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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opracowując poniższe poprawki do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
sprawozdawczyni zależało przede wszytskim na zagwarantowaniu, że decyzje związane ze 
świadczeniami alimentacyjnymi – w jak najszerszym pojęciu tego wyrażenia – w sprawach 
transgranicznych są uznawane i wykonywane w całej UE w jak najszybszy i jak 
najskuteczniejszy sposób oraz po jak najniższych kosztach.

Rozwiązania zaproponowane przez sprawozdawczynię są rozwiązaniami pragmatycznymi i 
tak zaplanowanymi, aby możliwa była ich akceptacja przez jak największą liczbę państw 
członkowskich. Mogą one obruszyć purystów, jednak zdaniem sprawozdawczymi interes 
stron (szybkie rozwiązanie problemu będącego źródłem prawdziwych trudności, również i 
zwłaszcza u dzieci) musi przeważyć nad wszelkimi innymi względami, uwzgledniając w 
należyty sposób potrzeby dłużników alimentacyjnych oraz prawa strony pozwanej.

Celem niniejszej opinii jest również doprowadzenie do podjęcia działań przez Radę oraz 
wyrażenie poparcia dla Komisji. Problem, do którego odnosi się rozporządzenie, stanowi 
rzeczywiste obciążenie dla obywateli Unii. Wraz z ukończeniem budowy wspólnego rynku 
transgraniczne przepływy ludności uległy znacznemu nasileniu, a razem z nimi problemy 
mogące stanowić udrękę dla partnerów migrantów zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich, których obywatele w najszerszym możliwym stopniu korzystają z korzyści, 
jakie daje im swoboda przemieszczania się. Co więcej, należy uwzględnić też fakt, że 
zjawisko rozwodów i separacji ulega nasileniu w całej UE.

Unia powinna wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z zapewnieniem swoim 
obywatelom rzeczywistego prawa do wypełniania zobowiązań alimentacyjnych w sytuacji 
korzystania z ustanowionej traktatami swobody przemieszczania się, a państwa członkowskie 
we własnym interesie powinny zadbać o to, aby partnerzy i dzieci nie musieli polegać na 
systemie opieki społecznej.

Sugerując wniesienie poprawek do przepisów proponowanego rozporządzenia 
sprawozdawczymi skorzystała z okazji i wezwała państwa członkowskie do rozważenia 
nowych form wykonania orzeczeń w sprawach alimentacyjnych, które okazały się niezwykle 
skuteczne w nieeuropejskich systemach sądowych.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

  
1 Dz.U C 242 z 7.10.2006, str. 0020-0026.
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Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 61 lit. c),

Uzasadnienie

Po zasięgnięciu przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia, 
Komisja Prawna uznała, że wniosek powinien opierać się na procedurze współdecyzji.

Poprawka 2
Odniesienie 3

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego,

skreślone

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do odniesienia nr 1.

Poprawka 3
Odniesienie 4 a (nowe)

Działając zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 251 traktatu,

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do odniesienia nr 1.

Poprawka 4
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) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia musi obejmować wszystkie 
zobowiązania alimentacyjne wynikające ze 
stosunków rodzinnych, pochodzenia, 
małżeństwa lub powinowactwa lub 
stosunków, w tym stosunków pomiędzy 
parami tej samej płci, mających zbliżone 
skutki, takich jak partnerstwo cywilne, tak 
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aby zapewnić równe traktowanie wszystkich 
wierzycieli alimentacyjnych. Zobowiązania 
te powinny mieć jak najszerszy zakres, 
obejmujący zwłaszcza polecenia dotyczące 
płatności okresowych, płatności 
ryczałtowych, przenoszenia prawa 
własności i uregulowania własności, i 
powinny być ustalane na podstawie 
odpowiednich alimentacyjnych potrzeb i 
zasobów stron.

Uzasadnienie

Należy koniecznie udzielić pewnych wskazówek  co do znaczenia i zakresu wyrażenia 
„zobowiązania alimentacyjne”. Ważne jest też, aby określić szczegółowo, że rozporządzenie 
obejmuje swym zakresem również partnerstwo cywilne i partnerstwo pomiędzy dwiema 
osobami tej samej płci.

