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Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 38
Punkt 9 preambuły

(9) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia musi obejmować wszystkie 
zobowiązania alimentacyjne wynikające ze 
stosunków rodzinnych lub stosunków 
mających zbliżone skutki, tak aby zapewnić 
równe traktowanie wszystkich wierzycieli 
alimentacyjnych.

(9) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ułatwienie wywiązywania się z obowiązku 
solidarności w łonie rodziny i w związku z 
tym obejmuje wszystkie przypadki, w 
których zapewnione musi zostać całkowite 
utrzymanie finansowe członka rodziny, nie 
ograniczając się jedynie do przypadków, w 
których należne są wyłącznie środki 
finansowe ściśle niezbędne do życia, lecz 
ogranicza swój zasięg do przypadków, w 
których obowiązek ustalony został przez 
prawo z wyłączeniem przypadków, w 
których zobowiązanie alimentacyjne lub 
zobowiązanie utrzymania nie wynika z 
przepisów prawa, lecz z decyzji osób 
prywatnych.
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Or. it

Uzasadnienie

Stosunki rodzinne określane są wyłącznie w ramach ustawodawstwa krajowego. Odniesienie 
do tego rodzaju zobowiązań alimentacyjnych jest źródłem niepewności, gdyż różne porządki 
prawne zezwalają na zawarcie umowy dostawczej przez jakiekolwiek dwie osoby. Należy 
zatem uściślić, że zobowiązanie alimentacyjne wynika z obowiązku solidarności zapisanego w 
prawie.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 39
Punkt 11 preambuły

(11) Strony powinny mieć możliwość 
wyboru za obopólną zgodą właściwego 
sądu, z wyjątkiem przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych wobec dziecka 
małoletniego, aby zapewnić ochronę 
„słabszej stronie”.

(11) Strony powinny mieć możliwość 
wyboru za obopólną zgodą właściwego 
sądu, z wyjątkiem przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych na rzecz dziecka 
małoletniego lub osoby dorosłej niezdolnej 
do wyrażania własnej woli, aby zapewnić 
ochronę „słabszej stronie”.

Or. it

Uzasadnienie

Decyzja sądu jest niezbędna, aby chronić osobę uprawnioną do alimentów lub utrzymania we 
każdym przypadku, w którym nie jest ona zdolna do wyrażenia własnej woli.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 40
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
zobowiązań alimentacyjnych wynikających 
ze stosunków rodzinnych lub stosunków, 
które, zgodnie z prawem dla nich 
właściwym, mają zbliżone skutki.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
zobowiązań alimentacyjnych wynikających 
na mocy prawa ze stosunków rodzinnych.

Or. it
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Uzasadnienie

Stosunki rodzinne określane są wyłącznie w ramach ustawodawstwa krajowego. Odniesienie 
do tego rodzaju zobowiązań alimentacyjnych jest źródłem niepewności, gdyż różne porządki 
prawne zezwalają na zawarcie umowy dostawczej przez jakiekolwiek dwie osoby. Należy 
zatem uściślić, że zobowiązanie alimentacyjne wynika z obowiązku solidarności zapisanego w 
prawie.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 41
Artykuł 2 ustęp -1 (nowy)

-1. „Zobowiązanie alimentacyjne” to 
obowiązek ustalony przez prawo, w tym 
także wówczas, gdy jego zakres i warunki 
określone zostały w decyzji sądu lub w 
umowie, który polega na zapewnianiu w 
jakiejkolwiek formie utrzymania lub co 
najmniej środków utrzymania osobie 
obecnie lub w przeszłości związanej 
stosunkiem rodzinnym z dłużnikiem.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ściśle określić czym jest zobowiązanie alimentacyjne: w niektórych porządkach 
prawnych istnieje rozróżnienie na obowiązek utrzymania i zobowiązanie alimentacyjne, gdzie 
pierwsze pojęcie jest szersze, a drugie węższe. Obie definicje uwzględnione powinny zostać w 
systemie specjalnym.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 42
Artykuł 2 ustęp 2

2. „sędzia” – sędzia lub urzędnik 
posiadający uprawnienia równoważne do 
uprawnień sędziego w sprawach 
dotyczących zobowiązań alimentacyjnych;

skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

Ustęp ten jest zbędny, gdyż sędzia jest przedstawicielem sądu, co zostało już zdefiniowane w 
ustępie 1. 

