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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu uregulowanie jurysdykcji i prawa właściwego 

mających zastosowanie do zwykłego zarządu majątkiem zarejestrowanych związków 

partnerskich, a także określenie sposobu postępowania ze sprawami dotyczącymi podziału 

dóbr w kontekście transgranicznym po ustaniu związku partnerskiego w następstwie separacji 

lub zgonu. Celem Komisji jest zapewnienie większej pewności prawa dla stron, aby zapobiec 

postępowaniom równoległym i zniechęcić do praktyki wybierania przez skarżących sądu ze 

względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum shopping). 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się ze sprawozdawcą Komisji Prawnej, że 

odrębne podejście do zarejestrowanych związków partnerskich i do związków małżeńskich 

jest nieuzasadnione. W związku z tym niniejsze poprawki mają na celu usunięcie luk w obu 

wnioskach. 

Wniosek przedstawiony przez Komisję wyklucza możliwość wyboru prawa właściwego w 

zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, wskazując jako 

obowiązkowe do stosowania prawo państwa, w którym związek partnerski jest 

zarejestrowany. Sprawozdawca kwestionuje podstawy wykluczenia wyboru prawa 

właściwego, który przecież oferuje większą swobodę zainteresowanym stronom, a także z 

uwagi na zamierzony, szeroki zakres rozporządzenia, które ma objąć wszystkie aspekty 

majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich. W związku z tym poniższe poprawki do 

przedmiotowego wniosku zapewniają taki sam wybór oferowany małżonkom czy partnerom z 

zarejestrowanego związku, ale tylko pod warunkiem że w tym ostatnim przypadku stosowane 

jest prawo państwa, które uznaje instytucję zarejestrowanych związków partnerskich. 

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że wykluczenie skutków osobistych (takich jak zmiana 

nazwiska) z zakresu rozporządzenia (w art. 1) jest nieuzasadnione, i sugeruje skreślenie tego 

wyjątku. 

Na koniec sprawozdawca uważa, że ponieważ art. 18 przewiduje możliwość stosowania 

klauzuli porządku publicznego w pewnych przypadkach, należy skreślić bardzo szeroko 

zakrojony art. 17 dotyczący przepisów wymuszających swoje zastosowanie. 

POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 

sprawozdaniu następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby ułatwić partnerom zarządzanie 

swoim majątkiem, prawo państwa, w 

którym związek partnerski został 

zarejestrowany, będzie miało zastosowanie 

do wszystkich przedmiotów majątkowych 

należących do partnerów także wówczas, 

gdy prawo to nie jest prawem państwa 

członkowskiego. 

(18) Aby ułatwić partnerom zarządzanie 

swoim majątkiem, niniejsze 

rozporządzenie zezwala im na wybór jako 

prawa mającego zastosowanie do 

wszystkich przedmiotów majątkowych 

objętych ich ustrojem majątkowym, 

niezależnie od rodzaju lub lokalizacji tych 

przedmiotów, albo prawa państwa, w 

którym związek partnerski jest 

zarejestrowany, albo też prawa państwa, z 

którym partnerzy mają bliskie powiązania 

z uwagi na stały pobyt lub obywatelstwo, 

pod warunkiem że jest to prawo państwa 

uznającego instytucję zarejestrowanych 

związków partnerskich, także wówczas, 

gdy prawo to nie jest prawem państwa 

członkowskiego. Wyboru tego można 

dokonać kiedykolwiek, albo w chwili 

ustanowienia zarejestrowanego związku 

partnerskiego, albo podczas trwania 

związku partnerskiego lub po tym okresie. 

Uzasadnienie 

Nie ma powodu opracowywać dwa odrębne wnioski dotyczące rozporządzeń, ani też 

odmawiać zarejestrowanym związkom partnerskim prawa dokonywania wyboru prawa 

właściwego. Powinno się przyznać stronom pewien stopień swobody w dokonywaniu wyboru 

prawa właściwego w zakresie ich ustroju majątkowego. Ta możliwość powinna opierać się na 

prawie kraju stałego zamieszkania lub narodowości jednego z partnerów czy przyszłych 

partnerów. Ten punkt preambuły umożliwia taki wybór, o ile prawem wybranym jest prawo 

państwa uznającego instytucję zarejestrowanych związków partnerskich. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Jeżeli nie dokonano wyboru prawa 
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właściwego, prawo państwa, w którym 

związek partnerski został zarejestrowany, 

będzie miało zastosowanie do wszystkich 

przedmiotów majątkowych należących do 

partnerów także wówczas, gdy prawo to 

nie jest prawem państwa członkowskiego. 