Poprawka 5
Punkt 10 preambuły

(10) Przepisy odnoszące się do właściwości 
międzynarodowej różnią się nieznacznie od 
przepisów obecnie stosowanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 44/2001. Aby 
zapewnić jak najlepszą ochronę interesów 
wierzycieli alimentacyjnych oraz aby 
przyczynić się do prawidłowego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
na obszarze Unii Europejskiej, przepisy te 
muszą być jasne i obejmować wszystkie 
przypadki, w których istnieje wystarczający 
związek między sytuacją stron i danym 
Państwem Członkowskim. Fakt, że miejsce 
stałego zamieszkania pozwanego znajduje 
się w państwie niebędącym Państwem 
Członkowskim Unii Europejskiej, nie może 
dłużej być przyczyną wyłączenia norm 
wspólnotowych, nie należy też pozostawiać 
możliwości odesłania do systemu prawa 
krajowego.

(10) Przepisy odnoszące się do właściwości 
międzynarodowej różnią się nieznacznie od 
przepisów obecnie stosowanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 44/2001. Aby 
zapewnić jak najlepszą ochronę interesów 
wierzycieli alimentacyjnych oraz aby 
przyczynić się do prawidłowego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
na obszarze Unii Europejskiej, przepisy te 
muszą być jasne i obejmować wszystkie 
przypadki, w których istnieje wystarczający 
związek między sytuacją stron i danym 
Państwem Członkowskim.

Uzasadnienie

W związku z planowanymi negocjacjami Konwencji w sprawie międzynarodowej egzekucji 
należności na rzecz dzieci i innych rodzajów zobowiązań alimentacyjnych w ramach 
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konferencji haskiej, do której Wspólnota Europejska przystąpiła w dniu 3 kwietnia 2007 r., 
należy pominąć powyższe zdanie.

Poprawka 6
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 wobec dziecka 
małoletniego, aby zapewnić ochronę 
„słabszej stronie”. Sąd, przed którym toczy 
się powództwo, musi upewnić się, że 
wszelkie rozszerzenie właściwości zostało 
uzgodnione dobrowolnie i po otrzymaniu 
conseil juridique indépendant et qu'elle 
prend en compte la situation des parties au 
moment de la procédure All choice-of-court 
agreements should be in writing.

Uzasadnienie

It is important that the court seised should satisfy itself that any choice-of-court agreement 
has been freely agreed after obtaining legal advice and is still relevant having regard to the 
situation of the parties at the time when the proceedings take place.

Poprawka 7
Punkt 14 preambuły

(14) Prawo państwa, w którym ma miejsce 
stałego zamieszkania wierzyciel 
alimentacyjny, musi pozostać prawem 
dominującym, tak jak w obowiązujących 
instrumentach międzynarodowych, ale w 
następnej kolejności musi obowiązywać 
prawo miejsca siedziby sądu, gdyż w tej 
konkretnej dziedzinie umożliwia ono często 
rozstrzyganie sporów w prostszy, szybszy i 
mniej kosztowny sposób.

(14) The law of the country of the habitual 
residence of the maintenance creditor should
be dominant, as in the existing international 
instruments, although the law of the forum
may be applied, even where it is not the law 
of the creditor’s habitual residence, where 
it allows disputes in this area to be 
equitably resolved in a simpler, faster and 
less expensive manner and there is no 
evidence of forum shopping.

Uzasadnienie

The Regulation’s aim of enabling maintenance creditors easily to obtain a decision which will 
be automatically enforceable in another Member State would be frustrated if a solution were 
to be adopted which obliged courts to apply foreign law where the dispute could be resolved 
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simpler, faster and more economically by applying the law of the forum. Application of 
foreign law tends to prolong proceedings and lead to additional costs being incurred in 
procedures which often involve an element of urgency and in which litigants do not
necessarily have deep pockets. Moreover, in some cases application of the law of the 
creditor’s country of habitual residence could give rise to an undesirable result, as in the case 
where the creditor seeks a maintenance order in the country of which she is a national having 
sought refuge there after leaving the country in which she had been habitually resident with 
her husband who is of the same nationality, who is still resident there. 

