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Poprawka 9
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W dniu 22 grudnia 2000 r. Rada 
przyjęła rozporządzenie (WE) nr 44/2001 
w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych, które 
zastąpiło Konwencję brukselską w zakresie 
dotyczącym terytorium Unii, między 
wszystkimi państwami członkowskimi 
z wyłączeniem Danii. Decyzją Rady 
2006/325/WE z 27 kwietnia 2006 r. Unia 
zawarła porozumienia z Danią 
zapewniające stosowanie przepisów 
rozporządzenia nr 44/2001 w odniesieniu 
do Danii. Konwencja lugańska z 1988 r. 
została zmieniona konwencją lugańską 
o jurysdykcji i uznawaniu oraz 
wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych, 
zawartą w dniu 30 października 2007 r. 
przez Unię, Danię i państwa EFTA. Należy 
zapewnić ciągłość interpretacji tych 
konwencji i rozporządzenia.

(8) W dniu 22 grudnia 2000 r. Rada 
przyjęła rozporządzenie (WE) nr 44/2001 
w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych, które 
zastąpiło Konwencję brukselską w zakresie 
dotyczącym terytorium Unii, między 
wszystkimi państwami członkowskimi 
z wyłączeniem Danii. Przedmiotowe 
rozporządzenie wprowadziło europejski 
tytuł egzekucyjny dla roszczeń 
bezspornych, by w drodze określenia 
minimalnych norm umożliwić swobodny 
przepływ orzeczeń, ugód sądowych 
i dokumentów urzędowych we wszystkich 
państwach członkowskich bez potrzeby 
wszczynania jakichkolwiek postępowań 
pośrednich w państwie członkowskim 
wykonania przed uznaniem 
i wykonaniem. Decyzją Rady 
2006/325/WE z 27 kwietnia 2006 r. Unia 
zawarła porozumienia z Danią 
zapewniające stosowanie przepisów 
rozporządzenia nr 44/2001 w odniesieniu 
do Danii. Konwencja lugańska z 1988 r. 
została zmieniona konwencją lugańską 
o jurysdykcji i uznawaniu oraz 
wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych, 
zawartą w dniu 30 października 2007 r. 
przez Unię, Danię i państwa EFTA. Należy 
zapewnić ciągłość interpretacji tych 
konwencji i rozporządzenia.

Or. lt
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Poprawka 10
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – zakończenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że przepis ten ma 
zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli 
twierdzi się, że pozwany ma prawa do 
ładunku lub frachtu albo że takie prawa 
miał w czasie działań ratowniczych lub 
udzielenia pomocy.

pod warunkiem że przepis ten ma 
zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli 
twierdzi się, że pozwany ma prawa
własności do ładunku lub frachtu albo że 
takie prawa miał w czasie działań 
ratowniczych lub udzielenia pomocy.

Or. lt

Poprawka 11
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed sąd miejsca, w którym pracownik 
zazwyczaj świadczy lub ostatnio zazwyczaj 
świadczył pracę; lub

a) przed sąd właściwy miejscowo dla 
stałego miejsca pracy pracownika lub

Or. lt

Poprawka 12
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed sąd miejsca, w którym pracownik
zazwyczaj świadczy lub ostatnio zazwyczaj
świadczył pracę; lub

a) przed sąd miejsca, w którym lub 
z którego pracownik świadczył pracę, lub
w którym był zatrudniony, lub

Or. de
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Poprawka 13
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – punkt 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pracownik wybiera sąd, w przypadku 
gdy kilka sądów jest właściwych 
miejscowo.

Or. de

Poprawka 14
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – punkt 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w postępowaniach dotyczących 
pozwów zbiorowych wnoszonych w danym 
państwie członkowskim, jurysdykcję mają 
sądy tegoż państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 7 preambuły rozporządzenia Rzym II konieczne jest zachowanie spójności 
między tymi instrumentami prawa wspólnotowego, które regulują właściwość przepisów, a 
jurysdykcją sądów. Do rozporządzenia Bruksela I należy wprowadzić jurysdykcję 
odpowiadającą art. 9 rozporządzenia Rzym II, aby zapobiec wybieraniu sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku kilku pozwanych w danej 
sprawie (pozew zbiorowy) spółka może nadal wybrać sąd, który wydaje się być bardziej 
przychylny z punktu widzenia jej interesów, co nie jest zgodne z celami rozporządzenia 
Bruksela I.

Poprawka 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. w przypadku roszczeń z indywidualnej 
umowy o pracę w przypadku pracownika, 
który ma miejsce zamieszkania w jednym 
państwie członkowskim, a pracę wykonuje 
zazwyczaj na terytorium innego państwa 
członkowskiego, w którym pracodawca ma 
faktycznie siedzibę, sądy państwa 
członkowskiego, w którym siedzibę ma 
pracodawca;

Or. nl

Poprawka 16
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Orzeczenia nie uznaje się, jeżeli: skreślony
1. uznanie byłoby oczywiście sprzeczne 
z porządkiem publicznym  (ordre public)  
państwa członkowskiego, w którym 
wystąpiono o uznanie;
2. pozwanemu, który nie wdał się w spór, 
nie doręczono dokumentu wszczynającego 
postępowanie lub dokumentu 
równorzędnego w czasie i w sposób 
umożliwiających mu przygotowanie 
obrony, chyba że pozwany nie złożył 
przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, 
chociaż miał do tego możliwość;
3. orzeczenia nie da się pogodzić 
z orzeczeniem wydanym między tymi 
samymi stronami w państwie 
członkowskim, w którym wystąpiono 
o uznanie;



AM\877560PL.doc 7/7 PE472.261v01-00

PL

4. orzeczenia nie da się pogodzić 
z wcześniejszym orzeczeniem wydanym 
w innym państwie członkowskim albo 
w państwie trzecim w sporze o to samo 
roszczenie między tymi samymi stronami, 
o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia 
warunki konieczne do jego uznania 
w państwie członkowskim, w którym 
wystąpiono o uznanie.

Or. lt