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 43
Artykuł 4 ustęp 4

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się w 
przypadku sporu dotyczącego zobowiązań 
alimentacyjnych wobec dzieci poniżej 
osiemnastego roku życia.

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się jeżeli 
wierzyciel jest dzieckiem poniżej 
osiemnastego roku życia lub jeżeli jest 
osobą niezdolną do wyrażania własnej woli.

Or. it

Uzasadnienie

Decyzja sądu jest niezbędna, aby chronić osobę uprawnioną do alimentów lub utrzymania we 
każdym przypadku, w którym nie jest ona zdolna do wyrażenia własnej woli.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 44
Artykuł 6 litera b)

b) w przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych między małżonkami lub 
byłymi małżonkami – sądy Państwa 
Członkowskiego, na którego terytorium 
znajduje się ostatnie wspólne miejsce 
stałego zamieszkania małżonków, jeżeli 
mieszkali oni w tym miejscu jeszcze w roku 
poprzedzającym wytoczenie powództwa.

b) w przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych między małżonkami lub 
byłymi małżonkami – sądy Państwa 
Członkowskiego, na którego terytorium 
znajduje się ostatnie wspólne miejsce 
stałego zamieszkania małżonków.

Or. it

Uzasadnienie

Przewidziane ograniczenie jest niezrozumiałe. W razie potrzeby można powiedzieć: „co 
najmniej rok wcześniej”, lecz w przypadku separacji i rozwodu koniec wspólnego 
zamieszkania małżonków może zawsze stać się przyczyną sporu sądowego.
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Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 45
Artykuł 7 ustęp 1

1. Jeżeli przed sądami różnych Państw 
Członkowskich zawisły spory dotyczące tych 
samych zobowiązań alimentacyjnych, sąd, 
przed którym wytoczono powództwo 
później, z urzędu zawiesza postępowanie do 
czasu stwierdzenia właściwości sądu, przed 
którym najpierw wytoczono powództwo.

1. W przypadku zawiśnięcia sporu i 
wiązania się ze sobą procedur - podobnie 
jak w przypadku środków tymczasowych i 
zachowawczych - zastosowanie mają 
art. 27, 28, 30 i 31 rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001.

Or. it

Uzasadnienie

Reguły ustalone w tym artykule i w kolejnych odnoszą się do zasad już ustanowionych w 
prawie wspólnotowym, a dokładniej w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001, które należy tu 
przywołać.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 46
Artykuł 7 ustęp 2

2. Jeżeli stwierdzona zostanie właściwość 
sądu, przed którym najpierw wytoczono 
powództwo, sąd, przed którym wytoczono 
powództwo później, stwierdza brak swej 
właściwości i sprawę przekazuje do sądu 
właściwego.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Ustęp ten jest zbędny, gdyż powtarza prawie dosłownie tekst rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, które w ogólny sposób odnosi się do kompetencji sądów w sprawach cywilnych i 
handlowych.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 47
Artykuł 8
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Artykuł 8 skreślony
Sprawy wiążące się ze sobą

1. W przypadku, gdy przed sądami różnych 
Państw Członkowskich zawisły spory 
wiążące się ze sobą, sąd, przed którym 
wytoczono powództwo później, może 
zawiesić postępowanie.
2. Jeżeli spory te zawisły w pierwszej 
instancji, sąd, przed którym wytoczono 
powództwo później, może również na 
wniosek jednej ze stron uznać swą 
niewłaściwość, pod warunkiem że sąd, 
przed którym najpierw wytoczono 
powództwo, jest właściwy do rozstrzygnięcia 
odnośnych sporów oraz że prawo tego sądu 
zezwala na ich połączenie.
3. Sporami wiążącymi się ze sobą są w 
rozumieniu niniejszego artykułu spory, 
które łączy tak ścisły związek, że istotne jest, 
aby przygotować rozprawę sądową i wydać 
orzeczenie w ich sprawie w tym samym 
czasie w celu uniknięcia rozwiązań, które 
mogłyby okazać się sprzeczne, gdyby 
sprawy te były rozstrzygane osobno.

