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Poprawka 122
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 61 lit. c) oraz art. 67 ust. 5 tiret 
drugie,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 81 ust. 3,

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich dziedziczenie wchodzi w zakres
prawa rodzinnego, właściwe wydaje się zapewnienie mu odpowiednich gwarancji poprzez 
ustanowienie jako podstawy prawnej art. 81 ust. 3 TFUE, który stanowi, że „środki dotyczące 
prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne są ustanawiane przez Radę stanowiącą 
zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim”.

Poprawka 123
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
przejścia własności z powodu śmierci, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa.

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z 
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
pierwszego przejścia składników majątku
z powodu śmierci ze spadkodawcy na 
uprawnionych, niezależnie od tego czy 
przyjmuje ono formę dobrowolnej 
czynności przeniesienia, w formie 
testamentu lub umowy o spadek, czy formę 
przejścia własności z powodu śmierci z 
mocy prawa.
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Or. de

Poprawka 124
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z 
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
przejścia własności z powodu śmierci, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa.

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z 
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
przejścia składników majątku, praw i 
zobowiązań z powodu śmierci, niezależnie 
od tego czy przyjmuje ono formę 
dobrowolnej czynności przeniesienia, w 
formie testamentu lub umowy o spadek, 
czy formę przejścia własności z powodu 
śmierci z mocy prawa.

Or. de

Poprawka 125
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ważność i skutki darowizn podlegają 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I)18. Zagadnienia te powinno się 
zatem wykluczyć z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, podobnie jak 
inne przedmioty majątkowe i prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie. Niemniej jednak 
to właśnie prawo właściwe dla spraw 
spadkowych wskazane przy zastosowaniu 

(9) Ważność i skutki darowizn podlegają 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I). Zagadnienia te powinno się 
zatem wykluczyć z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, podobnie jak 
inne przedmioty majątkowe i prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie. Niemniej jednak 
to właśnie prawo właściwe dla spraw 
spadkowych wskazane przy zastosowaniu 
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niniejszego rozporządzenia powinno 
rozstrzygać, czy wspomniane darowizny 
lub inne formy rozporządzeń inter vivos
wywołujące bezpośrednie skutki 
prawnorzeczowe mogą powodować 
powstanie zobowiązania do doliczenia 
darowizn do spadku, zmniejszenia 
darowizn lub ich uwzględnienia przy 
obliczaniu udziałów spadkowych według 
prawa właściwego dla spraw spadkowych.

niniejszego rozporządzenia powinno 
rozstrzygać, czy wspomniane darowizny 
lub inne formy rozporządzeń dokonanych
inter vivos mogą powodować powstanie 
zobowiązania do doliczenia darowizn do 
spadku, zmniejszenia darowizn lub ich 
uwzględnienia przy obliczaniu udziałów 
spadkowych według prawa właściwego dla 
spraw spadkowych.

Or. en

Poprawka 126
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) O ile niniejszym rozporządzeniem 
powinny zostać objęte sposoby nabycia 
prawa rzeczowego na materialnych lub 
niematerialnych przedmiotach 
majątkowych przewidziane przez prawo 
właściwe dla spraw spadkowych, o tyle 
zamknięty katalog (numerus clausus) praw 
rzeczowych, który może istnieć w prawie 
krajowym państw członkowskich i który co 
do zasady podlega legi rei sitae, powinien 
podlegać krajowym normom 
kolizyjnoprawnym. Jawność tych praw, 
szczególnie funkcjonowanie ksiąg 
wieczystych i skutki wpisu lub braku 
wpisu do takiej księgi, także podlegające 
prawu lokalnemu, powinny również zostać 
wyłączone z zakresu stosowania.

(10) O ile niniejszym rozporządzeniem 
powinny zostać objęte sposoby pierwszego 
przejścia spadku z powodu śmierci ze 
spadkodawcy na uprawnionych 
przewidziane przez prawo właściwe dla 
spraw spadkowych, o tyle zamknięty 
katalog (numerus clausus) praw 
rzeczowych i rzeczowych aktów nabycia, 
który może istnieć w prawie krajowym 
państw członkowskich i który podlega legi 
rei sitae, powinien podlegać krajowym 
normom kolizyjnoprawnym. Należy 
dokonać dostosowania zgodnie z 
uznanymi zasadami międzynarodowego 
prawa prywatnego. Jawność tych praw, 
szczególnie funkcjonowanie ksiąg 
wieczystych i skutki wpisu lub braku 
wpisu do takiej księgi, także podlegające 
prawu lokalnemu, powinny również zostać 
wyłączone z zakresu stosowania.

Or. de

Poprawka 127
Klaus-Heiner Lehne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) O ile niniejszym rozporządzeniem 
powinny zostać objęte sposoby nabycia 
prawa rzeczowego na materialnych lub 
niematerialnych przedmiotach 
majątkowych przewidziane przez prawo 
właściwe dla spraw spadkowych, o tyle
zamknięty katalog (numerus clausus) praw 
rzeczowych, który może istnieć w prawie 
krajowym państw członkowskich i który co 
do zasady podlega legi rei sitae, powinien 
podlegać krajowym normom 
kolizyjnoprawnym. Jawność tych praw, 
szczególnie funkcjonowanie ksiąg 
wieczystych i skutki wpisu lub braku 
wpisu do takiej księgi, także podlegające 
prawu lokalnemu, powinny również zostać 
wyłączone z zakresu stosowania.

(10) Zamknięty katalog (numerus clausus) 
praw rzeczowych, który może istnieć w 
prawie krajowym państw członkowskich i 
który co do zasady podlega legi rei sitae, 
powinien podlegać krajowym normom 
kolizyjnoprawnym. Należy dokonać 
dostosowania zgodnie z uznanymi 
zasadami międzynarodowego prawa 
prywatnego.

Or. de

Poprawka 128
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu zmarłego w stosunku do 
ogółu spraw spadkowych. Z tych samych 

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego miejsca zwykłego pobytu 
zmarłego w stosunku do ogółu spraw 
spadkowych dla postępowania spornego i 
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powodów niniejsze rozporządzenie 
powinno zezwalać właściwemu sądowi, w 
wyjątkowych sytuacjach i po ziszczeniu się 
określonych warunków, na przekazanie 
sprawy do sądu państwa, którego zmarły 
był obywatelem, jeżeli sąd ten ma lepszą 
możliwość rozpatrzenia sprawy.

niespornego. Z tych samych powodów 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zezwalać właściwemu sądowi, po 
ziszczeniu się określonych warunków, na 
przekazanie sprawy do właściwego organu
państwa członkowskiego, którego zmarły 
był obywatelem, jeżeli organ ten ma lepszą 
możliwość rozpatrzenia sprawy.

Or. en

Poprawka 129
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu zmarłego w stosunku do 
ogółu spraw spadkowych. Z tych samych 
powodów niniejsze rozporządzenie 
powinno zezwalać właściwemu sądowi, w 
wyjątkowych sytuacjach i po ziszczeniu się 
określonych warunków, na przekazanie 
sprawy do sądu państwa, którego zmarły 
był obywatelem, jeżeli sąd ten ma lepszą 
możliwość rozpatrzenia sprawy.

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego w stosunku do ogółu 
spraw spadkowych. W ramach 
postępowania spornego sądami 
właściwymi są sądy państwa 
członkowskiego, w którym zmarły miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili swej 
śmierci. W przypadku gdy zmarły 
skorzystał z prawa wyboru zgodnie z art. 
17 jurysdykcję powinny sprawować 
również sądy państwa ojczystego, jeśli 
wszystkie strony sobie tego zażyczą. O ile 
państwa członkowskie przewidują 
właściwość sądów również w 
postępowaniu niespornym, ma ona 
zastosowanie pod warunkiem, że zależy od 
woli wszystkich stron zainteresowanych; 
sąd, do którego najpierw wniesiono 
sprawę, powinien, we właściwych 
przypadkach, stwierdzić brak swej 
jurysdykcji. O ile strony zainteresowane 
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sprawy spadkowe chciałyby rozwiązywać 
pozasądownie, nie należy im tego 
utrudniać poprzez stosowanie zasad 
jurysdykcji.

Or. de

Poprawka 130
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Termin „sąd” obejmuje wszystkie 
organy pełniące funkcje sądowe, na 
przykład, w określonych systemach 
prawnych, notariuszy działających jako 
komisarze sądowi lub osoby wyznaczone 
przez sąd do podziału majątku. Tego typu 
organy podlegają przepisom o właściwości 
sądów, a ich decyzje są uznawane na 
potrzeby niniejszego rozporządzenia za 
orzeczenia sądowe.

Or. en

Poprawka 131
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby określić miejsce zwykłego 
pobytu zmarłego należy uwzględnić 
sytuację życiową zmarłego w chwili 
śmierci i we wcześniejszym okresie, mając 
na uwadze czas, częstotliwość, warunki i 
powody jego przebywania w określonym 
miejscu.

Or. it
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Poprawka 132
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W szczególności miejsce zwykłego 
pobytu oznacza miejsce, w którym dana 
osoba mieszka na stałe, lub centrum jej 
życia rodzinnego i społecznego, nie 
oznacza natomiast miejsca, w którym 
dana osoba prowadzi zwykle działalność 
zawodową lub gospodarczą.

Or. it

Poprawka 133
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W przypadku darowizn dokonanych 
przez zmarłego za życia obdarowany i 
strony trzecie powinny być chronione 
przed skutkami późniejszych zmian prawa 
właściwego dla spraw spadkowych. 
Domaganie się zwrotu darowizny na mocy 
prawa właściwego dla spraw spadkowych 
powinno być dopuszczalne wyłącznie w 
takim zakresie, w jakim darowizna 
mogłaby zostać odebrana na mocy prawa 
hipotetycznie regulującego dziedziczenie 
darczyńcy w chwili dokonania darowizny.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. poprawkę do art. 19a.

