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Poprawka 24
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia parom małżeńskim 
pewności prawa w odniesieniu do 
posiadanych przedmiotów majątkowych i 
zaoferowania im pewnej 
przewidywalności, należy ująć w jednym 
instrumencie wszystkie przepisy mające 
zastosowanie do małżeńskich ustrojów 
majątkowych.

(8) W celu zapewnienia parom małżeńskim 
pewności prawa w odniesieniu do 
posiadanych przedmiotów majątkowych, a 
także zapewnienia parom małżeńskim i
zarejestrowanym związkom większej 
pewności prawa w odniesieniu do ich 
małżeńskich ustrojów majątkowych 
konieczne jest ujednolicenie przepisów 
prawnych w tej dziedzinie, jak również 
wprowadzenie zasad przewidujących 
automatyczne uznawanie i wykonywanie 
orzeczeń w takich sprawach. Pozwoli to 
zlikwidować obecne zamieszanie panujące 
wokół takich ustrojów w zakresie tego, 
jakie prawo ma zastosowanie, który sąd 
ma jurysdykcję itp.; a w celu zaoferowania 
odnośnym osobom pewnej 
przewidywalności, należy ująć w jednym 
instrumencie wszystkie przepisy mające 
zastosowanie do małżeńskich ustrojów 
majątkowych.

Or. en

Poprawka 25
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien obejmować 
wszystkie kwestie cywilnoprawne 
związane z małżeńskimi ustrojami 
majątkowymi, zarówno w zakresie 
bieżącego zarządzania majątkiem 

(11) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien obejmować 
wszystkie kwestie cywilnoprawne 
związane z małżeńskimi ustrojami 
majątkowymi, zarówno w zakresie 
bieżącego zarządzania majątkiem 
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małżonków, jak i zniesienia ustroju, 
zwłaszcza na skutek separacji pary lub 
śmierci jednego z małżonków.

małżonków, jak i zniesienia ustroju, 
zwłaszcza na skutek separacji lub rozwodu 
pary, albo śmierci jednego z małżonków.

Or. fr

Poprawka 26
Edite Estrela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obowiązki alimentacyjne między 
małżonkami regulowane są przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z 
dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń oraz współpracy 
w zakresie zobowiązań alimentacyjnych19, 
należy je w związku z tym wykluczyć z 
zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia, podobnie jak zagadnienia 
dotyczące ważności i skutków darowizn, 
podlegające przepisom rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych (Rzym I).

(12) Obowiązki alimentacyjne między 
małżonkami regulowane są przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z 
dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń oraz współpracy 
w zakresie zobowiązań alimentacyjnych19, 
należy je w związku z tym wykluczyć z 
zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. pt

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I) nie ma zastosowania do zobowiązań wynikających z przepisów prawa rodzinnego 
ani wywodzących się z małżeńskich ustrojów majątkowych. Intencją ustawodawcy było 
wyraźne wyłączenie z zakresu stosowania tego rozporządzenia krajowych przepisów prawa 
rodzinnego, na przykład zasady, że darowizny między małżonkami mają być traktowane jako 
majątek osobisty a nie jako wspólny majątek małżonków.

Poprawka 27
Angelika Werthmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uwzględnić rosnącą mobilność 
par małżeńskich oraz zapewnić 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, 
normy jurysdykcyjne zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu przewidują, że 
kwestie dotyczące małżeńskiego ustroju 
majątkowego, w tym jego zniesienia, które 
związane są z postępowaniem 
rozwodowym, postępowaniem w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 
małżeństwa, będą rozpatrywane przez sądy 
państwa członkowskiego właściwe do 
rozpatrywania spraw w postępowaniu 
rozwodowym, postępowaniu w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 
małżeństwa na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 .