Jeżeli dla dwóch tych samych partnerów 

istnieje więcej niż jeden zarejestrowany 

związek partnerski, np. w różnych 

państwach, do ich przedmiotów 

majątkowych ma zastosowanie prawo 

państwa, w którym związek partnerski 

został zarejestrowany i z którym partnerzy 

wspólnie mają najbliższe powiązania, lub 

– w przypadku niemożności zastosowania 

tego warunku – prawo państwa, w którym 

partnerzy ostatnio zarejestrowali związek. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) Termin „miejsce stałego pobytu” 

powinien być interpretowany zgodnie z 

celami tego rozporządzenia. Jego sens 

powinien być ustalany przez sąd dla 

każdego przypadku z osobna w oparciu o 

okoliczności. Termin ten nie stanowi 

odwołania do pojęcia z zakresu prawa 

krajowego, lecz jest odrębnym terminem z 

zakresu prawa unijnego. 

Uzasadnienie 

Należy podać definicję terminu „miejsce zwykłego pobytu”, tak żeby w jak największym 

stopniu zapobiec dowolności w wykładni. Trybunał oczywiście musi wziąć pod uwagę 

wszystkie istotne fakty, zanim zastosuje definicję. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18c) W sytuacji gdy do wskazania prawa 

właściwego służy pojęcie „obywatelstwa”, 

należy uwzględnić fakt, że niektóre 

państwa, których system prawny oparty 

jest na common law, stosują jako łącznik 

pojęcie „miejsca zamieszkania”, a nie 

„obywatelstwa”. 

Uzasadnienie 

W tym punkcie preambuły usciśla się rolę „obywatelstwa” i „miejsca zamieszkania” w 

wykazie powiązanych czynników. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 d preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18d) Aby zapewnić prawną pewność 

czynności i zapobiec jakimkolwiek 

zmianom prawa właściwego w zakresie 

skutków majątkowych zarejestrowanych 

związków partnerskich, dokonanym bez 

powiadamiania partnerów, zmian takich 

można dokonywać wyłącznie na wyraźne 

życzenie stron. Podjęta przez partnerów 

decyzja o zmianie nie będzie miała 

zastosowania ze skutkiem wstecznym, 

chyba że zostanie to wyraźnie wskazane 

przez partnerów. Zmiana ta w żadnym 

wypadku nie będzie naruszać praw osób 

trzecich i ważności wcześniej dokonanych 

czynności. 

Uzasadnienie 

Ten punkt preambuły gwarantuje, że bez wyraźnej zgody obu stron nie będzie dokonana 

zmiana prawa właściwego. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 e preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18e) Ze względu na znaczenie wyboru 

prawa właściwego dla skutków 

majątkowych zarejestrowanych związków 

partnerskich niniejsze rozporządzenie 

musi gwarantować, że partnerzy lub 

przyszli partnerzy są świadomi skutków 

ich wyboru. Wybór ten powinien być co 

najmniej utrwalony na piśmie opatrzonym 

datą i podpisami pary i mieć formę 

przewidzianą dla umowy partnerskiej 

przez przepisy prawa obowiązujące w 

wybranym państwie, o ile jest to państwo, 

które uznaje instytucję zarejestrowanych 

związków partnerskich, lub przez przepisy 

prawa obowiązującego w państwie, w 

którym związek ten został zarejestrowany. 

Ponadto należy przestrzegać 

ewentualnych dodatkowych wymogów 

formalnych dotyczących ważności, 

jawności lub rejestracji takich umów, 

nałożonych na mocy prawa wybranego 

państwa lub prawa państwa, w którym 

sporządzono dokument. 

Uzasadnienie 

Punkt ten określa uwarunkowania wyboru prawa właściwego w zakresie skutków 

majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, o ile jest to prawo państwa, które 

uznaje instytucję zarejestrowanych związków partnerskich. Wszelkie wymogi określone 

przepisami prawa właściwego powinny zostać spełnione. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Wszelkie niezbędne informacje 

powinny zostać udostępnione w prosty 
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sposób oraz przy użyciu odpowiednich 