On these grounds, this amendment provides for the discretionary application of the law of the 
forum, whilst safeguarding against forum shopping.

Poprawka 8
Punkt 15 preambuły

(15) W przypadku gdy żadne z 
wymienionych wyżej praw nie daje 
wierzycielowi możliwości uzyskania od 
dłużnika świadczeń alimentacyjnych, musi 
istnieć możliwość stosowania prawa innego 
państwa, z którym zobowiązania 
alimentacyjne są ściśle związane. Mowa tu 
w szczególności, choć nie wyłącznie, o 
państwie, którego obie strony są 
obywatelami.

(15) Where the law of the country of the 
maintenance creditor’s habitual residence 
or the law of the court seised does not 
enable the maintenance creditor to obtain 
maintenance from the debtor or where it 
would be inequitable or inappropriate to 
apply that law, it should remain possible to 
apply the law of another country with which 
the maintenance obligation is closely 
connected, in particular, but not exclusively,
that of the country of the parties’ common 
nationality.

Uzasadnienie

This amendment allows for the application of a law other than that of the country of the 
maintenance creditor’s habitual residence or that of the court seised, also in order to avoid 
forum shopping.

Poprawka 9
Punkt 16 preambuły

(16) Stronom należy zezwolić pod pewnymi 
warunkami na wybór prawa właściwego, tak 
aby do celów postępowania mogły wybrać 
prawo miejsca siedziby sądu. Ponadto 
należy im umożliwić uzgodnienie prawa 
właściwego w ugodzie poprzedzającej 
wszelki spór sądowy, jednak wyłącznie w 
przypadku zobowiązań alimentacyjnych, 

(16) Parties should be allowed, under certain 
conditions, to choose the applicable law. 
They should be able to choose the law of the 
forum for the purposes of particular 
proceedings. Moreover, they should be 
entitled to agree on the applicable law prior 
to any dispute, but only when the 
maintenance obligations involved are other 



PE 386.692v01-00 8/20 PA\661040PL.doc

PL

które nie są należne dzieciom lub słabszym 
osobom pełnoletnim; zresztą wybór ten 
powinien zostać ograniczony do określenia 
tylko niektórych praw.

than those in respect of children or 
vulnerable adults; furthermore, any such 
choice should be limited to the designation 
of certain laws only. The court seised must 
be satisfied that any choice of law has been 
agreed after obtaining independent legal 
advice. All choice-of-law agreements 
should be in writing.

Poprawka 10
Punkt 17 preambuły

(17) Należy zapewnić dłużnikowi ochronę 
przed zastosowaniem określonego prawa w 
przypadkach, gdy stosunek rodzinny 
stanowiący uzasadnienie dla uzyskania 
świadczeń alimentacyjnych nie jest 
powszechnie uważany za zasługujący na 
uprzywilejowane traktowanie. Ewentualne 
przykłady takich stosunków to w 
szczególności stosunki między krewnymi w 
linii bocznej lub osobami 
spowinowaconymi, przypadek zobowiązań 
alimentacyjnych zstępnych względem 
wstępnych lub utrzymanie obowiązku 
wsparcia po rozwiązaniu małżeństwa.

skreślony

Uzasadnienie

Przedmiotowy punkt preambuły jest niejasny, wydaje się być sprzeczny z zasadą wzajemnego 
uznawania i mieć charakter dyskryminujący. Należy też dodać, że poprawka 
sprawozdawczyni do art. 20 zabezpieczająca porządek prawny sprawia, że niniejszy punkt 
preambuły jest zbędny.