Or. it

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny, gdyż powtarza prawie dosłownie tekst rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, które w ogólny sposób odnosi się do kompetencji sądów w sprawach cywilnych i 
handlowych.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 48
Artykuł 9

Artykuł 9 skreślony
Wytoczenie powództwa

Do celów niniejszego rozdziału powództwo 
uważa się za wytoczone:
a) w dniu, w którym zostało wniesione do 
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sądu pismo wszczynające postępowanie lub 
dokument równorzędny, pod warunkiem że 
powód nie zaniedbał następnie podjęcia 
kroków, jakie powinien był podjąć, aby 
pismo zostało doręczone pozwanemu, lub
b) jeśli dokument ma być doręczony przed 
złożeniem go w sądzie, w dniu, w którym 
otrzymał go organ odpowiedzialny za 
doręczenie, pod warunkiem, że powód nie 
zaniedbał następnie podjęcia kroków, jakie 
powinien był podjąć w celu złożenia tego 
dokumentu w sądzie.

Or. it

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny, gdyż powtarza prawie dosłownie tekst rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, które w ogólny sposób odnosi się do kompetencji sądów w sprawach cywilnych i 
handlowych.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 49
Artykuł 10

Artykuł 10 skreślony
Środki tymczasowe i środki zabezpieczające
Można wystąpić z wnioskiem do organów 
sądowych danego Państwa Członkowskiego 
o podjęcie środków tymczasowych lub 
środków zabezpieczających przewidzianych 
w prawie tego Państwa Członkowskiego, 
nawet jeżeli na mocy niniejszego 
rozporządzenia to sąd innego Państwa 
Członkowskiego jest właściwy do 
rozstrzygania co do istoty sprawy.

Or. it

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny, gdyż powtarza prawie dosłownie tekst rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, które w ogólny sposób odnosi się do kompetencji sądów w sprawach cywilnych i 
handlowych.
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Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 50
Artykuł 11

Artykuł 11 skreślony
Badanie właściwości

Jeśli wytoczono powództwo przed sądem 
Państwa Członkowskiego w sprawie, w 
której sąd ten nie jest właściwy na mocy 
niniejszego rozporządzenia, sąd ten 
stwierdza z urzędu brak swojej właściwości.

Or. it

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny, gdyż powtarza prawie dosłownie tekst rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, które w ogólny sposób odnosi się do kompetencji sądów w sprawach cywilnych i 
handlowych.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 51
Artykuł 13 ustęp 2 litera a)

a) jeżeli na mocy prawa określonego 
zgodnie z ust. 1 wierzyciel nie może uzyskać 
od dłużnika świadczeń alimentacyjnych lub

a) jeżeli na mocy prawa określonego 
zgodnie z ust. 1 wierzyciel nie może uzyskać 
od dłużnika świadczeń alimentacyjnych oraz

Or. it

Uzasadnienie

Nic nie uzasadnia alternatywy wyboru między warunkiem zapisanym w ust. 2 lit. a) a 
warunkiem zapisanym w ust. 2 lit. b). Oba warunki muszą zostać ujęte razem.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 52
Artykuł 14 litera a)
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a) wybrać dla celów postępowania prawo 
miejsca siedziby sądu, wyraźnie lub w inny 
bezsprzeczny sposób w momencie 
wytoczenia powództwa;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Proponowany tekst jest niezrozumiały. Oczywiste jest, że obowiązują zawsze normy 
proceduralne sądu, który rozpatruje daną sprawę.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 53
Artykuł 14 litera b) punkt iii)

