przypadkach, w których powód 
uzyskał dokument urzędowy, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
dokument urzędowy został sporządzony, 
jest organem właściwym do wydania 
nakazu dotyczącego roszczenia 
określonego w tym dokumencie.

Or. it

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko oraz adres pozwanego, b) imię i nazwisko, adres, data urodzenia i 
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a w odpowiednich przypadkach także 
przedstawiciela pozwanego;

numer identyfikacyjny lub numer 
paszportu pozwanego, a w odpowiednich 
przypadkach także przedstawiciela 
pozwanego;

Or. it

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje o rachunku (rachunkach) 
zgodnie z art. 16 z wyjątkiem przypadków, 
gdy wymagany jest wniosek o udzielenie 
informacji dotyczących rachunku zgodnie 
z art. 17;

d) informacje o rachunku (rachunkach) 
zgodnie z art. 16, w tym nazwę i adres 
banku, w którym dłużnik posiada 
rachunek lub rachunki, z wyjątkiem 
przypadków, gdy wymagany jest wniosek 
o udzielenie informacji dotyczących 
rachunku zgodnie z art. 17;

Or. it

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) oświadczenie potwierdzające, że 
informacje podane przez powoda we 
wniosku o wydanie nakazu są prawdziwe i 
kompletne oraz że jest on świadomy 
konsekwencji prawnych ustanowionych w 
prawie państwa członkowskiego, w którym 
został złożony wniosek, w przypadku 
umyślnego dostarczenia nieprawdziwych i 
niepełnych informacji.

Or. it
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek może zostać złożony przy 
użyciu jakiejkolwiek formy komunikacji, 
w tym elektronicznej.

3. Wniosek oraz, w razie potrzeby, 
odnośna dokumentacja mogą zostać 
złożone przy użyciu jakiejkolwiek formy 
komunikacji, w tym elektronicznej.

Or. it

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imię i nazwisko pozwanego, a) jeżeli pozwany jest osobą fizyczną, jego
imię i nazwisko, datę urodzenia, krajowy 
numer identyfikacyjny lub numer 
paszportu,

Or. it

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeżeli pozwany jest osobą prawną, jego 
numer w rejestrze przedsiębiorstw,

Or. it
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jeżeli pozwany jest osobą fizyczną, 
jego data urodzenia lub krajowy numer 
identyfikacyjny lub numer paszportu, lub

skreślony

Or. it

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) jeżeli pozwany jest osobą prawną, jego 
numer w rejestrze przedsiębiorstw.

skreślony

Or. it

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy pozwany nie 
dysponuje wszystkimi informacjami o 
rachunku wymaganymi zgodnie z art. 16, 
może on zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego wykonania o 
uzyskanie niezbędnych informacji. Tego 
rodzaju prośba winna się znaleźć we 
wniosku o wydanie nakazu.

1. W przypadku gdy pozwany nie 
dysponuje wszystkimi informacjami o 
rachunku wymaganymi zgodnie z art. 16, 
może on zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego wykonania o 
uzyskanie informacji niezbędnych do 
zidentyfikowania rachunku lub 
rachunków dłużnika. Tego rodzaju prośba 
winna się znaleźć we wniosku o wydanie 
nakazu.

Or. it
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek zawiera wszystkie informacje, 
którymi dysponuje powód, na temat 
pozwanego i jego rachunków bankowych.

2. Wniosek zawiera wszystkie informacje, 
którymi dysponuje powód, na temat 
pozwanego i jego rachunków bankowych. 
Powód podaje państwo członkowskie, w 
którym dłużnik posiada rachunek 
bankowy określony we wniosku o 
zabezpieczenie lub ich większą liczbę, 
dołączając wystarczające uzasadnienie 
tego wniosku.

Or. it

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Metody uzyskiwania zgodnie z 
przepisami prawa krajowego informacji,
które w myśl art. 48 mają zostać 
przekazane Komisji, są następujące:

5. Aby uzyskać informacje niezbędne do 
zidentyfikowania rachunku lub 
rachunków dłużnika, państwa 
członkowskie udostępniają, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego, jedną z 
następujących metod:

Or. it

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) możliwość zobowiązania wszystkich a) zobowiązanie wszystkich banków 
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banków działających na terytorium 
państwa do informowania, czy prowadzą 
rachunek na zlecenie pozwanego; 

działających na terytorium państwa do 
informowania, czy prowadzą rachunek na
zlecenie pozwanego; 

Or. it

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) możliwość zobowiązania pozwanego 
do ujawnienia miejsca prowadzenia 
rachunku bankowego przy jednoczesnym 
ustanowieniu zakazu dysponowania 
środkami pieniężnymi przechowywanymi 
na tym rachunku, jak również ich 
pobierania i przekazywania, w wysokości 
odpowiadającej wartości należnych 
środków, których dotyczy nakaz.