Poprawka 11
Punkt 19 preambuły

(19) Należy umożliwić szybkie i skuteczne 
wykonanie w jakimkolwiek Państwie 
Członkowskim orzeczenia w sprawie 
dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych 
wydanego w innym Państwie 
Członkowskim. Wierzyciele alimentacyjni 
muszą mieć w szczególności możliwość 
korzystania z bezpośredniego pobierania 

(19) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
wprowadzenie procedur przynoszących 
wyniki, dostępnych, bezzwłocznych, 
skutecznych, opłacalnych, elastycznych i 
sprawiedliwych. Należy umożliwić szybkie 
i skuteczne wykonanie w jakimkolwiek 
państwie członkowskim orzeczenia 
w sprawie dotyczącej zobowiązań 
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należnych świadczeń z wynagrodzenia za 
pracę lub z rachunków bankowych 
dłużników.

alimentacyjnych wydanego w innym 
państwie członkowskim. Wierzyciele 
alimentacyjni muszą mieć w szczególności 
możliwość korzystania z bezpośredniego 
pobierania należnych świadczeń z 
wynagrodzenia za pracę lub z rachunków 
bankowych dłużników.  Należy wspierać 
nowatorskie i skuteczne środki 
wykonywania orzeczeń alimentacyjnych.

Uzasadnienie

In common with the draft Hague Convention, the Regulation should pursue the objective of 
promoting accessible, prompt, efficient, cost-effective, responsive and fair procedures.

Enforcement of maintenance decisions is problematic in many jurisdictions. Member States 
should therefore actively consider novel means of enforcement that have been used to great 
effect in non-EU jurisdictions, such as confiscation of driving licences.

Poprawka 12
Punkt 22 preambuły

(22) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i przestrzega zasad 
uznanych w szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsze 
rozporządzenie ma w szczególności na celu 
zapewnienie pełnego poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, przestrzegania praw dziecka 
oraz zagwarantowanie możliwości 
wniesienia do niezależnego i bezstronnego 
sądu lub trybunału skutecznego środka 
zaskarżenia w celu odwołania się zgodnie z 
art. 7, 8, 24 i 47 Karty.

(22) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i przestrzega zasad 
uznanych w szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsze 
rozporządzenie ma w szczególności na celu 
zapewnienie pełnego poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, przestrzegania praw dziecka 
oraz zagwarantowanie możliwości 
wniesienia do niezależnego i bezstronnego 
sądu lub trybunału skutecznego środka 
zaskarżenia w celu odwołania się zgodnie z 
art. 7, 8, 24 i 47 Karty. Stosując niniejsze 
rozporządzenie należy uwzględniać art. 3 i 
27 Konwencji Praw Dziecka ONZ z dnia 20 
listopada 1989 r., które stanowią co 
następuje:
- in all actions concerning children the best 
interests of the child shall be a primary 
consideration,
- every child has the right to a standard of 
living adequate for the child’s physical, 
mental, spiritual, moral and social 
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development,
- the parent(s) or others responsible for the 
child have the primary responsibility to 
secure, within their abilities and financial 
capacities, the conditions of living 
necessary for the child’s development, and
- States should take all appropriate 
measures, including the conclusion of 
international agreements, to secure the 
recovery of maintenance for the child from 
the parent(s) or other responsible persons, 
in particular where such persons live in a 
State different from that of the child.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić prawa dziecka w formie, w jakiej przewidziano je w odnośnej konwencji 
ONZ.

Poprawka 13
Punkt 23 preambuły

(23) Na mocy art. 2 decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1, należy przyjąć środki niezbędne 
do wykonania niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą 
w art. 3 tej decyzji.

(23) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia należy przyjąć 
zgodnie z przepisami decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1.

_______________________
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

_______________________
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona 
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.07.06, str. 
11).

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące komitologii zostały dostosowane, aby uwzględnić zmianę decyzji w 
sprawie komitologii z 1999 r. Por. też poprawki do art. 50 i 51.