(14) Aby uwzględnić rosnącą mobilność 
zawodową oraz wybory migracyjne par 
małżeńskich, zapewnić usprawnienie 
wymiaru sprawiedliwości oraz ustanowić 
jasne ramy prawne na terenie Unii, normy 
jurysdykcyjne zawarte w niniejszym 
rozporządzeniu przewidują, że kwestie 
dotyczące małżeńskiego ustroju 
majątkowego, w tym jego zniesienia, które 
związane są z postępowaniem 
rozwodowym, postępowaniem w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 
małżeństwa, będą rozpatrywane przez sądy 
państwa członkowskiego właściwe do 
rozpatrywania spraw w postępowaniu 
rozwodowym, postępowaniu w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 
małżeństwa na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Or. en

Poprawka 28
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku gdy kwestie dotyczące 
małżeńskiego ustroju majątkowego nie są 
związane ani z postępowaniem 
rozwodowym, postępowaniem w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 

(16) W przypadku gdy kwestie dotyczące 
małżeńskiego ustroju majątkowego nie są 
związane ani z postępowaniem 
rozwodowym, postępowaniem w sprawie 
separacji prawnej lub unieważnienia 
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małżeństwa, ani ze śmiercią jednego z 
małżonków, małżonkowie mogą 
postanowić o przedłożeniu kwestii 
dotyczących swojego małżeńskiego ustroju 
majątkowego do rozpatrzenia sądom 
państwa członkowskiego, którego prawo 
wybrali jako prawo właściwe dla ich 
ustroju majątkowego. Decyzja ta przybiera 
postać umowy między małżonkami, którą 
można zawrzeć w każdej chwili, w tym w 
trakcie postępowania.

małżeństwa, ani ze śmiercią jednego z 
małżonków, małżonkowie mogą 
postanowić o przedłożeniu kwestii 
dotyczących swojego małżeńskiego ustroju 
majątkowego do rozpatrzenia sądom 
państwa członkowskiego, którego prawo 
wybrali jako prawo właściwe dla ich 
ustroju majątkowego. Przepisy dotyczące 
prawa właściwego znane są jako „normy 
kolizyjne” i mają na celu ustalenie, który 
z systemów prawnych poszczególnych 
krajów będzie miał w danym przypadku 
zastosowanie. Prawo właściwe jest 
zazwyczaj ustalane na podstawie 
łączników lub prawa siedziby sądu 
(krajowego prawa materialnego państwa 
posiadającego kompetencje 
ustawodawcze). Decyzja taka przybiera 
postać umowy między małżonkami, którą 
można zawrzeć w każdej chwili, nawet w 
trakcie postępowania.

Or. en

Poprawka 29
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Może okazać się, że słabszy 
małżonek nie był w stanie dokonać 
swobodnie sprawiedliwego wyboru 
dotyczącego majątku małżeńskiego w 
związku ze szczególnymi okolicznościami, 
takimi jak sytuacja zależności 
ekonomicznej lub finansowej, różnice w 
wynagrodzeniu, brak dostępu do 
informacji lub porady prawnej, czy też 
okoliczności związane z chorobą lub 
przemocą domową.

Or. en
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Uzasadnienie

Przypadek niedokonania wyboru prawa został już uregulowany w punkcie 21 preambuły 
wniosku dotyczącego małżeńskich ustrojów majątkowych. Ponieważ wniosek przewiduje 
odpowiednie przepisy w razie niedokonania przez małżonków wyboru prawa właściwego, 
proponowana zmiana opisuje tylko niektóre z okoliczności, w których wybór prawa nie jest 
możliwy. Z tego względu w pierwotnym tekście omawianego punktu preambuły skreślono 
sformułowanie „w przypadku niedokonania wyboru prawa”.

Poprawka 30
Edite Estrela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na znaczenie wyboru 
prawa właściwego dla małżeńskiego 
ustroju majątkowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
pewne zabezpieczenia gwarantujące, że 
małżonkowie lub przyszli małżonkowie są 
świadomi konsekwencji dokonanego 
wyboru. Wybór ten powinien przebiegać w 
sposób przewidziany dla umowy 
majątkowej małżeńskiej w prawie państwa, 
którego prawo wybrano jako prawo 
właściwe, lub w prawie państwa, w którym 
dokument został sporządzony, i mieć 
postać co najmniej dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą i podpisanego przez obu 
małżonków. Ponadto należy przestrzegać 
ewentualnych wymogów formalnych w 
zakresie ważności, jawności lub rejestracji 
takich umów, określonych prawem 
państwa, którego prawo wybrano jako 
prawo właściwe, lub prawem państwa, w 
którym sporządzono dokument.