Poprawka 134
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejszym rozporządzeniem nie 
została objęta ważność pod względem 
formy rozrządzeń na wypadek śmierci.
Zagadnienie to regulują postanowienia
konwencji haskiej z 5 października 1961 r. 
dotyczącej kolizji praw w przedmiocie 
formy rozporządzeń testamentowych, w 
zakresie objętym zakresem stosowania tej 
konwencji i w państwach, które ją 
ratyfikowały.

(19) W państwach, które ratyfikowały 
konwencję haską z 5 października 1961 r. 
dotyczącej kolizji praw w przedmiocie 
formy rozporządzeń testamentowych,
ważność pod względem formy rozrządzeń 
na wypadek śmierci regulowana jest 
postanowieniami tej konwencji w zakresie 
objętym zakresem jej stosowania. Ponadto 
w rozporządzeniu powinno się zamieścić 
oparte na wspomnianej konwencji 
przepisy o formalnej ważności rozrządzeń 
na wypadek śmierci, które mają 
zastosowanie także do umów o spadek.

Or. fr

Poprawka 135
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejszym rozporządzeniem nie 
została objęta ważność pod względem 
formy rozrządzeń na wypadek śmierci. 
Zagadnienie to regulują postanowienia 
konwencji haskiej z 5 października 1961 r. 
dotyczącej kolizji praw w przedmiocie 
formy rozporządzeń testamentowych, w 
zakresie objętym zakresem stosowania tej 
konwencji i w państwach, które ją 
ratyfikowały.

(19) W rozporządzeniu powinno się 
zamieścić przepisy o formalnej ważności 
rozrządzeń na wypadek śmierci, m.in. 
umów o spadek.
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Or. de

Poprawka 136
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W rozporządzeniu należy zamieścić 
przepisy regulujące prawo właściwe dla 
zdolności testowania.

Or. de

Poprawka 137
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby ułatwić uznawanie praw do 
dziedziczenia nabytych w państwie 
członkowskim, norma kolizyjnoprawna
powinna wspierać ważność umów o 
spadek przez uwzględnienie 
alternatywnych łączników. Należy chronić 
uprawnione oczekiwania osób trzecich.

(20) W państwach członkowskich powinny 
być uznawane umowy o spadek, ważne na 
mocy prawa wskazanego w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz wynikające z nich 
uprawnienia. Należy określić specjalne 
przepisy dotyczące prawa właściwego dla 
materialnej skuteczności, wiążących 
skutków umów o spadek oraz pozostałych 
kwestii prawnych dotyczących konkretnie 
takich umów. Przepisy te powinny 
odpowiednio obowiązywać w odniesieniu 
do testamentów wspólnych, jeżeli taki 
przypadek wchodzi w rachubę.

Or. en

Poprawka 138
Marielle Gallo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W przypadku przedmiotów 
majątkowych będących nieruchomościami 
prawo państwa członkowskiego, w którym 
położony jest przedmiot spadku, stosuje 
się w odniesieniu do środków dotyczących 
wpisu do rejestru publicznego o 
przeniesieniu praw rzeczowych oraz do
skutków tego wpisu.

Or. fr

Poprawka 139
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W zakresie zgodnym z ogólnym celem 
niniejszego rozporządzenia oraz w celu 
ułatwienia przeniesienia prawa 
rzeczowego nabytego na podstawie prawa 
właściwego dla spraw spadkowych 
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody do stosowania
niektórych, wyczerpująco wyliczonych,
bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa miejsca położenia przedmiotu 
majątkowego.

(21) W celu zagwarantowania przejścia 
prawa rzeczowego na uprawnionych
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody do stosowania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa miejsca położenia przedmiotu 
majątkowego.

Or. de

Poprawka 140
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W przypadku nieruchomych lub 
wpisanych do rejestru przedmiotów 
majątkowych wchodzących w skład 
spadku stosuje się przepisy prawa miejsca 
położenia przedmiotu majątkowego, które 
dotyczą ustanowienia lub przeniesienia 
praw rzeczowych lub ich wpisu do 
rejestru, o ile akt ustanowienia lub 
przeniesienia lub orzeczenie sądowe, 
oddzielnie lub w połączeniu z wpisem do 
rejestru, mają dla nabycia prawa 
charakter konstytutywny.

Or. de

Poprawka 141
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby
to sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego. Jednakże sądy 
nie powinny mieć możliwości 
zastosowania klauzuli porządku 
publicznego w celu odmowy stosowania 
prawa innego państwa członkowskiego 
lub odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego, 
ugody sądowej lub europejskiego 
certyfikatu spadkowego wydanych lub 
sporządzonych w innym państwie 
członkowskim, w sytuacji, w której byłoby 
to sprzeczne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności z jej 
art. 21, zakazującym wszelkich form 

(24) Względy interesu publicznego muszą
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli jest to 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego.
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dyskryminacji.

Or. it

Uzasadnienie

Należy przeformułować analizowany przepis, który wydaje się przyczyniać do zmniejszenia 
znaczenia podstawowego kryterium dotyczącego poszanowania porządku publicznego 
państwa sądu orzekającego. Koncepcja ta jest rzeczywiście bardzo istotna w ochronie 
różnych tradycji prawnych i konstytucjonalnych państw członkowskich.

Poprawka 142
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby 
to sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego. Jednakże sądy 
nie powinny mieć możliwości 
zastosowania klauzuli porządku 
publicznego w celu odmowy stosowania 
prawa innego państwa członkowskiego lub 
odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego, ugody 
sądowej lub europejskiego certyfikatu 
spadkowego wydanych lub sporządzonych 
w innym państwie członkowskim, w 
sytuacji, w której byłoby to sprzeczne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności z jej art. 21, 
zakazującym wszelkich form 
dyskryminacji.

(24) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego, jeżeli byłoby to oczywiście
sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego. Jednakże sądy 
nie powinny mieć możliwości 
zastosowania klauzuli porządku 
publicznego w celu odmowy stosowania 
prawa innego państwa członkowskiego lub 
odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego, ugody 
sądowej lub europejskiego certyfikatu 
spadkowego wydanych lub sporządzonych 
w innym państwie członkowskim, w 
sytuacji, w której odmowa byłaby 
sprzeczna z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności z jej 
art. 21, zakazującym wszelkich form 
dyskryminacji. Z reguły drobne różnice w 
prawie dotyczącym rezerwy spadkowej nie 
powinny uzasadniać odmowy 
zastosowania prawa innego państwa 
członkowskiego.

Or. de
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Poprawka 143
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby uwzględnić różne sposoby
załatwiania spraw związanych z 
dziedziczeniem w państwach 
członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować uznanie i 
wykonanie dokumentów urzędowych. 
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. Uznanie aktów urzędowych 
oznacza, że przysługuje im taka sama moc 
dowodowa w zakresie ich treści oraz że 
wywołują takie same skutki jak w 
państwie, z którego pochodzą, a także iż 
przysługuje im domniemanie ważności, 
które może zostać podważone. Ważność 
dokumentu urzędowego można zawsze 
podważać przed sądem państwa 
członkowskiego, z którego pochodzi dany 
dokument, zgodnie z warunkami 
proceduralnymi określonymi przez to 
państwo członkowskie.

(26) Aby uwzględnić różne sposoby 
dowodzenia kolejności dziedziczenia lub 
bycia uprawnionym do pełnienia funkcji 
wykonawcy testamentu w państwach 
członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować swobodny przepływ
i wykonanie dokumentów urzędowych. 
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. W ramach przepisów państwa 
pochodzenia i przeznaczenia aktom 
urzędowym powinna przysługiwać taka 
sama formalna moc dowodowa. Czynność 
prawna będąca podstawą aktu 
urzędowego nie powinna być przedmiotem 
regulacji określonych w rozdziale V; 
skuteczność prawna i skutki prawne takiej 
czynności prawnej powinny podlegać 
wyłącznie normom kolizyjnym określonym 
w rozdziale III oraz prawu spadkowemu, 
na które się powołano.

Or. de

Poprawka 144
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby uwzględnić różne sposoby 
załatwiania spraw związanych z 
dziedziczeniem w państwach 

(26) Aby uwzględnić różne sposoby 
załatwiania spraw związanych z 
dziedziczeniem w państwach 
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członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować uznanie i 
wykonanie dokumentów urzędowych. 
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. Uznanie aktów urzędowych 
oznacza, że przysługuje im taka sama moc 
dowodowa w zakresie ich treści oraz że 
wywołują takie same skutki jak w 
państwie, z którego pochodzą, a także iż 
przysługuje im domniemanie ważności, 
które może zostać podważone. Ważność 
dokumentu urzędowego można zawsze 
podważać przed sądem państwa 
członkowskiego, z którego pochodzi dany 
dokument, zgodnie z warunkami 
proceduralnymi określonymi przez to 
państwo członkowskie.

członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować przepływ i 
wykonanie dokumentów urzędowych. 
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. Przepływ aktów urzędowych 
oznacza, że przysługuje im taka sama moc 
dowodowa w zakresie ich treści oraz że 
wywołują takie same skutki jak w 
państwie, z którego pochodzą, a także iż 
przysługuje im domniemanie ważności, 
które może zostać podważone. Ważność 
dokumentu urzędowego można zawsze 
podważać przed sądem państwa 
członkowskiego, z którego pochodzi dany 
dokument, zgodnie z warunkami 
proceduralnymi określonymi przez to 
państwo członkowskie.