Poprawka 14
Punkt 24 preambuły

(24) Niniejsze rozporządzenie musi zastąpić 
wcześniej przyjęte instrumenty wspólnotowe 

(24) This Regulation should replace the 
Community instruments adopted previously 
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dotyczące tej samej dziedziny. W celu 
ujednolicenia i uproszczenia 
obowiązujących norm prawnych, niniejsze 
rozporządzenie ma ponadto pierwszeństwo 
przed pozostałymi instrumentami 
międzynarodowymi mającymi zastosowanie 
w tej dziedzinie w Państwach 
Członkowskich.

and covering the same field. It should
prevail, in addition, over other applicable 
international instruments applicable between 
the Member States in the same matters, in 
order to unify and simplify the legal rules in 
force. It should be compatible with the 
Hague Convention on the international 
recovery of child support and other forms 
of family maintenance.

Uzasadnienie

It is important to make it clear that the Regulation is intended to be compatible with the 
forthcoming Hague Convention.

Poprawka 15
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 
ze stosunków rodzinnych, pochodzenia, 
małżeństwa lub powinowactwa lub ze 
stosunków, które, zgodnie z prawem dla 
nich właściwym, mają zbliżone skutki, 
takich jak partnerstwo cywilne.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu preambuły nr 9.

Poprawka 16
Artykuł 2 punkt (8)

(8) „wierzyciel” – każda osoba fizyczna, 
której należne są świadczenia alimentacyjne 
lub która rości sobie prawo do świadczeń 
alimentacyjnych;

(8) the term ‘creditor’ shall mean any natural 
person to whom maintenance is owed or is 
alleged to be owed or a public body which 
has assumed the position of the creditor for 
the purpose of enforcement,

Poprawka 17
Artykuł 2 punkt (9)

(9) „dłużnik” – każda osoba fizyczna, która 
jest zobowiązana do uiszczania świadczeń 

(9) the term ‘debtor’ shall mean any natural 
person who owes or who is alleged to owe 
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alimentacyjnych lub względem której 
wysuwane są roszczenia dotyczące 
świadczeń alimentacyjnych.

maintenance or a public body which has 
taken over the obligation of the debtor to 
maintain the creditor,

Poprawka 18
Artykuł 2 punkt (9 a) (nowy)

(9a) the term ‘proceedings concerning the 
status of a person’ shall mean any 
proceedings relating to divorce, legal 
separation, marriage annulment or 
affiliation.

Uzasadnienie

It is necessary to specify what is meant by the expression “proceedings concerning the status 
of a person”. The definition coincides with the definition of jurisdiction contained in 
Regulation No 2201/2003, but is expanded to include affiliation proceedings.

Poprawka 19
Artykuł 3 litera c)

c) sąd właściwy do rozpoznania sprawy 
odnoszącej się do stanu osobowego w 
przypadku, gdy pozew dotyczący 
zobowiązań alimentacyjnych towarzyszy tej 
sprawie, chyba że właściwość ta jest oparta 
tylko na obywatelstwie jednej ze stron, lub

c) sąd właściwy do rozpoznania sprawy 
odnoszącej się do stanu osobowego w 
przypadku, gdy pozew dotyczący 
zobowiązań alimentacyjnych towarzyszy tej 
sprawie;

Uzasadnienie

This limitation does not seem to serve any useful purpose.

Poprawka 20
Artykuł 3 litera d)

d) sąd właściwy do rozpoznania sprawy 
odnoszącej się do odpowiedzialności 
rodzicielskiej w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 2201/2003 w przypadku, gdy 
pozew dotyczący zobowiązań 

d) the court which has jurisdiction to 
entertain proceedings concerning parental 
responsibility, under Regulation (EC) No
2201/2003, if the matter relating to 
maintenance is ancillary to those 
proceedings and parental-responsibility 
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alimentacyjnych towarzyszy tej sprawie. proceedings are already pending before 
that court or are brought before that court 
at the same time as an application for 
maintenance.

Uzasadnienie

This clarification seems worthwhile.

Poprawka 21
Artykuł 4 ustęp 2

2. Umowa dotycząca właściwości jest 
zawierana na piśmie. Wszelkie przekazy za 
pomocą elektronicznego nośnika 
informacji umożliwiającego trwały zapis 
umowy są zrównane z formą pisemną.