Or. it

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Składając wniosek o wydanie nakazu, 
powód informuje, czy zwrócił się do 
innego sądu z podobnym wnioskiem lub 
wnioskiem o wydanie równoważnego 
środka zabezpieczającego zgodnie z 
prawem krajowym przeciwko temu 
samemu pozwanemu i w celu 
zabezpieczenia tego samego roszczenia. 

1. Składając wniosek o wydanie nakazu, 
powód informuje, czy zwrócił się do 
innego sądu z podobnym wnioskiem lub 
wnioskiem o wydanie równoważnego 
środka zabezpieczającego zgodnie z 
prawem krajowym przeciwko temu 
samemu pozwanemu i w celu 
zabezpieczenia tego samego roszczenia. W 
stosownych przypadkach powód dostarcza 
informacje o wnioskach o wydanie 
nakazu, które zostały wcześniej 
odrzucone.
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Or. it

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powód informuje sąd, do którego 
skierował wniosek o wydanie nakazu, o 
innych nakazach lub środkach 
zabezpieczających wydanych zgodnie z 
przepisami prawa krajowego w odpowiedzi 
na wniosek, o którym mowa w ust. 1. W 
takim wypadku sąd lub organ wydający 
nakaz może wstrzymać się od wydania 
dodatkowego nakazu, jeżeli uzna, że środki 
już przyznane wystarczająco chronią 
interesy powoda. 

2. Powód informuje sąd, do którego 
skierował wniosek o wydanie nakazu, o 
innych nakazach lub środkach 
zabezpieczających wydanych zgodnie z 
przepisami prawa krajowego w odpowiedzi 
na wniosek, o którym mowa w ust. 1. W 
takim wypadku sąd lub organ wydający 
nakaz może wstrzymać się od wydania 
dodatkowego nakazu, jeżeli uzna, że środki 
już przyznane wystarczająco chronią 
interesy powoda. W stosownych 
przypadkach powód informuje sąd o 
złożonych wcześniej wnioskach o wydanie 
nakazu, które zostały odrzucone.

Or. it

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komunikacja i współpraca między sądami skreślony
1. W przypadku gdy do sądu państwa 
członkowskiego wpłynie wniosek o 
wydanie nakazu, a do sądu w innym 
państwie członkowskim wpłynie pozew w 
sprawie głównej, oba te sądy mogą ze sobą 
współpracować w celu zapewnienia 
należytej koordynacji postępowań w
sprawie głównej i w sprawie nakazu.
2. Sąd, do którego wpłynął wniosek o 
wydanie nakazu, może zwrócić się do 
drugiego sądu, o którym mowa w ust. 1, o 
udzielenie informacji na temat wszystkich 
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istotnych okoliczności sprawy lub może 
zwrócić się do powoda o uzyskanie takich 
informacji, na przykład w kwestii ryzyka 
rozdrobnienia majątku przez pozwanego 
lub ewentualnej odmowy wydania 
podobnego środka przez sąd rozpatrujący 
sprawę główną. Tego rodzaju informacje 
mogą być udzielane bezpośrednio lub 
przez punkty kontaktowe europejskiej 
sieci sądowej w sprawach cywilnych i 
handlowych, ustanowionej decyzją 
2001/470/WE.

Or. it

Poprawka 48

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.

skreślony

Or. it

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy waluta środków 
przechowywanych na rachunku jest inna 
niż waluta, w której wystawiono nakaz, 
bank dokonuje przewalutowania odnośnej 
kwoty według oficjalnego kursu wymiany 
obowiązującego w dniu wykonania. 

4. W przypadku gdy waluta środków 
przechowywanych na rachunku jest inna 
niż waluta, w której wystawiono nakaz, 
bank dokonuje przewalutowania odnośnej 
kwoty według oficjalnego kursu wymiany 
mającego zastosowanie w dniu wykonania 
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w państwie członkowskim, w którym jest 
prowadzony rachunek. 

Or. it

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bank może przekazać oświadczenie
zabezpieczonym kanałem komunikacji 
elektronicznej. 