Or. fr

Poprawka 145
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Szybkie, tanie i skuteczne załatwianie 
w Unii Europejskiej spraw spadkowych z 
elementem międzynarodowym wymaga 
stworzenia spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy 
możliwości bezspornego dowiedzenia w 
prosty sposób ich statusu w państwach 
członkowskich, w których położone są 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład 
spadku. Aby ułatwić swobodny przepływ 
takiego rodzaju dowodów w Unii 
Europejskiej, należy niniejszym 
rozporządzeniem wprowadzić jednolity 
wzór europejskiego certyfikatu 
spadkowego oraz wskazać organ właściwy 

(27) Szybkie, tanie i skuteczne załatwianie 
w Unii Europejskiej spraw spadkowych z 
elementem międzynarodowym wymaga 
stworzenia spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy 
możliwości bezspornego dowiedzenia w 
prosty sposób ich statusu w państwach 
członkowskich, w których położone są 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład 
spadku. Aby ułatwić swobodny przepływ 
takiego rodzaju dowodów w Unii 
Europejskiej, należy niniejszym 
rozporządzeniem wprowadzić dla spraw 
transgranicznych jednolity wzór 
europejskiego certyfikatu spadkowego oraz 
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do wydawania certyfikatu. W trosce o 
poszanowanie zasady pomocniczości 
certyfikat nie powinien zastępować 
wewnętrznych procedur w państwach 
członkowskich. Rozporządzenie powinno 
precyzować powiązania z tymi 
procedurami.

wskazać organ właściwy do wydawania 
certyfikatu. Takim organem mógłby być 
sąd zdefiniowany w niniejszym 
rozporządzeniu lub inny organ, na 
przykład notariusz. Właściwy organ 
określa państwo członkowskie, którego 
sądy są właściwe w sprawie na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. W trosce o 
poszanowanie zasady pomocniczości 
certyfikat nie powinien zastępować 
wewnętrznych procedur w państwach 
członkowskich. Rozporządzenie powinno 
precyzować powiązania z tymi 
procedurami.

Or. en

Poprawka 146
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
z prawami podstawowymi oraz zachowuje 
zasady uznane przez Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, przede 
wszystkim jej art. 21, zakazujący wszelkiej 
dyskryminacji w szczególności ze względu 
na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub przekonania, poglądy 
polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. Sądy 
państw członkowskich powinny stosować 
niniejsze rozporządzenie z poszanowaniem 
tych praw i zasad.

(34) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
z prawami podstawowymi oraz zachowuje 
zasady uznane przez Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Należy usunąć powyższe odniesienie, które powoduje ustanowienie swego rodzaju hierarchii 
zasad określonych w katalogu praw podstawowych oraz nadaje pewien uprzywilejowany 
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status zasadzie niedyskryminacji.

Poprawka 147
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wielka Brytania nie stosuje
niniejszego rozporządzenia w jakikolwiek 
sposób, który mógłby wpływać na prawa 
własności, interesy lub prawa powstające 
lub przechodzące w wyniku darowizn lub 
ekwiwalentnych rozporządzeń 
dokonanych przez zmarłego za życia, 
chyba że tego typu darowizny lub 
rozporządzenia są dokonywane na rzecz 
spadkobiercy lub beneficjenta zmarłego 
zgodnie z przepisami zawartymi w 
rozdziale III.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można zaakceptować sytuacji, w której datek lub darowizna przekazana przez zmarłego 
przed śmiercią mogłaby zostać „odebrana”, co skutkowałoby roszczeniami przeciwko 
organizacjom charytatywnym.

Poprawka 148
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W niniejszym rozporządzeniu „państwo 
członkowskie” oznacza każde państwo 
członkowskie z wyjątkiem Danii [,
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii].

2. W niniejszym rozporządzeniu „państwo 
członkowskie” oznacza każde z państw 
członkowskich z wyjątkiem Danii, 
[Zjednoczonego Królestwa i Irlandii].

Or. ro
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Poprawka 149
Klaus-Heiner Lehne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) przedmioty majątkowe oraz prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie, takie jak 
darowizny, współwłasność kilku osób z 
zastrzeżeniem przeniesienia na 
pozostającego przy życiu współwłaściciela, 
fundusze emerytalne, umowy 
ubezpieczenia i podobne porozumienia, z 
zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 lit. j);

(f) przedmioty majątkowe oraz prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie, takie jak 
darowizny, współwłasność kilku osób z 
zastrzeżeniem przeniesienia na 
pozostającego przy życiu współwłaściciela, 
fundusze emerytalne, umowy 
ubezpieczenia i podobne porozumienia, bez 
uszczerbku dla art. 19 ust. 2 lit. j);

Or. en

Poprawka 150
Klaus-Heiner Lehne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) rozwiązanie, ustanie i łączenie spółek, 
stowarzyszeń i osób prawnych;

(h) rozwiązanie, ustanie i łączenie spółek i 
innych podmiotów, stowarzyszeń lub osób 
prawnych;

Or. en

Poprawka 151
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – punkt i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) tworzenie, działanie i rozwiązanie 
trustów;

(i) tworzenie, działanie i rozwiązanie 
trustów, za wyjątkiem trustów 
utworzonych na podstawie rozporządzeń 
testamentowych bądź przepisów o 
dziedziczeniu ustawowym;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie trustów testamentowych i trustów ustawowych tworzonych w przypadku 
niepozostawienia testamentu do zakresu przedmiotowego rozporządzenia jest uzasadnione 
(zob.: Instytut Maxa Plancka dla badań prawa międzynarodowego prywatnego i 
porównawczego: Uwagi dotyczące wniosku, s. 27).

Poprawka 152
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) tworzenie, działanie i rozwiązanie 
trustów;

(i) tworzenie i rozwiązanie trustów oraz 
zarządzanie nimi, z wyjątkiem trustów, 
które ustanowiono rozporządzeniem na 
wypadek śmierci lub w ramach 
dziedziczenia ustawowego;

Or. en

Poprawka 153
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) istota praw rzeczowych obciążających 
przedmiot majątkowy i jawność tych praw.

(j) charakter praw rzeczowych i 
rzeczowych aktów nabycia, wpisywanie
praw rzeczowych do rejestru publicznego 
lub ich publikowanie oraz skutki wpisania 
lub niewpisania prawa rzeczowego do 
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rejestru publicznego.

Or. de

Poprawka 154
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „dziedziczenie” oznacza każdą formę 
przejścia własności z powodu śmierci, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa;

(a) „dziedziczenie” oznacza każdą formę 
pierwszego przejścia składników majątku, 
praw i zobowiązań z powodu śmierci ze 
spadkodawcy na uprawnionych, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa;

Or. de

Poprawka 155
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „sąd” oznacza każdy organ 
sądowniczy lub każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego sprawujący 
funkcje orzecznicze w zakresie 
dziedziczenia. Na równi z sądami traktuje 
się inne organy, które na mocy 
przekazania przez władzę publiczną 
wykonują funkcje należące do 
kompetencji sądów, przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu;

skreślona
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Or. en

Poprawka 156
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego sprawujący funkcje 
orzecznicze w zakresie dziedziczenia. Na 
równi z sądami traktuje się inne organy, 
które na mocy przekazania przez władzę 
publiczną wykonują funkcje należące do 
kompetencji sądów, przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu;

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego sprawujący funkcje 
orzecznicze w zakresie dziedziczenia. Na 
równi z sądami traktuje się inne organy 
oraz osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia (np. notariuszy), które na 
mocy przekazania przez władzę publiczną 
wykonują funkcje należące do kompetencji 
sądów, przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu;

Or. ro

Uzasadnienie

Instytucja notariatu jest stałym elementem krajobrazu prawnego Unii Europejskiej. Wśród 
kompetencji notariuszy znajdują się również sprawy spadkowe. Dlatego też wyraźne 
odniesienie do tej funkcji jasno wskazuje, że są oni upoważnieni do wydawania europejskiego 
certyfikatu spadkowego, jako osoby, które mimo że nie są organami, otrzymały takie 
kompetencje na mocy przekazania.

Poprawka 157
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego sprawujący funkcje 
orzecznicze w zakresie dziedziczenia. Na 
równi z sądami traktuje się inne organy, 
które na mocy przekazania przez władzę 
publiczną wykonują funkcje należące do 

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego, lub osobę czy organ 
powołany przez sąd, których decyzje są 
zatwierdzane przez ten sąd, sprawujący
funkcje orzecznicze w zakresie 
dziedziczenia. Na równi z sądami traktuje 
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kompetencji sądów, przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu;

się inne organy, które na mocy przekazania 
przez władzę publiczną wykonują funkcje 
należące do kompetencji sądów, 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu;

Or. fr

Poprawka 158
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „umowa o spadek” oznacza umowę, 
która przyznaje, zmienia lub odbiera, w 
zamian za świadczenie wzajemne lub bez 
niego, prawa do przyszłego spadku po
jednej osobie będącej stroną tej umowy lub 
wielu takich osobach;

(c) „umowa o spadek” oznacza umowę, 
która jest zawierana na piśmie lub wynika 
z wzajemnych testamentów oraz która 
przyznaje, zmienia lub odbiera, w zamian 
za świadczenie wzajemne lub bez niego, 
prawa do przyszłego spadku po jednej 
osobie będącej stroną tej umowy lub wielu 
takich osobach;

Or. de

Poprawka 159
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „testamenty wspólne” oznaczają 
testamenty sporządzone przez dwie osoby 
lub więcej osób w jednym dokumencie na 
rzecz osoby trzeciej lub jako rozrządzenie 
wzajemne;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 160
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „państwo członkowskie pochodzenia” 
oznacza, w zależności od przypadku, 
państwo członkowskie, w którym wydano 
orzeczenie, zatwierdzono lub zawarto 
ugodę sądową oraz sporządzono dokument 
urzędowy;

(e) „państwo członkowskie pochodzenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
wydano orzeczenie, zatwierdzono lub 
zawarto ugodę sądową oraz sporządzono 
dokument urzędowy;

Or. en

Poprawka 161
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „wezwane państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, w którym
wystąpiono o uznanie lub wykonanie 
orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu 
urzędowego;

(f) „państwo członkowskie wykonania” 
oznacza państwo członkowskie, w którym
realizuje się wykonanie orzeczenia, ugody 
sądowej lub dokumentu urzędowego;