2. Umowa dotycząca właściwości jest 
zawierana na piśmie.

Uzasadnienie

This provision is excessively vague: it could cover, say, an exchange of e-mails.

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. The court seised must be satisfied that 
any prorogation of jurisdiction has been 
freely agreed after obtaining independent 
legal advice and that it takes account of the 
situation of the parties at the time of the 
proceedings.

Uzasadnienie

See the justification of the amendment to Recital 11.

Poprawka 23
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 

b) in the case of maintenance obligations 
between spouses or ex-spouses, the courts of 
the Member State in whose territory the last 
common habitual residence of the spouses 
was situated, provided that such habitual 
residence still existed at least one year 
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mieszkali oni w tym miejscu jeszcze w roku 
poprzedzającym wytoczenie powództwa.

before the institution of the proceedings.

Uzasadnienie

Affects the English version only.

Poprawka 24
Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)

Where maintenance proceedings have been 
brought by way of application for interim 
relief, Articles 7 and 8 shall not operate so 
as to cause the law applicable to the 
application for interim relief necessarily to 
apply to any subsequent application for 
maintenance or variation of maintenance 
brought in connection with substantive 
proceedings for divorce, annulment of 
marriage/civil partnership or legal 
separation.

Uzasadnienie

In the absence of such a provision, it could be held that where a woman applied for 
maintenance by way of interim measures in country A, where she sought refuge, the law of 
country A ought to be applied to all questions relating to maintenance obligations arising 
under divorce proceedings subsequently brought in country B, her country of origin where 
she resides with her spouse.

Poprawka 25
Artykuł 13

1. Zobowiązania alimentacyjne podlegają 
prawu państwa, w którym ma miejsce 
stałego zamieszkania wierzyciel.

1. Maintenance obligations shall be 
governed by the law of the country in whose 
territory the creditor is habitually resident.

2. Prawo miejsca siedziby sądu (lex fori) 
stosuje się:

2. The law of the forum shall apply:

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

(a) where it is the law of the country of the 
creditor's habitual residence, or

b) jeżeli wierzyciel złoży wniosek o 
stosowanie prawa miejsca siedziby sądu i 
jeśli jest to prawo państwa, w którym ma 

(b) where the creditor is unable to obtain 
maintenance from the debtor by virtue of 
the law of the country of the creditor's 
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miejsce stałego zamieszkania dłużnik. habitual residence, or

(c) unless the creditor requests otherwise 
and the court is satisfied that he or she has 
obtained independent legal advice on the 
question, where it is the law of the country 
of the debtor's habitual residence.

3. Jeżeli żadne z praw określonych zgodnie z 
poprzednimi ustępami nie daje 
wierzycielowi możliwości uzyskania od 
dłużnika świadczeń alimentacyjnych i gdy 
ze wszystkich okoliczności sprawy wynika, 
że zobowiązania alimentacyjne łączą ścisłe 
więzi z innym państwem, w szczególności 
wspólne obywatelstwo wierzyciela i 
dłużnika, stosuje się prawo państwa, z 
którym zobowiązania alimentacyjne łączą 
ścisłe więzi.

3. Notwithstanding paragraph 1, the law of 
the forum may be applied, even where it is 
not the law of the country of the creditor’s 
habitual residence, where it allows 
maintenance disputes to be equitably 
resolved in a simpler, faster and less 
expensive manner and there is no evidence 
of forum shopping.

4. Alternatively, where the law of the 
country of the creditor’s habitual residence 
or the law of the forum does not enable the 
creditor to obtain maintenance from the 
debtor or where it would be inequitable or 
inappropriate to apply that law, the 
maintenance obligations shall be governed 
by the law of another country with which 
the maintenance obligation is closely 
connected, in particular, but not 
exclusively, that of the country of the 
common nationality of the creditor and the 
debtor.

Uzasadnienie

See the justifications to the amendments to Recitals 14 and 15.