3. Bank może przekazać oświadczenie 
kanałem komunikacji elektronicznej, pod 
warunkiem że jest on zabezpieczony 
zgodnie z art. 16 i 17 dyrektywy 95/46/WE. 

Or. it

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy nakaz obejmuje kilka 
rachunków prowadzonych przez jeden 
bank na zlecenie pozwanego, bank 
wykonuje nakaz wyłącznie do wysokości 
określonej w nim kwoty. 

1. Bank wykonuje nakaz wyłącznie do 
wysokości określonej w nim kwoty. W 
przypadku, w którym pozwany posiada 
większą liczbę rachunków bankowych w 
tym samym banku, bank ten dokonuje 
zabezpieczenia danej kwoty zgodnie z 
kryteriami poprawności i dobrej wiary, 
aby pozwany poniósł możliwie 
najmniejszą szkodę.

Or. it
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bank może wystąpić o opłacenie lub 
zwrot kosztów związanych z wykonaniem 
nakazu lub nakazu zgodnego z art. 17 ust. 
4 lit. a), w przypadku gdy jest uprawniony 
do tego rodzaju płatności lub zwrotu w 
odniesieniu do nakazów o równoważnym 
skutku wydawanych zgodnie z przepisami 
prawa krajowego. 

1. Bank może wystąpić o opłacenie lub 
zwrot kosztów związanych z wykonaniem 
nakazu lub nakazu zgodnego z art. 17 ust. 
4 lit. a).

Or. it

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
Komisję zgodnie z art. 48 o tym, czy banki 
są uprawnione do odzyskania 
poniesionych kosztów, a jeżeli tak, to jaka 
jest wysokość opłaty zgodnie z ust. 2.

skreślony

Or. it

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba trzecia może zgłosić zastrzeżenia co 
do nakazu przed sądem państwa 
członkowskiego pochodzenia lub 
wykonania, jeżeli nakaz lub jego 

Osoba trzecia może zgłosić zastrzeżenia co 
do nakazu przed sądem zgodnie z mającym 
zastosowanie prawem krajowym państwa 
członkowskiego pochodzenia.
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wykonanie narusza jej prawa.

Or. it

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba trzecia ma prawo zgłosić 
zastrzeżenia co do wykonania nakazu 
organowi krajowemu zgodnie z mającym 
zastosowanie prawem krajowym państwa 
członkowskiego wykonania.

Or. it
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UZASADNIENIE

1. Wstęp

Obecnie na szczeblu UE istnieją różne instrumenty mające na celu ułatwienie dochodzenia 
niewypłaconych wierzytelności, takie jak: europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, europejski tytuł 
egzekucyjny dla roszczeń bezspornych. Chociaż instrumenty te ułatwiają uznawanie orzeczeń 
w sprawie transgranicznego dochodzenia wierzytelności, w dziedzinie środków 
przejściowych pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. 

Szacuje się, że co roku około 2,6% rocznego obrotu przedsiębiorstw europejskich traci się z 
powodu niewypłaconych wierzytelności. W związku z fragmentacją przepisów krajowych w 
dziedzinie dochodzenia wierzytelności, dłużnicy mogą z łatwością przenosić swoje pieniądze 
z rachunku bankowego w jednym państwie członkowskim na rachunek w innym państwie 
członkowskim. 

Jak wykazano w sprawozdaniu Komisji Europejskiej1, obecną sytuację charakteryzują cztery 
problemy:

 warunki wydawania nakazów zabezpieczających majątek przechowywany na 
rachunkach bankowych bardzo się różnią w zależności od państwa członkowskiego2;

 w wielu państwach członkowskich nie jest przewidziana możliwość uzyskania 
informacji na temat miejsca, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy;

 koszty uzyskania i wykonania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w 
sytuacji transgranicznej są z reguły wyższe niż w sprawach krajowych;

 rozbieżności między krajowymi systemami egzekucji i czas trwania postępowań 
stanowią poważny problem dla wierzycieli.

Aby zmierzyć się z powyższymi problematycznymi kwestiami, w analizowanym wniosku 
dotyczącym rozporządzenia wprowadzono nowy instrument prawny o charakterze 
zabezpieczającym – europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – jako 
alternatywę dla procedur krajowych przeznaczoną dla wierzycieli. Komisja szacuje, że 
stosowanie zaproponowanego narzędzia może umożliwić przedsiębiorstwom odzyskanie do 
600 mln EUR niewypłaconych wierzytelności3.