iii) prawo właściwe dla ich stosunków 
majątkowych w momencie określania 
prawa, w przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych między dwoma osobami, 
które łączy lub łączył związek małżeński lub 
związek, który na mocy mającego do niego 
zastosowanie prawa ma zbliżone skutki.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Nie zostało określone żadne obiektywne kryterium zastosowania, w związku z czym zasada, na 
którą się powołano, może oznaczać, że strony wybierają takie prawo, jakie chcą, przez co 
przepisy lit. b) pkt. (i) i (ii) tracą sens.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 54
Artykuł 15 ustęp 2

2. W przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych między małżonkami lub 
byłymi małżonkami dłużnik może 
przeciwstawić roszczeniom wierzyciela brak 
zobowiązań alimentacyjnych wobec niego 
zgodnie z prawem państwa, z którym 

2. W przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych między małżonkami lub 
byłymi małżonkami dłużnik może 
przeciwstawić roszczeniom wierzyciela brak 
zobowiązań alimentacyjnych wobec niego 
zgodnie z prawem państwa, z którym 
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związek małżeński łączą najściślejsze więzi. związek małżeński został zawarty.

Or. it

Uzasadnienie

Jedynym możliwym połączeniem jest miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 55
Artykuł 17 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Prawo właściwe dla zobowiązań 
alimentacyjnych określa w szczególności:

1. Decyzja właściwa dla zobowiązań 
alimentacyjnych określa w szczególności: 

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może zastępować fundamentalnych praw krajowych. Decyzja 
(ewentualnie decyzja sądowa) musi zawierać zmiany sformułowane w artykule.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 56
Artykuł 20

Można odmówić zastosowania przepisu 
prawa określonego przez niniejsze 
rozporządzenie jedynie wówczas, gdy takie 
zastosowanie jest ewidentnie niezgodne z 
porządkiem prawnym (fr. „ordre public”) 
miejsca siedziby sądu. Niemniej jednak na 
tej podstawie nie można odmówić 
zastosowania przepisu prawa państwa 
członkowskiego określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Można odmówić zastosowania przepisu 
prawa określonego przez niniejsze 
rozporządzenie jedynie wówczas, gdy takie 
zastosowanie jest ewidentnie niezgodne z 
porządkiem prawnym (fr. „ordre public”) 
miejsca siedziby sądu.

Or. it

Uzasadnienie

Nie można dokonać rozróżnienia na państwo członkowskie UE i państwo nie należące do UE 
jeżeli chodzi o porządek prawny.
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Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 57
Artykuł 22

1. W przypadku postępowania przed sądem 
Państwa Członkowskiego pismo 
wszczynające postępowanie lub dokument 
równorzędny doręcza się pozwanemu w 
jeden z następujących sposobów:

1. Jeżeli chodzi o procedury dotyczące 
wszczęcia postępowania, w tym także 
procedury odnoszące się do doręczenia, 
terminów, prawa do obrony i do odwołania 
od decyzji, zastosowanie mają zasady 
obowiązujące z państwie członkowskim 
siedziby sądu, który rozpatruje daną 
sprawę.

a) doręczenie do rąk własnych, przy czym 
odbiorca podpisuje potwierdzenie odbioru, 
na którym widnieje data odbioru;

b) doręczenie do rąk własnych za pomocą 
dokumentu podpisanego przez uprawnioną 
osobę, która doręczyła pismo, przy czym 
należy zaznaczyć, że odbiorca otrzymał 
pismo lub że odmówił jego przyjęcia, nie 
uzasadniając swojej odmowy, oraz podać 
datę doręczenia dokumentu;

c) doręczenie drogą pocztową, przy czym 
odbiorca podpisuje i odsyła potwierdzenie 
odbioru, na którym widnieje data odbioru;

d) doręczenie drogą elektroniczną, na 
przykład za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej, przy czym odbiorca 
podpisuje i odsyła potwierdzenie odbioru, 
na którym widnieje data odbioru;

2. W celu przygotowania obrony pozwany 
dysponuje terminem nie krótszym niż 30 
dni począwszy od daty otrzymania 
dokumentu doręczonego zgodnie z ust. 1.