Or. de

Poprawka 162
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie 
wydane w sprawach dotyczących 
dziedziczenia przez sąd państwa 
członkowskiego, niezależnie od tego, czy 

(g) „orzeczenie” oznacza każdy podjęty 
środek lub orzeczenie wydane w sprawach 
dotyczących dziedziczenia przez sąd 
państwa członkowskiego lub przez osobę 
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zostanie określone jako wyrok, 
postanowienie, zarządzenie czy tytuł 
egzekucyjny, włącznie z postanowieniem 
w przedmiocie ustalenia kosztów 
postępowania wydanym przez urzędnika 
sądowego;

czy organ powołane przez sąd i których 
decyzje są zatwierdzane przez ten sąd, 
niezależnie od tego, czy zostanie określone 
jako wyrok, postanowienie, zarządzenie 
czy tytuł egzekucyjny, włącznie z 
postanowieniem w przedmiocie ustalenia 
kosztów postępowania wydanym przez 
urzędnika sądowego;

Or. fr

Poprawka 163
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie 
wydane w sprawach dotyczących 
dziedziczenia przez sąd państwa 
członkowskiego, niezależnie od tego, czy 
zostanie określone jako wyrok, 
postanowienie, zarządzenie czy tytuł 
egzekucyjny, włącznie z postanowieniem 
w przedmiocie ustalenia kosztów 
postępowania wydanym przez urzędnika 
sądowego;

(g) „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie 
przyjęte w sprawach dotyczących 
dziedziczenia przez sąd państwa 
członkowskiego, niezależnie od tego, czy 
zostanie określone jako wyrok, 
postanowienie, zarządzenie, środek czy 
tytuł egzekucyjny, włącznie z 
postanowieniem w przedmiocie ustalenia 
kosztów postępowania wydanym przez 
urzędnika sądowego;

Or. en

Poprawka 164
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „dokument urzędowy” oznacza 
dokument, który został formalnie 
sporządzony lub zarejestrowany jako 
dokument urzędowy i którego 
autentyczność:

(h) „dokument urzędowy” oznacza 
dokument, który został sporządzony lub 
zarejestrowany zgodnie z wymaganiami 
formalnymi określonymi przez prawo i 
którego autentyczność:
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Or. ro

Uzasadnienie

Nie można stosować wyjaśnianego terminu w jego definicji.

Poprawka 165
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „europejski certyfikat spadkowy” 
oznacza certyfikat wydany przez właściwy 
sąd na podstawie przepisów rozdziału VI 
niniejszego rozporządzenia.

(i) „europejski certyfikat spadkowy” 
oznacza certyfikat wydany przez właściwy 
sąd lub organ na podstawie przepisów 
rozdziału VI niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 166
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera ia (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „miejsce zwykłego pobytu” oznacza 
miejsce, w którym zmarły spędził 
większość czasu w ciągu 730 dni 
poprzedzających jego śmierć.

Or. it

Poprawka 167
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Sądy

Przepisy niniejszego rozdziału mają 
zastosowanie do wszystkich sądów państw 
członkowskich, a do organów innych niż 
sądownicze tylko w razie potrzeby.

Or. fr

Poprawka 168
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia sądami właściwymi do 
orzekania w sprawach dotyczących 
dziedziczenia są sądy państwa 
członkowskiego, na którego terytorium
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w 
chwili swej śmierci.

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia sądami właściwymi do 
orzekania w sprawach dotyczących 
dziedziczenia są sądy państwa 
członkowskiego, którego zmarły miał 
obywatelstwo w chwili swej śmierci.

(Poprawka o charakterze horyzontalnym, 
mająca zastosowanie do całości tekstu i 
zastępująca kryterium „miejsca zwykłego 
pobytu”)

Or. it

Poprawka 169
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia sądami właściwymi do 
orzekania w sprawach dotyczących 
dziedziczenia są sądy państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w 
chwili swej śmierci.

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia sądami właściwymi do 
orzekania w sprawach dotyczących 
dziedziczenia majątku zmarłego jako 
całości są sądy państwa członkowskiego, 
na którego terytorium zmarły miał miejsce 
zwykłego pobytu w chwili swej śmierci.

Or. en

Poprawka 170
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacji, w której zmarły dokonał 
zgodnie z art. 17 wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe, sąd do 
którego wniesiono sprawę zgodnie z art. 4 
może na wniosek strony zawiesić 
postępowanie i wezwać strony do 
wniesienia sprawy do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrano, 
jeżeli uzna, że sądy tego państwa 
członkowskiego mają lepszą możliwość 
orzekania w sprawie dziedziczenia.

1. W sytuacji, w której zmarły dokonał 
zgodnie z art. 17 wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe, sąd do 
którego wniesiono sprawę zgodnie z art. 4 
na wniosek strony lub strony 
zainteresowanej zawiesza postępowanie i 
wzywa strony do wniesienia sprawy do 
sądów państwa członkowskiego, którego 
prawo wybrano, o ile sądy tego państwa 
członkowskiego mają lepszą możliwość 
orzekania w sprawie dziedziczenia.

Or. fr

Poprawka 171
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacji, w której zmarły dokonał 1. Nie dotyczy wersji polskiej.
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zgodnie z art. 17 wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe, sąd do 
którego wniesiono sprawę zgodnie z art. 4 
może na wniosek strony zawiesić 
postępowanie i wezwać strony do 
wniesienia sprawy do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrano, 
jeżeli uzna, że sądy tego państwa 
członkowskiego mają lepszą możliwość 
orzekania w sprawie dziedziczenia.

Or. en

Poprawka 172
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sąd właściwy zgodnie z art. 4 wyznacza 
termin, w którym zgodnie z ust. 1 wnosi 
się sprawę do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrano. 
Jeżeli sprawa nie zostanie wniesiona do 
tych sądów w wyznaczonym terminie, sąd 
do którego wniesiono sprawę jest nadal 
właściwy do orzekania.

2. Sąd właściwy, do którego zwrócono się 
zgodnie z art. 4, wyznacza stronom termin, 
w którym zgodnie z ust. 1 wnosi się sprawę 
do sądów państwa członkowskiego. Jeżeli 
sprawa nie zostanie wniesiona do tych 
sądów w wyznaczonym terminie, sąd, do 
którego wniesiono sprawę na podstawie 
art. 4, jest nadal właściwy do orzekania.

Or. en

Poprawka 173
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wybór prawa
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Z zastrzeżeniem art. 5, zgodnie z którym 
zmarły dokonał wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe zgodnie z 
art. 17, strony mogą uzgodnić, że sąd lub 
sądy danego państwa członkowskiego są 
właściwe do orzekania w sprawach 
dotyczących dziedziczenia majątku 
zmarłego.

Or. en

Poprawka 174
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Stwierdzenie niewłaściwości

Jeżeli sprawa dotycząca postępowania 
spadkowego zostanie wniesiona do sądów 
państwa członkowskiego, na którego 
terytorium zmarły miał miejsce zwykłego 
pobytu w chwili swej śmierci, z urzędu 
oraz jeżeli strony uzgodnią, że sprawa 
zostanie wniesiona do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrał 
zmarły zgodnie z art. 5a, lub do innego 
właściwego organu w tym państwie 
członkowskim, wówczas sądy, do których 
zwrócono się z urzędu, stwierdzają swoją 
niewłaściwość. 

Or. en

Poprawka 175
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. 
a) i c) właściwość obejmuje całość spadku.

Or. en

Poprawka 176
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Forum necessitatis

W sytuacji, gdy żaden sąd państwa 
członkowskiego nie jest właściwy na mocy 
art. 4 lub 6, sądy państwa członkowskiego 
mogą, w wyjątkowych przypadkach, 
orzekać w sprawach spadkowych, jeśli 
procedura nie może być w sposób należyty 
wszczęta lub prowadzona, lub jest 
niemożliwa do przeprowadzenia w 
państwie trzecim, z którym sprawa ma 
ścisły związek.

Or. fr

Poprawka 177
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Jurysdykcja sądów miejsca położenia 

przedmiotu majątkowego
W sytuacji, w której prawo państwa 
członkowskiego miejsca położenia 
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przedmiotu majątkowego wymaga 
interwencji ze strony sądów tego państwa 
w celu podjęcia środków objętych prawem 
rzeczowym związanych z przeniesieniem 
tego przedmiotu majątkowego, jego 
rejestracją lub przeniesieniem w rejestrze 
publicznym, sądy tego państwa 
członkowskiego są właściwe do podjęcia 
takich środków.

Or. fr

Poprawka 178
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Norma ogólna Normy ogólne w przypadku braku wyboru 
prawa

Or. en

Poprawka 179
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Norma ogólna Normy ogólne w przypadku braku wyboru 
prawa

Or. en

Poprawka 180
Diana Wallis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 
właściwym dla ogółu spraw spadkowych
jest prawo państwa, w którym zmarły miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili swej 
śmierci.

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 
właściwym dla ogółu spraw dotyczących 
dziedziczenia jest prawo państwa, w 
którym zmarły miał miejsce zwykłego 
pobytu w chwili swej śmierci i w którym 
również mieszkał przez okres nie krótszy 
niż cztery lata bezpośrednio poprzedzające 
jego śmierć.

Or. en

Poprawka 181
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 
właściwym dla ogółu spraw spadkowych 
jest prawo państwa, w którym zmarły miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili swej 
śmierci.

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 
właściwym dla ogółu spraw spadkowych 
jest prawo państwa, w którym zmarły miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili swej 
śmierci i w którym również mieszkał przez 
okres nie krótszy niż cztery lata 
bezpośrednio poprzedzające jego śmierć.

Or. en

Poprawka 182
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
niniejszego rozporządzenia prawem 
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właściwym dla ogółu spraw spadkowych 
jest prawo państwa, w którym zmarły miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili swej 
śmierci.

właściwym dla ogółu spraw spadkowych 
jest prawo państwa, w którym zmarły w 
chwili swej śmierci miał miejsce zwykłego 
pobytu od co najmniej dwóch lat.