2. Stanowisko sprawozdawcy

                                               
1 Por. sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (COM(2011)445, s. 3).
2 Nakaz zabezpieczający majątek nie jest pojęciem „uniwersalnym” w systemie prawnym Unii. Wręcz 
przeciwnie, istnieją różne środki przejściowe w różnych przepisach krajowych, które mają formę instrumentów 
ogólnych, jak nakaz (Irlandia), orzeczenia (Dania), instrumenty szczegółowe, jak Garnishment Order (Malta). W 
tym kontekście należy zapoznać się z analizą porównawczą procedur krajowych mających na celu uzyskanie 
nakazu zabezpieczenia, sporządzoną przez CSES w formie badania zleconego przez Komisję Europejską, 
opublikowanego w 2011 r.: „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment 
of Bank Accounts” (s. 70–85).
3 Por. sporządzona przez Komisję ocena skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia (s. 35) dostępna jest pod 
następującym adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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2.1. Zakres stosowania

Sprawozdawca podziela ujednolicenie przez Komisję przepisów dotyczących wyłączeń z 
zakresu zastosowania wniosku. Należy zauważyć, że wyłączenia te w dużej mierze 
odpowiadają wyłączeniom rozporządzenia Bruksela I, takim jak wyłączenia w dziedzinie 
prawa rodzinnego, prawa socjalnego i arbitrażu.

Sprawozdawca proponuje natomiast wyłączenie z zakresu stosowania wniosku ustroju 
majątkowego i dziedziczenia (zob. poprawka 8). Zdaniem sprawozdawcy rozszerzenie 
zakresu stosowania w tak dużym stopniu wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej oceny 
skutków. Ponadto dziedziny te nie odpowiadają głównym celom wniosku, który, jak 
zaznaczyła Komisja, ma ułatwić dochodzenie „transgranicznych roszczeń” oraz przyczynić 
się do zwiększenia „skuteczności egzekwowania orzeczeń w sprawach cywilnych i 
handlowych dotyczących transgranicznych sporów4”. 

2.2. Definicje

Sprawozdawca jest zdania, że aby zawęzić zakres stosowania rozporządzenia, należy 
doprecyzować i uprościć zaproponowaną treść definicji „spraw mających skutki 
transgraniczne”. Zauważa, że niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie pojęcia „sprawy 
transgranicznej”. W tym celu sprawozdawca proponuje zaostrzenie kryteriów określających 
transgraniczny charakter spraw poprzez obalenie domniemania. W konsekwencji sprawa 
będzie miała skutki transgraniczne w przypadku, gdy dłużnicy mają miejsce zwykłego pobytu 
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie organu sądowego właściwego do 
wydania nakazu oraz rachunki bankowe, które mają zostać objęte nakazem, znajdują się w 
państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie organu sądowego właściwego do 
wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym (zob. poprawka 9). 

Sprawozdawca uważa, że nie należy włączać do zakresu definicji „rachunku bankowego” 
również „instrumentów finansowych” zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 
2004/39/WE (zob. poprawki 11, 12 i 145). Instrumenty te obejmowałyby, między innymi, 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, opcje oraz pochodne instrumenty finansowe dotyczące przenoszenia ryzyka 
kredytowego. Zdaniem sprawozdawcy prewencyjne zamrożenie instrumentów finansowych 
wiąże się z innymi rodzajami ryzyka niż zamrożenie „klasycznych” bankowych rachunków 
depozytowych. Należy zauważyć, że wartość instrumentów finansowych ulega zmianie w 
wyniku wahań kursów rynkowych. Dlatego też włączenie instrumentów finansowych do 
zakresu nakazu mogłoby mieć negatywne skutki zarówno dla dłużników, jak i dla 
wierzycieli. 

Sprawozdawca uważa, że definicja „roszczenia” zawarta w art. 4 pkt 7 wniosku musi zostać 
rozszerzona w celu dokładniejszego określenia charakteru roszczenia. W tym celu 
odniesienie do wymogów związanych z „ustaloną kwotą” i „należnością” roszczenia 

                                               
4 Uzasadnienie Komisji do wniosku, COM(2011)445, s. 4.
5 Zgodnie z zaproponowaną poprawką sugeruje się skreślenie art. 26 ust. 3 regulującego wykonanie nakazu w 
odniesieniu do instrumentów finansowych (zob. poprawka 48). 
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umożliwia ustalenie, czy roszczenie jest uzasadnione, a także przyczyniłoby się do 
uniknięcia niezgodności w związku z interpretacją charakteru roszczenia, w oparciu o którą 
sędzia ma wydawać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (zob. 
poprawka 15).