Poprawka 26
Artykuł 14 ustęp 1a (nowy)

provided that the court seised is satisfied 
that any choice of court or choice of law 
has been freely agreed after obtaining 
independent legal advice.
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Poprawka 27
Artykuł 15

Artykuł 15
Niestosowanie prawa określonego na 

wniosek dłużnika
1. W przypadku zobowiązań 
alimentacyjnych innych niż zobowiązania 
alimentacyjne wobec dzieci i słabszych osób 
pełnoletnich oraz zobowiązania 
alimentacyjne między małżonkami lub 
byłymi małżonkami dłużnik może 
przeciwstawić roszczeniom wierzyciela brak 
zobowiązań alimentacyjnych wobec niego 
zgodnie z ich wspólnym prawem krajowym 
lub, w przypadku braku wspólnego 
obywatelstwa, zgodnie z prawem państwa, 
w którym ma miejsce stałego zamieszkania.

skreślony

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 
związek małżeński łączą najściślejsze więzi.

Uzasadnienie

This provision seems to conflict with the principle of mutual recognition and to be 
discriminatory.

Poprawka 28
Artykuł 17

1. Prawo właściwe dla zobowiązań 
alimentacyjnych określa w szczególności:

1. The law applicable to a maintenance 
obligation shall determine in particular: 

(a) istnienie i zakres praw wierzyciela oraz 
osobę, względem której wierzyciel może te 
prawa wykonać;

(a) whether, for what term and in what 
amount and from whom a creditor may 
claim maintenance; 

(b) stopień, w jakim wierzyciel może wnosić 
o świadczenia alimentacyjne z mocą 
wsteczną;

(b) for what term and in what amount the 
creditor may claim retroactive maintenance;

(c) sposób obliczania zobowiązań 
alimentacyjnych i ich indeksacji;

(c) the calculation and indexation of the 
maintenance obligation; 
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(d) przedawnienie i terminy dla wszczęcia 
postępowania;

(d) limitation periods and time limits on the 
institution of proceedings; 

(e) prawo instytucji publicznej, która 
wypłaciła świadczenia na rzecz wierzyciela, 
do uzyskania zwrotu świadczeń oraz 
ograniczenia zobowiązania dłużnika.

(e) the right of a public body which has 
provided benefits for a creditor to obtain 
reimbursement of those benefits and the 
extent of the obligation of the debtor.

2. Bez względu na treść prawa właściwego 
przy określaniu kwoty świadczeń 
alimentacyjnych należy uwzględnić 
potrzeby wierzyciela i środki finansowe 
dłużnika.

2. Notwithstanding paragraph 1, in 
determining the amount of maintenance, 
the court seised shall take as its basis the 
actual and present needs of the creditor 
and the actual and present resources of the 
debtor, taking account of the latter’s 
reasonable needs and any other 
maintenance obligations to which he or she 
may be subject.

Uzasadnienie

This amendment seeks to tighten up the wording of the Commission’s text. It is important to 
make it clear that the actual needs of the creditor are of paramount importance and to take 
account of the fact that the debtor may be under a duty already to pay maintenance to, for 
instance, a previous partner.

Poprawka 29
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.

Uzasadnienie

This safeguard needs to be maintained.

Poprawka 30
Artykuł 21

Jeśli Państwo Członkowskie składa się z 
kilku jednostek terytorialnych posiadających 

A State within which different territorial 
units have their own rules of law in respect 
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własne przepisy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych, każda z tych jednostek jest 
uznawana za oddzielny kraj dla celów 
określenia prawa właściwego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

of maintenance obligations shall not be 
bound to apply this Regulation to conflicts 
solely between the laws of such units.

Uzasadnienie

This provision reproduces the corresponding provision of Rome II. Member States comprising 
several territorial units with their own legal rules should be left to decide whether the 
provisions of the Regulation should apply as between those territorial units.

Poprawka 31
Artykuł 22 ustęp 3 

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.

3. Service may also be effected on a 
defendant’s representative.

Komisja podaje te informacje do 
wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

The methods of service provided for correspond to those provided for in Regulation No 
1896/2006 on the European order for payment procedure, which makes no provision for 
changing the applicable methods of service. For the sake of simplicity, consideration should 
be given to making a reference merely to Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on 
the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or 
commercial matters.