Or. de

Poprawka 183
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie prawa właściwego dla spraw 
spadkowych na mocy ust. 1 nie może 
skutkować całkowitym pozbawieniem 
członków rodziny zmarłego ochroną 
gwarantowaną im bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa 
państwa, którego obywatelstwo zmarły 
posiadał w chwili swej śmierci, 
dotyczącymi rezerwy, zarezerwowanego 
udziału lub środków ekwiwalentnych.

Or. en

Poprawka 184
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pozostałych przypadkach prawem 
właściwym dla ogółu spraw dziedziczenia 
po zmarłym jest prawo państwa, którego 
obywatelem zmarły był w chwili swej 
śmierci. Prawo to ma również 
zastosowanie w przypadku gdy zmarły w 
chwili swej śmierci miał miejsce zwykłego 
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pobytu w więcej niż jednym państwie.

Or. en

Poprawka 185
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, w wyjątkowych sytuacjach, 
wszystkie okoliczności wskazują na to, że 
zmarły w chwili swej śmierci był wyraźnie 
bardziej związany z państwem innym niż 
państwo, którego prawo miałoby w 
przeciwnym razie zastosowanie na mocy 
niniejszego artykułu, prawem, któremu 
podlega ogół jego spraw spadkowych, jest 
prawo tego drugiego państwa.

Or. en

Poprawka 186
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pozostałych przypadkach prawem 
właściwym dla ogółu spraw dziedziczenia 
po zmarłym jest prawo państwa, którego 
obywatelem zmarły był w chwili swej 
śmierci. Prawo to ma również 
zastosowanie w przypadku gdy zmarły w 
chwili swej śmierci miał miejsce zwykłego 
pobytu w więcej niż jednym państwie.

Or. en
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Poprawka 187
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, w wyjątkowych sytuacjach, 
wszystkie okoliczności wskazują na to, że 
zmarły w chwili swej śmierci był wyraźnie 
bardziej związany z państwem innym niż 
państwo, którego prawo miałoby w 
przeciwnym razie zastosowanie na mocy 
niniejszego artykułu, prawem, któremu 
podlega ogół jego spraw spadkowych, jest 
prawo tego drugiego państwa.

Or. en

Poprawka 188
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich pozostałych przypadkach 
stosuje się prawo tego państwa, którego 
obywatelstwo zmarły posiadał w chwili 
swej śmierci. Również w przypadku gdy 
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w 
kilku państwach stosuje się prawo tego 
państwa, którego obywatelstwo zmarły 
posiadał w chwili swej śmierci.

Or. de

Poprawka 189
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wszystkie okoliczności wyraźnie 
wskazują na to, że zmarły wykazywał 
najściślejszy związek z innym państwem, 
do ogółu spraw spadkowych stosuje się 
prawo owego państwa.

Or. de

Poprawka 190
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba może dokonać wyboru prawa 
państwa, którego obywatelstwo posiada, 
jako prawa, któremu podlega ogół jej 
spraw spadkowych.

1. Osoba może dokonać wyboru 
wewnętrznego prawa państwa (z 
wyłączeniem norm prawa prywatnego 
międzynarodowego), którego 
obywatelstwo posiada, jako prawa, 
któremu podlega ogół jej spraw 
spadkowych w chwili dokonywania 
wyboru. Wybór prawa jest skuteczny także 
wówczas, gdy w chwili śmierci osoba ta 
posiadała obywatelstwo państwa, którego 
prawo wybrała.

Or. en

Poprawka 191
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wybór prawa jest skuteczny także 
wówczas, gdy w chwili śmierci osoba ta 
posiada obywatelstwo państwa, którego 
prawo wybrała.
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Wybór prawa powinien być wystarczająco 
jasny przy zastosowaniu powszechnie 
uznanych kryteriów wykładni.

Or. de

Poprawka 192
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór prawa właściwego dla spraw 
spadkowych powinien być wyraźny i 
zawarty w oświadczeniu przyjmującym 
formę rozrządzenia na wypadek śmierci.

2. Wyboru dokonuje się wyraźnie w 
oświadczeniu przyjmującym formę 
rozrządzenia na wypadek śmierci lub 
jednoznacznie określają go warunki 
rozrządzenia na wypadek śmierci.

Or. en

Poprawka 193
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Stosowanie prawa przewidzianego w 
niniejszym artykule pozostaje bez 
uszczerbku dla praw każdej osoby 
niebędącej stroną umowy, której to osobie 
na mocy prawa właściwego wskazanego w 
art. 16 lub 17 przysługuje prawo do 
rezerwy lub inne uprawnienie, którego nie 
może zostać pozbawiona przez osobę, o 
spadku po której mowa.

4. Porządek prawny ustalony zgodnie z 
ust. 1, 2 i 3 reguluje rozporządzenia na 
wypadek śmierci wyłącznie w odniesieniu 
do ich skuteczności materialnej, rodzaju i 
zakresu skutku wiążącego, wykładni i 
uchylenia umowy o spadek oraz jej 
wypowiedzenia.

Or. de
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Poprawka 194
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Ważność pod względem formy rozrządzeń 
na wypadek śmierci

Rozrządzenie na wypadek śmierci jest 
ważne pod względem formy, jeżeli spełnia 
wymogi przepisów wewnętrznych:
a) państwa, w którym został sporządzony 
testament, lub
b) państwa, którego obywatelem jest osoba 
sporządzająca testament, czy to w chwili 
sporządzenia przez nią testamentu, czy to 
w chwili jej zgonu, lub
c) państwa, w którym osoba sporządzająca 
testament miała swe miejsce 
zamieszkania, czy to w chwili 
sporządzenia przez nią testamentu, czy to 
w chwili jej zgonu, lub
d) państwa, w którym osoba sporządzająca 
testament miała miejsce zwykłego pobytu, 
czy to w chwili sporządzenia przez nią 
testamentu, czy to w chwili jej zgonu, lub
e) miejsca położenia przedmiotu 
majątkowego, w przypadku 
nieruchomości.
2. Przepisy te mają również zastosowanie 
do umów o spadek.

Or. fr

Poprawka 195
Klaus-Heiner Lehne



PE464.765v02-00 40/67 AM\872403PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Ważność rozrządzeń na wypadek śmierci 

pod względem formy 
1. Rozrządzenie na wypadek śmierci jest 
ważne pod względem formy, jeżeli jego 
forma jest zgodna z wewnętrznym 
prawem:
(a) państwa, w którym testator sporządził 
takie rozrządzenie, lub
(b) państwa, którego obywatelstwo testator 
posiadał albo w chwili sporządzenia 
takiego rozrządzenia albo w chwili swej 
śmierci, lub
(b) państwa, w którym testator miał 
miejsce stałego zamieszkania albo w 
chwili sporządzenia takiego rozrządzenia 
albo w chwili swej śmierci, lub
(b) państwa, w którym testator miał 
miejsce zwykłego pobytu albo w chwili 
sporządzenia takiego rozrządzenia albo w 
chwili swej śmierci, lub
(e) w przypadku nieruchomości – państwa 
miejsca położenia przedmiotu 
majątkowego.
2. Ustęp 1 stosuje się ponadto do 
rozporządzeń testamentowych 
unieważniających wcześniejsze 
rozporządzenie testamentowe. 
Unieważnienie jest skuteczne pod 
względem formy także wówczas, gdy 
forma ta jest zgodna z którymikolwiek 
przepisami, na podstawie których 
warunków zgodnie z ust. 1 rozporządzenie 
testamentowe, które zostało unieważnione, 
uznano za skuteczne.
3. Do celów niniejszego artykułu każdy 
przepis, który ogranicza dopuszczalne 
formy rozporządzeń testamentowych w 
zależności od wieku, obywatelstwa lub 
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innych okoliczności życiowych testatora, 
uznaje się przepis dotyczący zagadnień 
związanych z formą. Taką samą zasadę 
stosuje się do kwalifikacji, jakie 
świadkowie muszą posiadać, aby 
rozporządzenie testamentowe było 
skuteczne.

Or. en

Poprawka 196
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Prawu wskazanemu przez rozdział III
podlega ogół spraw spadkowych, 
począwszy od otwarcia spadku, aż po 
ostateczne przeniesienie składników 
spadku na uprawnionych.

1. Prawu wskazanemu przez niniejszy
rozdział podlega ogół spraw spadkowych, 
począwszy od otwarcia spadku, aż po 
pierwsze przeniesienie składników spadku 
ze spadkodawcy na uprawnionych.

Or. de

Poprawka 197
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) przeniesienie przedmiotów 
majątkowych i praw wchodzących w skład 
spadku na spadkobierców i zapisobierców, 
w tym warunki i skutki przyjęcia lub 
odrzucenia spadku lub zapisu;

(f) pierwsze przejście przedmiotów 
majątkowych, praw i obowiązków
wchodzących w skład spadku na 
spadkobierców i – odpowiednio –
zapisobierców, w tym warunki i skutki 
przyjęcia lub odrzucenia spadku lub 
zapisu, z zastrzeżeniem art. 20a;

Or. de
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Poprawka 198
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) przeniesienie przedmiotów 
majątkowych i praw wchodzących w skład 
spadku na spadkobierców i zapisobierców, 
w tym warunki i skutki przyjęcia lub 
odrzucenia spadku lub zapisu;

(f) przeniesienie przedmiotów 
majątkowych, praw i zobowiązań 
wchodzących w skład spadku na 
spadkobierców i zapisobierców, w tym 
warunki i skutki przyjęcia lub odrzucenia 
spadku lub zapisu, z zastrzeżeniem art. 
20a;

Or. fr

Poprawka 199
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) uprawnienia spadkobierców, 
wykonawców testamentu i innych 
zarządców spadku, w szczególności 
sprzedaż przedmiotów majątkowych, 
zaspokojenie wierzycieli;

(g) zarządzanie przedmiotami 
majątkowymi, zwłaszcza w odniesieniu do 
uprawnień spadkobierców, wykonawców 
testamentu i innych zarządców spadku, w 
szczególności sprzedaż przedmiotów 
majątkowych, zaspokojenie wierzycieli;

Or. fr

Poprawka 200
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Zwrot darowizny przez obdarowanego

1. Zwrotu darowizny przez obdarowanego 
można domagać się na mocy prawa 
właściwego dla spraw spadkowych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
wyłącznie w takim zakresie, w jakim tego 
typu zwrotu można by się również 
domagać na mocy prawa określonego w 
niniejszym rozporządzeniu, które 
regulowałoby dziedziczenie majątku 
darczyńcy w chwili dokonania darowizny.
2. Do celów stosowania ustępu 1 wybór 
prawa właściwego przez darczyńcę 
zgodnie z art. 17, art. 18 ust. 3 i art. 18a 
ust. 3 powinien zostać dokonany pod 
warunkiem, że obdarowany wiedział o 
wyborze prawa właściwego w chwili 
dokonania darowizny.