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że na potrzeby zwiększenia pewności prawa tekstu 
należy doprecyzować definicję „banku” poprzez wprowadzenie rozróżnienia miedzy 
instytucjami kredytowymi a instytucjami pieniądza elektronicznego (zob. poprawka 10).

2.3. Postępowanie o uzyskanie nakazu

 Postępowanie „ex parte”
Aby zapewnić maksymalną skuteczność środka, we wniosku przewidziano efekt zaskoczenia 
w fazie wykonania nakazu. Ma to uniemożliwić dłużnikowi pobieranie i przekazywanie sum 
przechowywanych na innych rachunkach bankowych znajdujących się w państwie 
członkowskim niebędącym państwem, w którym toczy się postępowanie. W tym celu 
europejskie postępowanie jest dostępne również przed uzyskaniem tytułu wykonawczego w 
państwie członkowskim, w którym znajduje się dłużnik6, a europejski nakaz zabezpieczenia 
na rachunku bankowym wydawany jest w postępowaniu ex parte, tj. bez uprzedniego 
przesłuchania dłużnika7.

Mimo że zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie efektu zaskoczenia poprzez korzystanie 
z postępowania ex parte w celu wydawania nakazu, sprawozdawca uważa, że należy 
rozważyć ponownie wydźwięk postanowienia, tak aby doprowadzić do właściwego 
zrównoważenia praw wierzyciela i dłużnika. Wniosek wydaje się w nadmiernym stopniu 
zorientowany na powoda i nie oferuje gwarancji niezbędnych do ograniczenia potencjalnie 
drakońskich konsekwencji nakazu. 

Uwzględniając powyższe uwagi, sprawozdawca uważa, że pożądane byłoby wprowadzenie 
przepisu przewidującego, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, możliwość 
podjęcia przez sąd decyzji o wezwaniu pozwanego w celu uzyskania dodatkowych 
informacji8, dzięki którym będzie mógł dokładniej ustalić, czy wniosek jest uzasadniony (zob. 
poprawki 3 i 24).

 Warunki wydania nakazu

Sprawozdawca uważa, że aby zrównoważyć prawa dłużnika i wierzyciela, konieczne jest 
uregulowanie warunków wydawania nakazu w drodze precyzyjnych i rygorystycznych 
przepisów9. W konsekwencji zmiana wprowadzona w ust. 1 lit. b) powoduje rozszerzenie 
zakresu warunków występowania z wnioskiem o wydanie nakazu. Zgodnie z wprowadzoną 
zmianą o wydanie nakazu ma prawo ubiegać się osoba, której prawo do roszczenia może 
zostać naruszone, w całości lub w części (zob. poprawki 1 i 20). Jednocześnie zaostrzono 
brzmienie poprzez dodanie kryterium „wystarczalności” w odniesieniu do dowodów 
niezbędnych w celu wykazania istnienia roszczenia (zob. poprawka 19) oraz „konkretności” i 
                                               
6 Art. 5 (Dostępność).
7 Art. 10 (Postępowanie ex parte).
8 Prawo do bycia wysłuchanym przez sąd jest jedną z podstawowych zasad w systemach prawnych państw 
członkowskich.
9 Zob. art. 7 wniosku.
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„rzeczywistości” w przypadku naruszenia (zob. poprawki 1 i 20). 

 Wniosek o wydanie nakazu

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu i doprecyzowanie rodzaju informacji, jakie 
wierzyciel musi dostarczyć, wypełniając wniosek o wydanie nakazu (zob. poprawki 21, 23, 
32, 33 i 35). Zgodnie z tą samą logiką poprzez kolejną poprawkę nakłada się na wierzyciela 
obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie nakazu oświadczenia, że informacje podane we 
wniosku są prawdziwe i kompletne oraz że jest on świadomy tego, że wszelkie dostarczone 
umyślnie nieprawdziwe i niepełne informacje mogą spowodować skutki prawne zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym jest składany wniosek (zob. poprawki 
22 i 34).