(24) Ze względu na znaczenie wyboru 
prawa właściwego dla małżeńskiego 
ustroju majątkowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
pewne zabezpieczenia gwarantujące, że 
małżonkowie lub przyszli małżonkowie są 
świadomi konsekwencji dokonanego 
wyboru, w tym bezpłatną pomoc prawną w 
razie wystąpienia problemów finansowych 
u jednego z małżonków. Wybór ten 
powinien przebiegać w sposób 
przewidziany dla umowy majątkowej 
małżeńskiej w prawie państwa, którego 
prawo wybrano jako prawo właściwe, lub 
w prawie państwa, w którym dokument 
został sporządzony, i mieć postać co 
najmniej dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą i podpisanego przez obu 
małżonków. Ponadto należy przestrzegać 
ewentualnych wymogów formalnych w 
zakresie ważności, jawności lub rejestracji 
takich umów, określonych prawem 
państwa, którego prawo wybrano jako 
prawo właściwe, lub prawem państwa, w 
którym sporządzono dokument.

Or. pt
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Uzasadnienie

Wystąpienie kłopotów finansowych u jednego z małżonków (w większości przypadków dotyczy 
to kobiet) nie powinno uniemożliwiać dostępu do niezależnej porady prawnej.

Poprawka 31
Edite Estrela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) darowizny między małżonkami; skreślona

Or. pt

Uzasadnienie

Zupełne wyłączenie darowizn między małżonkami może skutkować zastosowaniem dwóch 
różnych aktów prawnych, na przykład w kwestii określenia majątku osobistego każdego z 
małżonków, co skomplikuje i wydłuży postępowanie oraz zwiększy jego koszty ze szkodą dla 
strony słabszej.

Poprawka 32
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) uprawnienia emerytalne, chyba że 
mające zastosowanie ustawodawstwo 
krajowe przewiduje w razie rozwodu 
podział uprawnień emerytalnych nabytych 
w trakcie związku małżeńskiego.

Or. fr

Poprawka 33
Angelika Werthmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „małżeński ustrój majątkowy” – ogół 
zasad regulujących stosunki majątkowe 
pomiędzy małżonkami oraz stosunki 
pomiędzy nimi a osobami trzecimi;

a) „małżeński ustrój majątkowy” to termin 
ogólny odnoszący się do co najmniej 
jednego zestawu zasad włączonych do 
prawa jurysdykcji regulującego kwestie 
własności majątku należącego do 
małżonków w trakcie trwania małżeństwa 
i po rozwodzie, a także kwestie 
zarządzania tym majątkiem;

Or. en

Poprawka 34
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „umowa majątkowa małżeńska” – każda 
umowa regulująca stosunki majątkowe 
pomiędzy małżonkami oraz stosunki 
między nimi a osobami trzecimi;

b) „umowa majątkowa małżeńska” – każda 
umowa regulująca w chwili zawierania 
związku małżeńskiego lub podczas jego 
trwania stosunki majątkowe pomiędzy 
małżonkami oraz stosunki między nimi a 
osobami trzecimi;

Or. fr

Poprawka 35
Edite Estrela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania.
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania.
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 
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postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez 
obie strony.

postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez 
obie strony. Przed zawarciem umowy 
każdy z małżonków powinien zostać 
indywidualnie poinformowany przez 
prawnika o odnośnych skutkach 
prawnych, a w razie problemów 
finansowych móc skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej.

Or. pt

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe traktowanie małżonków w trakcie całego postępowania i w razie 
zawarcia ugody celem uniknięcia konieczności podporządkowania się odgórnym decyzjom 
istotne jest, aby obie strony, zwłaszcza kobieta, będąca zwykle stroną słabszą, miały dostęp do
porady prawnej także w przypadku wystąpienia problemów finansowych.

Poprawka 36
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania.
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 
postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez 
obie strony.

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania.
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 
postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez 
obie strony oraz zarejestrowana zgodnie z 
procedurą przewidzianą w państwie 
członkowskim, w którym ją wyrażono.

Or. fr

Poprawka 37
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo właściwe dla majątkowego ustroju 
małżeńskiego na podstawie art. 16, 17 i 18 
ma zastosowanie do wszystkich 
przedmiotów majątkowych należących do 
małżonków.

Prawo właściwe dla majątkowego ustroju 
małżeńskiego na podstawie art. 16, 17 i 18 
ma zastosowanie do wszystkich 
przedmiotów majątkowych należących
wspólnie do małżonków.

Or. fr