Or. en

Uzasadnienie

Normy kolizyjne odnoszące się do zwrotu darowizny dokonanej przez zmarłego 
zaproponowano w celu ochrony obdarowanego i stron trzecich przed późniejszą zmianą 
prawa właściwego dla dziedziczenia. Domaganie się zwrotu darowizny na mocy prawa 
właściwego dla dziedziczenia powinno być dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
darowizna mogłaby zostać odebrana na mocy prawa hipotetycznie regulującego dziedziczenie 
darczyńcy w chwili dokonania darowizny (zob. Instytut Maxa Plancka dla badań prawa 
międzynarodowego prywatnego i porównawczego: Uwagi dotyczące wniosku, s. 85).

Poprawka 201
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a

Prawo rzeczowe

Niniejsze rozporządzenie nie stoi na 
przeszkodzie stosowaniu przepisów 
państwa, w którym znajdują się 
nieruchome lub wpisane do rejestru 
publicznego składniki spadku, które to 
przepisy regulują ustanowienie lub 
przeniesienie własności lub innych praw 
rzeczowych na takich składnikach spadku 
lub ich wpis do rejestru publicznego, o ile 
akt ustanowienia lub przeniesienia lub 
orzeczenie sądowe, oddzielnie lub w 
połączeniu z wpisem do rejestru, mają dla 
nabycia prawa charakter konstytutywny.

Or. de

Poprawka 202
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a

Prawo własności

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na stosowanie prawa państwa 
członkowskiego, w którym położona jest 
nieruchomość stanowiąca przedmiot 
spadku, zwłaszcza w odniesieniu do 
środków dotyczących wpisu do rejestru 
publicznego o przeniesieniu praw 
własności oraz środków dotyczących 
skutków tego wpisu.

Or. fr
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Poprawka 203
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Stosowanie prawa miejsca położenia 

przedmiotu majątkowego
1. Prawo właściwe dla spraw spadkowych 
nie stanowi przeszkody do stosowania 
prawa państwa miejsca położenia 
przedmiotu majątkowego w zakresie w 
jakim to ostatnie prawo ustanawia, w 
odniesieniu do przyjęcia lub odrzucenia 
spadku, dalsze formalności w stosunku do 
formalności przewidzianych przez prawo 
właściwe dla spraw spadkowych.
2. Prawo właściwe dla spraw spadkowych 
nie stanowi przeszkody do stosowania 
prawa państwa miejsca położenia 
przedmiotu majątkowego:
(a) w sytuacji, w której to ostatnie prawo 
uzależnia zarząd i likwidację spadku od 
ustanowienia przez organ tego państwa 
członkowskiego zarządcy lub wykonawcy 
testamentu. Prawu właściwemu dla spraw 
spadkowych podlega określenie osób, 
takich jak spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy, 
którym może zostać powierzony zarząd lub 
likwidacja spadku;
(b) w sytuacji w której to ostatnie prawo 
uzależnia ostateczne przeniesienie 
składników spadku na uprawnionych od 
uprzedniej zapłaty podatków związanych z 
dziedziczeniem.

Or. fr
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Poprawka 204
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prawo właściwe dla spraw spadkowych 
nie stanowi przeszkody do stosowania 
prawa państwa miejsca położenia
przedmiotu majątkowego:

2. Z zastrzeżeniem prawa właściwego dla 
spraw spadkowych w sytuacji, w której 
prawo państwa członkowskiego miejsca 
położenia przedmiotu majątkowego 
wymaga ustanowienia zarządcy majątku 
lub wykonawcy testamentu, prawo tego
państwa członkowskiego stosuje się w 
odniesieniu do przedmiotu majątkowego w 
związku z następującymi zagadnieniami:

Or. en

Poprawka 205
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prawo właściwe dla spraw spadkowych 
nie stanowi przeszkody do stosowania 
prawa państwa miejsca położenia
przedmiotu majątkowego:

2. Z zastrzeżeniem prawa właściwego dla 
spraw spadkowych w sytuacji, w której 
prawo państwa członkowskiego miejsca 
położenia przedmiotu majątkowego 
wymaga ustanowienia zarządcy majątku 
lub wykonawcy testamentu, prawo tego
państwa członkowskiego stosuje się w 
odniesieniu do przedmiotu majątkowego w 
związku z następującymi zagadnieniami:

Or. en

Poprawka 206
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w sytuacji, w której to ostatnie prawo 
uzależnia zarząd i likwidację spadku od 
ustanowienia przez organ tego państwa 
członkowskiego zarządcy lub wykonawcy 
testamentu. Prawu właściwemu dla spraw 
spadkowych podlega określenie osób, 
takich jak spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy, 
którym może zostać powierzony zarząd lub 
likwidacja spadku;

(a) ustanowieniem przez organ tego 
państwa członkowskiego zarządcy lub 
wykonawcy testamentu;

Or. en

Poprawka 207
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w sytuacji, w której to ostatnie prawo 
uzależnia zarząd i likwidację spadku od 
ustanowienia przez organ tego państwa 
członkowskiego zarządcy lub wykonawcy 
testamentu. Prawu właściwemu dla spraw 
spadkowych podlega określenie osób, 
takich jak spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy, 
którym może zostać powierzony zarząd lub 
likwidacja spadku;

(a) ustanowieniem przez organ tego 
państwa członkowskiego zarządcy lub 
wykonawcy testamentu;

Or. en

Poprawka 208
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w sytuacji w której to ostatnie prawo 
uzależnia ostateczne przeniesienie 
składników spadku na uprawnionych od 
uprzedniej zapłaty podatków związanych z 
dziedziczeniem.

(b) uprawnieniami i obowiązkami każdego 
ustanowionego zarządcy lub wykonawcy, 
wykonywanymi w odniesieniu do aktywów 
znajdujących się w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 209
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w sytuacji w której to ostatnie prawo 
uzależnia ostateczne przeniesienie 
składników spadku na uprawnionych od 
uprzedniej zapłaty podatków związanych z 
dziedziczeniem.

(b) uprawnieniami i obowiązkami każdego 
ustanowionego zarządcy lub wykonawcy, 
wykonywanymi w odniesieniu do aktywów 
znajdujących się w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 210
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdy zarządca lub wykonawca 
ustanowiony na mocy tego prawa jest 
ponadto uprawniony, zgodnie z tym 
prawem, do spłacania długów zmarłego, 
niezależnie od tego, czy zostały one 
zaciągnięte w tym państwie członkowskim 
czy też nie. Niemniej jednak kolejność 
spłaty tego typu długów ustala się zgodnie 
z prawem właściwym dla spraw 
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spadkowych.
Jeśli chodzi o ustanawianie tego typu 
zarządców lub wykonawców, organ 
danego państwa członkowskiego decyduje 
o wyznaczeniu na zarządcę lub 
wykonawcę następujących osób:
(a) osób, którym sąd właściwy dla spraw 
spadkowych powierzył zarządzanie 
majątkiem; lub
(b) osób posiadających status 
spadkobierców zgodnie z prawem 
właściwym dla spraw spadkowych, jeżeli 
żadnej osobie nie powierzono zarządzania 
majątkiem; lub
(c) innych osób wyznaczonych przez dany 
organ.
Osoby, o których mowa w lit. c), mogą być 
wyznaczane we wskazanym charakterze 
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach oraz 
w przypadkach, w których liczba osób 
posiadających status spadkobierców na 
mocy prawa właściwego dla spraw 
spadkowych jest albo niewystarczająca 
albo nadmierna zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się siedziba danego organu, lub 
w których osoby te nie mają kwalifikacji 
do pełnienia funkcji zarządców lub 
wykonawców ze względu na porządek 
publiczny („ordre public”) tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 211
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów stosowania niniejszego 
ustępu każdy zarządca lub wykonawca 
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ustanowiony na mocy tego prawa jest 
ponadto uprawniony, zgodnie z tym 
prawem, do spłacania długów zmarłego, 
niezależnie od tego, czy zostały one 
zaciągnięte w tym państwie członkowskim 
czy też nie. Niemniej jednak kolejność 
spłaty tego typu długów ustala się zgodnie 
z prawem właściwym dla spraw 
spadkowych.

Or. en

Poprawka 212
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W ramach stosowania ust. 2 lit. a) 
organ danego państwa członkowskiego 
decyduje o wyznaczeniu na zarządcę lub 
wykonawcę następujących osób:
(a) osób, którym sąd właściwy dla spraw 
spadkowych powierzył zarządzanie 
majątkiem; lub
(b) osób posiadających status 
spadkobierców zgodnie z prawem 
właściwym dla spraw spadkowych, jeżeli 
żadnej osobie nie powierzono zarządzania 
majątkiem; lub
(c) innych osób wyznaczonych przez dany 
organ.