 Dowody

Sprawozdawca jest zdania, że należy doprecyzować i zaostrzyć kryteria dotyczące dowodów 
dopuszczalnych w postępowaniu. W związku z tym sprawozdawca uważa za nieodpowiednie 
stosowanie pisemnych oświadczeń świadków lub biegłych. Przepisy krajowe określające 
definicję „biegłego” są rozbieżne w poszczególnych ustawodawstwach krajowych, co 
powoduje poważne ryzyko fałszywych zeznań. Dlatego też sprawozdawca proponuje 
uregulowanie metod gromadzenia dowodów zgodnie z prawem krajowym (zob. poprawka 25) 
oraz usunięcie z tekstu zapisu o możliwości stosowania zeznań biegłych (zob. poprawki 25 i 
26).

 Odpowiedzialność wierzyciela

Sprawozdawca uważa, że aby sprzyjać „odpowiedzialnemu” stosowaniu postępowania, 
należy uznać wierzyciela za ponoszącego odpowiedzialność wobec pozwanego za wszelkie 
straty związane z nakazem w przypadku, w którym nakaz zostanie uchylony lub zmieniony, 
jego wykonanie przerwane bądź, w trakcie postępowania w sprawie głównej, zostanie 
odrzucony wniosek o ponowne zbadanie (zob. poprawki 5 i 29). Odpowiednio sprawozdawca 
proponuje wprowadzenie obowiązku złożenia wystarczającego zabezpieczenia lub 
zapewnienia przez wierzyciela tytułem odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez 
dłużnika w wyniku wykonania nakazu, który został następnie uchylony (zob. poprawki 4, 27 i 
28). 

2.4. Informacje dotyczące rachunku bankowego oraz koszty związane z postępowaniem

Sprawozdawca uważa, że dane, o których mowa w art. 16 ppkt (iii) i (iv) wniosku, tj. data 
urodzenia, krajowy numer identyfikacyjny, numer paszportu lub numer w rejestrze 
przedsiębiorstw, muszą być zawsze przekazywane w celu podniesienia poziomu 
szczegółowości informacji niezbędnych do zidentyfikowania rachunku dłużnika, co tym 
samym umożliwi zwiększenie stopnia ochrony praw dłużnika (zob. poprawki 36, 37, 38 i 39). 
Takie postanowienie może również pozwolić na szybsze i pewniejsze zidentyfikowanie 
rachunku dłużnika. 

Jeżeli chodzi o przepisy, o których mowa w art. 17 wniosku, zgodnie z opinią wydaną przez 
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Europejskiego Inspektora Ochrony Danych10 oraz w celu uniknięcia rozpowszechniania 
nieodpowiednich informacji, jak również ujawnienia tajemnic bankowych, sprawozdawca 
proponuje ograniczenie zakresu wniosku o informacje oraz udzielania informacji na temat 
rachunku bankowego pozwanego do informacji, które są rzeczywiście niezbędne do 
zidentyfikowania pozwanego i jego rachunków (zob. poprawki 40 i 50), a także 
doprecyzowanie rodzajów wymaganych informacji (zob. poprawka 41). Jednocześnie 
sprawozdawca uważa, że wśród metod, jakimi dysponuje organ właściwy w zakresie 
uzyskiwania informacji, należy przewidzieć możliwość zobowiązania pozwanego do 
ujawnienia miejsca prowadzenia rachunku bankowego, a także zakaz dysponowania środkami 
pieniężnymi przechowywanymi na tym rachunku, jak również ich pobierania i 
przekazywania, w wysokości odpowiadającej wartości należnych środków, których dotyczy 
nakaz (zob. poprawki 6 i 44).

Wniosek Komisji przewiduje, że należące do banków pokrycie lub zwrot kosztów wdrażania 
europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie regulowane przepisami 
krajowymi (art. 30 ust. 1). W świetle różnorodnych systemów prawnych państw 
członkowskich, tego typu postanowienie może powodować ryzyko wystąpienia form 
dyskryminacji ze szkodą dla niektórych banków, w przypadku których wspomniane wyżej 
odszkodowanie nie jest przewidziane. Należy zauważyć, że zaproponowane postępowanie 
bezsprzecznie wiąże się ze znacznym nakładem zasobów ludzkich i środków finansowych, 
których to kosztów nie można pominąć ze względu na fakt, że przedmiotem zainteresowania 
w ramach tego postępowania nie jest interes publiczny, ale interes prywatny. W związku z 
powyższym sprawozdawca uważa, że w art. 30 należy przewidzieć wyraźne i 
zharmonizowane przepisy dotyczące pokrywania kosztów ponoszonych przez banki w trakcie 
wykonywania nakazu (zob. poprawka 52).

                                               
10 Por. opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 373 z 
21.12.2011, s. 4.


