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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0846/2009, którą złożyła Marga Ramthun (Francja), w imieniu ING 
Consulting S.A.R.L. (Sp. z o.o.), w sprawie rzekomego niezapoczątkowania 
przez Komisję Europejską postępowań w sprawie naruszenia przeciwko 
kilku państwom członkowskim, które naruszyły postanowienia 
rozporządzenia WE nr 1896/2006

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Komisja Europejska nie rozpoczęła postępowań o naruszenie 
przeciwko kilku państwom członkowskim, które złamały swoje zobowiązania wynikające
z art. 29 rozporządzenia WE nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie 
europejskiego nakazu zapłaty. Zgodnie z art. 29 wyżej wymienionego rozporządzenia, do 
dnia 12 czerwca 2008 r., państwa członkowskie powinny były wysłać do UE informację na 
temat pewnych środków wykonawczych (w kwestii wyznaczenia sądów z uprawnieniami do 
wydawania europejskiego nakazu zapłaty, procedury odwoławczej i właściwych sądów, 
dopuszczalnych języków oraz środków komunikacji). Składająca petycję, która zwróciła się
w tej sprawie do Komisji i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, lecz nie uznała ich 
odpowiedzi za zadowalające, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawia postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i weszło w życie
w grudniu 2008 r. Zgodnie z art. 29 rozporządzenia państwa członkowskie do dnia 
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12 czerwca 2008 r. miały wysłać Komisji informacje na temat:

 sądów właściwych w sprawach wydawania europejskiego nakazu zapłaty;
 procedury ponownego badania nakazu i sądów właściwych do celów stosowania

art. 20;
 środków komunikacji akceptowanych do celów postępowania w sprawie 

europejskiego nakazu zapłaty, które są dostępne dla sądów;
 akceptowanych języków.

Zgadza się, że gdy składająca petycję pod koniec 2008 r. skierowała pismo do Komisji, nie 
wszystkie zgłoszenia wymagane od państw członkowskich na mocy art. 29 rozporządzenia 
były udostępnione publicznie na stronie Atlasu. Komisja zmieniła od tamtego czasu metody 
pracy w celu zagwarantowania publikacji zgłoszeń w możliwie najkrótszym terminie od ich 
otrzymania oraz szybszego udostępniania tłumaczenia.

Wszystkie państwa członkowskie – z wyjątkiem trzech – przekazały zgłoszenia związane
z europejskim nakazem zapłaty, a Komisja jest w kontakcie z właściwymi władzami w celu 
dopilnowania, aby brakujące informacje zostały niezwłocznie dostarczone. Stosowne 
informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego atlasu sądowniczego do spraw 
cywilnych: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_pl.htm?countrySessi
on=2&. 

Informacje dotyczące poszczególnych państw członkowskich dostępne są na stronie 
internetowej Europejskiej Sieci Sądowniczej:
http://ec.europa.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_accelerat_procedures_ge
n_pl.htm. 

Dzięki temu obywatele oraz przedsiębiorstwa powinny móc w pełni korzystać
z uproszczonego postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty w sprawach 
transgranicznych.