Or. en

Poprawka 213
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2b lit. 
c), mogą być wyznaczane we wskazanym 
charakterze wyłącznie w wyjątkowych 
sytuacjach oraz w przypadkach, w których 
liczba osób posiadających status 
spadkobierców na mocy prawa 
właściwego dla spraw spadkowych jest 
albo niewystarczająca albo nadmierna 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba danego organu, lub w których 
osoby te nie mają kwalifikacji do 
pełnienia funkcji zarządców lub 
wykonawców ze względu na porządek 
publiczny („ordre public”) tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 214
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odesłanie Renvoi

Or. en

Uzasadnienie

Termin „renvoi” należy stosować zgodnie z rozporządzeniami Rzym I i Rzym II (zob.: Instytut 
Maxa Plancka dla badań prawa międzynarodowego prywatnego i porównawczego: Uwagi 
dotyczące wniosku, s. 105).

Poprawka 215
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za prawo danego państwa, wskazane jako 
właściwe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, uważa się normy prawne 
obowiązujące w tym państwie, z 
wyłączeniem norm prawa prywatnego 
międzynarodowego.

Za prawo danego państwa członkowskiego, 
wskazane jako właściwe na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, uważa się 
normy prawne obowiązujące w tym 
państwie, z wyłączeniem norm prawa 
prywatnego międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądnym rozwiązaniem jest wykluczenie odesłania (renvoi) wyłącznie w przypadku gdy 
rozporządzenie przewiduje stosowanie prawa państwa członkowskiego (zob.: Instytut Maxa 
Plancka dla badań prawa międzynarodowego prywatnego i porównawczego: Uwagi 
dotyczące wniosku, s. 105).

Poprawka 216
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże w przypadku gdy prawo państwa 
trzeciego jest uznane za prawo właściwe i 
odsyła ono do prawa państwa 
członkowskiego, zastosowanie ma prawo 
tego ostatniego, chyba że zmarły dokonał 
zgodnie z art. 17 niniejszego 
rozporządzenia wyboru prawa państwa 
trzeciego jako prawa, któremu podlegają 
jego sprawy spadkowe.

Or. fr

Poprawka 217
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za prawo państwa niebędącego państwem 
członkowskim, wskazane jako właściwe na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
uważa się normy prawa prywatnego 
międzynarodowego obowiązujące w 
danym państwie i mające zastosowanie w 
zakresie wyznaczania prawa państwa 
członkowskiego właściwego dla spraw 
dotyczących dziedziczenia; prawo tego 
państwa członkowskiego stosuje się z 
wyłączeniem norm prawa prywatnego 
międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy przedmiotowe rozporządzenie przewiduje stosowania prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim, którego prywatne prawo międzynarodowe odnosi się w 
zakresie dziedziczenia do prawa państwa siedziby sądu lub do innego państwa 
członkowskiego, odniesienie to należy zatwierdzić oraz należy zastosować wewnętrzne prawo 
państwa członkowskiego, o którym mowa (zob.: Instytut Maxa Plancka dla badań prawa 
międzynarodowego prywatnego i porównawczego: Uwagi dotyczące wniosku, s. 106).

Poprawka 218
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem treści ust. 1 i 1a, za prawo 
danego państwa, wskazane jako właściwe 
na podstawie art. 17, 18, 18a, 18b lub 20, 
uważa się normy prawne obowiązujące w 
tym państwie, z wyłączeniem norm prawa 
prywatnego międzynarodowego.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku wyboru prawa właściwego przez zmarłego lub w przypadku szczególnych norm 
kolizyjnych dotyczących stosowania alternatywnych łączników i poddawania danej sprawy 
kilku prawom stosowanym alternatywnie zastosowanie ma wewnętrzne prawo danego 
państwa (zob.: Instytut Maxa Plancka dla badań prawa międzynarodowego prywatnego i 
porównawczego: Uwagi dotyczące wniosku, s. 106).

Poprawka 219
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W szczególności nie można uznać za 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego stosowania 
normy prawa wskazanego przez niniejsze 
rozporządzenie tylko z tej przyczyny, że 
przewidziane tym prawem zasady 
dotyczące rezerwy spadkowej różnią się od 
obowiązujących w państwie sądu 
orzekającego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 220
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Żaden przepis niniejszego 
rozporządzenia nie zobowiązuje sądów 
danego państwa członkowskiego, jeżeli nie 
istnieją odpowiednie wymogi przewidziane 
w jego prawie w obszarze związku 
małżeńskiego i rodziny, do wydania 
decyzji w sprawie dziedziczenia dotyczącej 
współmałżonka pozostałego przy życiu, w 
ramach stosowania niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się właściwe włączenie przepisu zabezpieczającego rozwiązania krajowe analogiczne 
do tych określonych w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w 
życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji 
prawnej.

Poprawka 221
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żaden przepis niniejszego rozporządzenia 
nie zobowiązuje sądów danego państwa 
członkowskiego, jeżeli nie istnieją 
odpowiednie wymogi przewidziane w jego 
prawie w obszarze związku małżeńskiego i 
rodziny, do uznania, w ramach 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
decyzji w sprawie dziedziczenia dotyczącej 
współmałżonka pozostałego przy życiu, 
wydanej w innym państwie członkowskim.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się właściwe włączenie przepisu zabezpieczającego rozwiązania krajowe analogiczne 
do tych określonych w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w 
życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji 
prawnej.

Poprawka 222
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie dokumentów urzędowych Przepływ dokumentów urzędowych

Or. fr

Poprawka 223
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty urzędowe sporządzone w 
jednym państwie członkowskim są 
uznawane w innych państwach 
członkowskich, chyba że ich ważność 
zostanie zakwestionowana zgodnie z 
procedurami państwa członkowskiego 
pochodzenia i pod warunkiem, że uznanie 
nie jest sprzeczne z porządkiem 
publicznym wezwanego państwa 
członkowskiego.

Dokumenty urzędowe sporządzone w 
sprawach spadkowych w jednym państwie 
członkowskim mogą podlegać 
swobodnemu przepływowi w państwach 
członkowskich i nie wymagają żadnego 
postępowania w sprawie legalizacji ani 
podobnych czynności formalnych. W
innych państwach członkowskich
dokumenty te mają tę samą wartość 
dowodową co dokumenty wewnętrzne tych 
krajów, jednak nie większą niż 
przysługująca im w państwie pochodzenia.

Or. de

Poprawka 224
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty urzędowe sporządzone w 
jednym państwie członkowskim są 
uznawane w innych państwach 
członkowskich, chyba że ich ważność 
zostanie zakwestionowana zgodnie z 
procedurami państwa członkowskiego 

Dokumenty urzędowe objęte zakresem 
przedmiotowym niniejszego 
rozporządzenia przepływają swobodnie w 
państwach członkowskich i mają tę samą 
wartość dowodową, która uznawana jest w 
ich państwie pochodzenia pod warunkiem, 
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pochodzenia i pod warunkiem, że uznanie 
nie jest sprzeczne z porządkiem 
publicznym wezwanego państwa 
członkowskiego.

że uznanie to nie jest w sposób oczywisty
sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa członkowskiego przeznaczenia.

Or. fr

Poprawka 225
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Certyfikat można wykorzystywać w 
szczególności do poświadczenia jednej z 
poniższych okoliczności lub większej ich 
liczby:
a) praw każdej osoby uprawnionej do 
dziedziczenia wyznaczonej w certyfikacie i 
przypadających im części majątku;
b) przyznania osobie (osobom) 
uprawnionej(-ym) wyznaczonej(-ym) w 
certyfikacie konkretnego składnika 
majątku lub konkretnych składników 
majątku stanowiących część spadku;
c) umocowanie osoby wyznaczonej w 
certyfikacie do wykonania testamentu lub 
do zarządzania majątkiem.

Or. de

Poprawka 226
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Korzystanie z europejskiego certyfikatu 
spadkowego nie jest obowiązkowe. 

2. Europejski certyfikat spadkowy wydaje 
się na wniosek zainteresowanych stron 
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Certyfikat nie zastępuje procedur 
wewnętrznych. Jednakże skutki 
certyfikatu uznaje się także w państwie 
członkowskim, którego organy wydały 
certyfikat na mocy niniejszego rozdziału.

wtedy, gdy istnieje element zagraniczny, w 
celu wykorzystania certyfikatu do 
wykonania praw spadkowych w 
którymkolwiek z państw członkowskich.

W przypadku wydania europejskiego 
certyfikatu spadkowego zastępuje on 
certyfikat krajowy, a jego skutki uznaje się 
także w państwie członkowskim, którego 
organy wydały taki certyfikat na mocy 
niniejszego rozdziału.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy uczynić wyraźne odniesienie do sytuacji, w których wydanie europejskiego certyfikatu 
spadkowego jest konieczne. W przypadku nieistnienia elementu zagranicznego stosuje się 
procedury krajowe.

Poprawka 227
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. We wszystkich innych przypadkach 
wydaje się krajowy certyfikat spadkowy, 
podlegający uregulowaniom prawnym 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. ro

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 5.

Poprawka 228
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikat wydaje się na wniosek 
każdego, kto ma obowiązek wykazania się 
statusem spadkobiercy, zapisobiercy oraz 
uprawnieniami wykonawców testamentu 
lub innych zarządców.

1. Certyfikat wydaje się na wniosek 
każdego, kto ma uzasadniony interes w 
wykazaniu się statusem spadkobiercy, 
zapisobiercy oraz uprawnieniami 
wykonawców testamentu lub innych 
zarządców.

Or. ro

Uzasadnienie

Ubieganie się o europejski certyfikat spadkowy nie jest obowiązkowe. W związku z tym nie 
można nałożyć obowiązku ubiegania się o jego wydanie. Natomiast osoba wnosząca o jego 
wydanie powinna mieć uzasadniony interes w ubieganiu się o status spadkobiercy, 
zapisobiercy itp.