3. Państwa Członkowskie informują 
Komisję w ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
o stosowanych w nich sposobach 
doręczania. Państwa Członkowskie zgłaszają 
Komisji wszelkie zmiany tych informacji.

2. Państwa Członkowskie informują 
Komisję w ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
o stosowanych w nich sposobach 
doręczania. Państwa Członkowskie zgłaszają 
Komisji wszelkie zmiany tych informacji.
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Komisja podaje te informacje do 
wiadomości publicznej.

Komisja podaje te informacje do 
wiadomości publicznej.

Or. it

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać procedury specjalnej, gdyż różnorodność zasad proceduralnych 
zwiększa trudności i może powodować opóźnienie w rozwiązaniu problemów, zamiast je 
przyspieszyć i ułatwić.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 58
Artykuł 23

1. Jeżeli pozwany, który ma miejsce stałego 
zamieszkania na terytorium Państwa 
Członkowskiego innego niż Państwo 
Członkowskie, w którym wytoczono 
powództwo, nie stawi się przed sądem, sąd 
właściwy do orzekania zawiesza 
postępowanie do czasu ustalenia, że 
pozwany miał możliwość otrzymania pisma 
wszczynającego postępowanie lub 
dokumentu równorzędnego zgodnie z art. 
22 albo że w tym celu podjęte zostały 
wszelkie niezbędne kroki.
2. Jeżeli pozwany, który ma miejsce stałego 
zamieszkania na terytorium państwa 
niebędącego Państwem Członkowskim, nie 
stawi się przed sądem, sąd właściwy do 
orzekania zawiesza postępowanie do czasu 
ustalenia, że pozwany miał możliwość 
otrzymania pisma wszczynającego 
postępowanie lub dokumentu 
równorzędnego w czasie umożliwiającym 
mu przygotowanie obrony albo że w tym 
celu podjęte zostały wszelkie niezbędne 
kroki.
3. Artykuł 15 Konwencji Haskiej z dnia 15 
listopada 1965 r. w sprawie doręczania za 
granicą aktów sądowych i pozasądowych w 
sprawach cywilnych i handlowych stosuje 
się, o ile pismo wszczynające postępowanie 

1. Artykuł 15 Konwencji Haskiej z dnia 15 
listopada 1965 r. w sprawie doręczania za 
granicą aktów sądowych i pozasądowych w 
sprawach cywilnych i handlowych stosuje 
się, o ile pismo wszczynające postępowanie 
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albo dokument równorzędny był przekazany 
w trybie tej konwencji.

albo dokument równorzędny był przekazany 
w trybie tej konwencji.

Or. it

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać procedury specjalnej, gdyż różnorodność zasad proceduralnych 
zwiększa trudności i może powodować opóźnienie w rozwiązaniu problemów, zamiast je 
przyspieszyć i ułatwić.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 59
Artykuł 24

Artykuł 24 skreślony
Orzeczenie i jego ponowne zbadanie

1. W przypadku gdy pozwany nie stawił się 
przed sądem i
a) nie ustalono, czy otrzymał pismo 
wszczynające postępowanie albo dokument 
równorzędny, lub 
b) nie mógł zakwestionować świadczeń 
alimentacyjnych z powodu działania siły 
wyższej lub ze względu na okoliczności 
wyjątkowe, za które nie ponosi winy,
orzeczenie może zostać wydane, ale 
pozwany ma prawo złożyć do sądu 
pochodzenia wniosek o ponowne zbadanie 
orzeczenia.
2. Termin złożenia wniosku o ponowne 
zbadanie orzeczenia liczony jest począwszy 
od dnia, w którym zostało ustalone, że 
pozwany zapoznał się z orzeczeniem i był w 
stanie podjąć stosowne działania, lub
najpóźniej począwszy od dnia, w którym 
organ odpowiedzialny za wykonanie 
poinformował go o tym orzeczeniu. Termin 
ten nie może być krótszy niż 20 dni.
3. Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia 
zawiesza wszystkie środki egzekucyjne 
podjęte w Państwie Członkowskim.
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Or. it

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać procedury specjalnej, gdyż różnorodność zasad proceduralnych 
zwiększa trudności i może powodować opóźnienie w rozwiązaniu problemów, zamiast je 
przyspieszyć i ułatwić.