The new paragraph 3 allows service to be made on the defendant’s legal representative in 
accordance with a provision included in Regulation No 1896/2006.

Poprawka 32
Artykuł 29

Powód, któremu w Państwie Członkowskim 
pochodzenia przyznano całkowitą lub 
częściową pomoc prawną lub zwolnienie od 
kosztów i opłat, uprawniony jest w 
postępowaniu wykonawczym do najbardziej 
przychylnego traktowania w zakresie 

An applicant who, in the Member State of 
origin, has benefited from complete or 
partial legal aid or exemption from costs or 
expenses shall be entitled, in the procedure 
for enforcement, to benefit from legal aid in 
accordance with the provisions of Council 
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udzielania mu pomocy prawnej lub 
możliwie najwyższego zwolnienia od 
kosztów i opłat, jakie przewiduje prawo 
Państwa Członkowskiego wykonania.

Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to 
improve access to justice in cross-border 
disputes by establishing minimum common 
rules relating to legal aid for such disputes1

or the most extensive exemption from costs 
or expenses provided for by the law of the 
Member State of enforcement.

_______________________________
1 Dz.U L 26 z 31.1.2003, str. 41.

Poprawka 33
Artykuł 33 litera a) 

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

skreślona

Uzasadnienie

This provision leaves too much latitude to a maintenance debtor wishing to evade his 
obligations. Provision is already made in point (b) for the situation where the debtor has 
applied for review in the court of origin. Moreover, it is unclear how the enforcing court will 
be in a position to review the decision of the court of origin: not all court decisions contain an 
exhaustive statement of their grounds and the court where enforcement is sought does not 
receive the case-file.

Poprawka 34
Artykuł 35 a (nowy) 

Artykuł 35a
Other enforcement orders

The court seised may order all such other 
measures of enforcement as are provided 
for in its national law which it considers 
appropriate.

Uzasadnienie

This court in which enforcement is sought should not be limited to the orders listed in the 
Regulation. Whereas Member States should be encouraged to consider novel means of 
enforcement including those that have been used to great effect in non-EU jurisdictions, 
courts should certainly use the full panoply of measures available to them under their 
national law.

Poprawka 35
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Artykuł 38 ustęp 1

1. Przepisy rozdziału VI mają zastosowanie, 
w razie konieczności, do uznawania i 
wykonywania zawartych między stronami i 
wykonalnych dokumentów urzędowych i 
ugód. Właściwy organ Państwa 
Członkowskiego, w którym dany dokument 
urzędowy lub ugoda zawarta między 
stronami są wykonalne, wydaje, na wniosek 
każdej zainteresowanej strony, odpis 
dokumentu sporządzony przy użyciu 
formularza, którego wzór został 
zamieszczony w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia.

1. The provisions of Chapter VI shall apply 
as appropriate to the recognition and 
enforcement of authentic instruments and 
agreements between the parties that are 
enforceable. The competent authority of a 
Member State in which an authentic 
instrument or an agreement between the 
parties is enforceable shall issue, 
automatically, an extract of act using the 
standard form in Annex II of this 
Regulation.

Uzasadnienie

The provisions of the Regulation should operate with a minimum of formality.

Poprawka 36
Artykuł 50

Wszelkie zmiany załączników do 
niniejszego rozporządzenia są przyjmowane 
zgodnie z procedurą doradczą określoną w 
art. 51 ust. 2.

Any amendment to the Annexes of this 
Regulation shall be adopted in accordance 
with the advisory procedure set out in 
Article 51(2).

Poprawka 37
Artykuł 51

1. Komisja jest wspierana przez komitet, 
który składa się z przedstawicieli Państw 
Członkowskich i któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji.

1. The Commission shall be assisted by the 
committee provided for by Article 75 of 
Regulation (EC) No 44/2001.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się procedurę doradczą 
przewidzianą w art. 3 decyzji Rady 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy art. 7 
ust. 3 tej decyzji.

2. Where reference is made to this 
paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to 
the provisions of Article 8 thereof.