Poprawka 229
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Dane dotyczące zmarłego: nazwisko, 
imię lub imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu, datę i miejsce śmierci;

(a) Dane dotyczące zmarłego: nazwisko, 
imię lub imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres miejsca zwykłego 
pobytu w chwili śmierci, datę i miejsce 
śmierci, datę i miejsce urodzenia;

Or. de

Poprawka 230
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawca dowodzi ścisłości 2. Wnioskodawca dowodzi ścisłości 
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dostarczonych informacji za pomocą 
dokumentów urzędowych. W przypadku 
gdy nie można przedstawić takich 
dokumentów lub przedstawienie ich 
spotyka się z nieproporcjonalnymi 
trudnościami, dopuszcza się inne środki 
dowodowe.

dostarczonych informacji za pomocą 
oryginałów dokumentów. W przypadku 
gdy nie można przedstawić takich 
dokumentów lub przedstawienie ich 
spotyka się z nieproporcjonalnymi 
trudnościami, dopuszcza się inne środki 
dowodowe.

Or. ro

Uzasadnienie

Dowiedzenie ścisłości informacji odbywa się za pomocą oryginałów dokumentów, gdyż 
dokumenty urzędowe są czymś innym niż oryginały dokumentów.

Poprawka 231
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sąd właściwy podejmuje stosowne 
środki, by upewnić się o prawdziwości 
złożonych oświadczeń. W sytuacji, w
której zezwala na to prawo wewnętrzne, 
sąd zażąda złożenia powyższych 
oświadczeń po odebraniu przyrzeczenia.

3. Organ właściwy podejmuje stosowne 
środki, by upewnić się o prawdziwości 
złożonych oświadczeń. W sytuacji i w 
zakresie, w jakich zezwala na to prawo 
wewnętrzne, właściwy organ zażąda 
złożenia powyższych oświadczeń po 
odebraniu przyrzeczenia, uroczystego 
potwierdzenia lub w innej formalnej 
formie. W tym celu organ ten może 
skorzystać ze wsparcia innych organów 
właściwych na mocy prawa krajowego.

Or. de

Poprawka 232
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski certyfikat spadkowy wydaje 
się na formularzu, którego wzór znajduje 
się w załączniku II.

1. Certyfikat wydaje się na formularzu, 
którego wzór znajduje się w załączniku II 
oraz jest zgodny z prawem właściwego 
organu, na podstawie krajowego 
certyfikatu spadkowego i w połączeniu z 
nim.

Or. de

Poprawka 233
Sebastian Valentin Bodu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Treść europejskiego certyfikatu 
spadkowego określona w ust. 2 jest 
obowiązkowa, ale państwa członkowskie 
mogą dodać do tych podstawowych 
elementów inne elementy wymagane na 
mocy prawa krajowego.

Or. ro

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że europejski certyfikat spadkowy zastępuje certyfikat krajowy, a przepisy 
krajowe państw członkowskich określają różne wymagania dotyczące krajowych certyfikatów 
spadkowych, europejski certyfikat spadkowy musi zawierać zarówno podstawowe, 
obowiązkowe elementy wymagane na mocy prawa unijnego, jak i ewentualne dodatkowe 
elementy wymagane na mocy prawa krajowego.

Poprawka 234
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Dane dotyczące zmarłego: nazwisko, 
imię lub imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu, datę i miejsce śmierci;

(b) Dane dotyczące zmarłego: nazwisko, 
imię lub imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres miejsca zwykłego 
pobytu w chwili śmierci, datę i miejsce 
śmierci, datę i miejsce urodzenia;

Or. de

Poprawka 235
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) jeżeli istnieje wielu spadkobierców, 
część przypadająca każdemu z nich, a 
także, we właściwych przypadkach, wykaz 
przedmiotów majątkowych lub praw 
przypadających danemu spadkobiercy;

(h) jeżeli istnieje wielu spadkobierców, 
część przypadająca każdemu z nich, a 
także, we właściwych przypadkach, wykaz 
przedmiotów lub praw przypadających 
danemu spadkobiercy;

Or. de

Poprawka 236
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wykaz przedmiotów majątkowych lub 
praw przypadających zapisobiercom na 
mocy prawa właściwego dla spraw 
spadkowych;

(i) wykaz przedmiotów lub praw 
przypadających zapisobiercom na mocy 
prawa właściwego dla spraw spadkowych;

Or. de
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Poprawka 237
Diana Wallis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) w stosownych przypadkach kopię 
testamentu zmarłego.

Or. en

Poprawka 238
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie wymaga 
spełnienia dodatkowych formalności w 
celu przeniesienia własności bądź innych 
praw rzeczowych na nieruchomościach 
objętych spadkiem lub takich, w 
przypadku których wymagany jest wpis do 
rejestru publicznego, certyfikat spadkowy 
musi wyraźnie określać takie formalności 
oraz zawierać odesłanie do portalu e-
sprawiedliwość w celu uzyskania 
informacji o charakterze technicznym, 
aby ułatwić działania obywateli.
Państwa członkowskie wymagające 
wspomnianych dodatkowych formalności 
przedstawiają Komisji wszystkie 
odpowiednie informacje, aby mogły zostać 
zamieszczone na portalu e-sprawiedliwość 
w celu ich publicznego udostępnienia.

Or. it

Poprawka 239
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy, kto zapłaci lub zwróci 
przedmioty majątkowe posiadaczowi 
certyfikatu uprawnionemu do dokonania 
takich czynności na mocy certyfikatu, jest 
zwolniony z obowiązku, chyba że wie, że 
treść certyfikatu nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu.

3. Każdy, kto dokona świadczenia na 
rzecz osoby wskazanej w certyfikacie, jest 
zwolniony z obowiązku, chyba że wie, że 
treść certyfikatu nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu.

Or. de

Poprawka 240
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikat stanowi ważną podstawę 
dokonania wpisu nabycia w drodze 
dziedziczenia lub zmiany takiego wpisu w 
rejestrach publicznych państwa 
członkowskiego, w którym położone są 
przedmioty majątkowe. Wpisu dokonuje 
się w sposób określony prawem państwa 
członkowskiego, z upoważnienia którego 
dany rejestr jest prowadzony, i wywołuje 
on skutki przewidziane tym prawem.

5. Certyfikat stanowi podstawę dokonania 
wpisu nabycia w drodze dziedziczenia lub 
zmiany takiego wpisu w rejestrach 
publicznych państwa członkowskiego, w 
którym położone są przedmioty 
majątkowe. Wpisu dokonuje się w sposób 
określony prawem państwa 
członkowskiego, z upoważnienia którego 
dany rejestr jest prowadzony, i wywołuje 
on skutki przewidziane tym prawem.

Or. de

Poprawka 241
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5a (nowy)



AM\872403PL.doc 65/67 PE464.765v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ze względu na interes publiczny sądy 
państw członkowskich muszą mieć 
możliwość zastosowania klauzuli 
porządku publicznego w celu odmowy 
uznania lub zastosowania europejskiego 
certyfikatu spadkowego wydanego w 
innym państwie członkowskim.

Or. it

Uzasadnienie

Należy włączyć analizowany przepis w celu przywrócenia spójności z punktem 24. preambuły, 
który wydaje się przewidywać możliwość odmowy uznania lub zastosowania również w 
odniesieniu do europejskiego certyfikatu spadkowego.

Poprawka 242
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie uchybia 
stosowaniu konwencji dwustronnych lub 
wielostronnych, których stronami, w chwili 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, są 
jedno państwo członkowskie lub kilka 
państw członkowskich, a które dotyczą 
dziedzin regulowanych przepisami 
niniejszego rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla zobowiązań państw 
członkowskich na mocy art. 307 Traktatu.

1. Niniejsze rozporządzenie nie uchybia 
stosowaniu konwencji dwustronnych lub 
wielostronnych, których stronami, w chwili 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, są 
jedno państwo członkowskie lub kilka 
państw członkowskich, a które dotyczą 
dziedzin regulowanych przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 243
Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45a

Informacje udostępniane sądowi lub 
organowi

1. Podczas ustalania statusu prawnego 
nieruchomości, która jest częścią majątku 
i znajduje się w państwie innym niż 
państwo, w którym znajduje się sąd 
mający jurysdykcję na mocy postanowień 
rozdziału II niniejszego rozporządzenia 
lub inny organ zajmujący się sprawami 
spadkowymi, sąd ten lub organ ma wzgląd 
na informacje zawarte w lokalnym 
rejestrze nieruchomości, w którym 
zarejestrowana jest nieruchomość.
2. Do celów niniejszego artykułu właściwy 
organ państwa członkowskiego 
udostępnia, na wniosek, sądom lub innym 
organom innego państwa członkowskiego 
informacje zawarte w rejestrze 
nieruchomości, pod warunkiem, że tego 
typu informacje mogą być udostępniane 
na potrzeby postępowania spadkowego 
zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 244
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sytuacji, w której zmarły przed datą
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia dokonał wyboru prawa 
właściwego dla jego spraw spadkowych, 
wybór ten uznaje się za ważny, o ile 
spełnia warunki określone w art. 17.

2. W sytuacji, w której zmarły przed dniem
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w tym w okresie przed 
jego wejściem w życie, dokonał wyboru 
prawa właściwego dla jego spraw 
spadkowych, także wtedy wybór ten uznaje 
się za ważny, o ile spełnia warunki 
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określone w art. 17.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na czystą ostrożność i w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień należy wyjaśnić, że 
uregulowanie obowiązuje również w okresie przed wejściem wżycie rozporządzenia.

Poprawka 245
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji, w której strony umowy o 
spadek przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia dokonały 
wyboru prawa właściwego dla tej umowy, 
wybór ten uznaje się za ważny, o ile 
spełnia warunki określone w art. 18.

3. W sytuacji, w której strony umowy o 
spadek przed dniem rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia, w 
tym w okresie przed jego wejściem w życie,
dokonały wyboru prawa właściwego dla
jego spraw spadkowych, także wtedy
wybór ten uznaje się za ważny, o ile 
spełnia warunki określone w art. 18.

Or. de