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 60
Artykuł 33

Postanowienie o całkowitej lub częściowej 
odmowie lub zawieszeniu wykonania 
orzeczenia wydanego przez sąd pochodzenia 
można wydać na wniosek dłużnika 
wyłącznie w następujących przypadkach:

Postanowienie o całkowitej lub częściowej 
odmowie lub zawieszeniu wykonania 
orzeczenia wydanego przez sąd pochodzenia 
można wydać na wniosek dłużnika 
wyłącznie w następujących przypadkach:

a) dłużnik powołuje się na nowe 
okoliczności lub okoliczności, które były 
nieznane sądowi pochodzenia w momencie 
wydawania orzeczenia;

a) stwierdza się błędy w orzeczeniu 
wykonawczym lub w aktach postępowania;

b) dłużnik złożył wniosek o ponowne 
zbadanie orzeczenia sądu pochodzenia 
zgodnie z art. 24 i nie podjęto jeszcze nowej 
decyzji;
c) dłużnik spłacił już swój dług; c) dłużnik spłacił już swój dług;
d) prawo uzyskania wykonania orzeczenia 
wydanego przez sąd pochodzenia uległo w 
całości lub w części przedawnieniu;

d) prawo uzyskania wykonania orzeczenia 
wydanego przez sąd pochodzenia uległo w 
całości lub w części przedawnieniu;

e) orzeczenie wydane przez sąd pochodzenia 
jest niezgodne z orzeczeniem wydanym w 
Państwie Członkowskim wykonania lub z 
orzeczeniem, które spełnia warunki 
niezbędne dla jego uznania w Państwie 
Członkowskim wykonania.

e) orzeczenie wydane przez sąd pochodzenia 
jest niezgodne z orzeczeniem wydanym w 
Państwie Członkowskim wykonania lub z 
orzeczeniem, które spełnia warunki 
niezbędne dla jego uznania w Państwie 
Członkowskim wykonania.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o lit. a),w fazie wykonawczej nie można ponownie otwierać postępowania w 
sprawach, w których wydano już ostateczne orzeczenie.  Wykonanie może zostać wstrzymane 
jedynie z powodów dotyczących samego wykonania bez rozpatrywania powodów, które 
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doprowadziły do wydania decyzji o wykonaniu (patrz: art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001).

Jeżeli chodzi o lit. b), nie należy wprowadzać procedury specjalnej, gdyż różnorodność zasad 
proceduralnych zwiększa trudności i może powodować opóźnienie w rozwiązaniu problemów, 
zamiast je przyspieszyć i ułatwić.

Możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy w państwie pochodzenia wprowadzałaby system 
odwołań stanowiący anomalię. 

Poprawkę złożył Carlo Casini

Poprawka 61
Artykuł 34 ustęp 2

2. Polecenie miesięcznego automatycznego 
pobrania może zostać wydane wyłącznie, 
jeżeli orzeczenie zostało doręczone 
dłużnikowi w jeden ze sposobów 
określonych w art. 22.

2. Polecenie miesięcznego automatycznego 
pobrania może zostać wydane wyłącznie, 
jeżeli orzeczenie zostało doręczone 
dłużnikowi zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w państwie członkowskim, 
w którym orzeczenie jest wykonywane.

Or. it

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać procedury specjalnej, gdyż różnorodność zasad proceduralnych 
zwiększa trudności i może powodować opóźnienie w rozwiązaniu problemów, zamiast je 
przyspieszyć i ułatwić.