środków, w szczególności na 

wielojęzycznej stronie internetowej 

Komisji, aby zagwarantować, że wszystkie 

pary i wszyscy partnerzy mogą w 

świadomy sposób korzystać ze swoich 

praw. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19 a) Pożądane jest utworzenie 

wielojęzycznego narzędzia 

informacyjnego w celu poprawy dostępu 

zainteresowanych stron do informacji i 

sprzyjania wymianie dobrych praktyk 

między prawnikami. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19b) Komisja powinna wprowadzić 

system informacyjny i szkoleniowy dla 

właściwych urzędników sądowych i 

prawników poprzez utworzenie 

interaktywnego portalu internetowego we 

wszystkich językach urzędowych UE, w 

tym system wymiany wiedzy i doświadczeń 

zawodowych. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 28 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 

z prawami podstawowymi oraz zachowuje 

zasady uznane przez Kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej, a 

zwłaszcza jej art. 7, 9, 17, 21 i 47 

dotyczącymi odpowiednio poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 

zawarcia małżeństwa i założenia rodziny 

zgodnie z ustawami krajowymi, prawa 

własności, niedyskryminacji i prawa do 

skutecznego środka prawnego i dostępu do 

bezstronnego sądu. Sądy państw 

członkowskich powinny stosować niniejsze 

rozporządzenie z poszanowaniem tych 

praw i zasad. 

(28) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 

z prawami podstawowymi oraz zachowuje 

zasady uznane przez Kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej, a 

zwłaszcza jej art. 7, 9, 17, 20, 21, 23 i 47 

dotyczącymi odpowiednio poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 

zawarcia małżeństwa i założenia rodziny 

zgodnie z ustawami krajowymi, prawa 

własności, równości wobec prawa, 

niedyskryminacji, równości kobiet i 

mężczyzn i prawa do skutecznego środka 

prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. 

Sądy państw członkowskich powinny 

stosować niniejsze rozporządzenie z 

poszanowaniem tych praw i zasad, 

zawartych w Karcie praw podstawowych, 

w szczególności zasadami równości wobec 

prawa, niedyskryminacji ze względu na 

płeć lub orientację seksualną oraz 

równości kobiet i mężczyzn. 

Uzasadnienie 

Przyjmując do wiadomości wyniki oceny wpływu na prawa podstawowe Komisji, 

sprawozdawca podkreśla, że w przypadku stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia 

przez sąd należy zwrócić szczególną uwagę na zasady równości wobec prawa (art. 20 Karty 

praw podstawowych), niedyskryminacji (art. 21 Karty praw podstawowych) oraz równości 

kobiet i mężczyzn (art. 23 Karty praw podstawowych) 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) skutki cywilnoprawne 

zarejestrowanego związku partnerskiego; 

skreślona 
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Uzasadnienie 

Nie ma powodów do wykluczenia skutków cywilnoprawnych (takich jak zmiana nazwiska) 

zarejestrowanych związków partnerskich z zakresu niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z 

wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie małżeńskiego ustroju majątkowego 

zarejestrowane związki partnerskie powinny mieć możliwość korzystania z tych samych 

ujednoliconych przepisów co małżeństwa. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 

chwili, w tym w trakcie postępowania. 

Jeśli jest ona wyrażana przed 

rozpoczęciem postępowania, musi zostać 

sformułowana na piśmie, opatrzona datą i 

podpisana przez obie strony. 

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 

chwili, w tym w trakcie postępowania. 

Musi zostać sformułowana na piśmie, 

opatrzona datą i podpisana przez obie 

strony. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadkach inne niż przewidziane w 

art. 3 i 4 sądem właściwym do orzekania w 

postępowaniu związanym ze skutkami 

majątkowymi zarejestrowanego związku 

partnerskiego jest sąd państwa 

członkowskiego, w którym: 

1. W przypadkach inne niż przewidziane w 

art. 3 i 4 sądem właściwym do orzekania w 

postępowaniu związanym ze skutkami 

majątkowymi zarejestrowanego związku 

partnerskiego jest, w kolejności 

zstępującej, sąd państwa członkowskiego, 

w którym: 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ca) któreg obywatelstwo lub – w 
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przypadku Zjednoczonego Królestwa i 

Irlandii – w którym wspólne miejsce 

zamieszkania posiada oboje partnerów, 

lub, w przypadku gdy nie zachodzi ta 

okoliczność, 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sąd, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i 

c) może stwierdzić brak swojej jurysdykcji, 

jeśli jego porządek prawny nie przewiduje 

instytucji zarejestrowanego związku 

partnerskiego. 

2. Sąd, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b), 

c) i ca) może stwierdzić brak swojej 

jurysdykcji, jeśli jego porządek prawny nie 

przewiduje instytucji zarejestrowanego 

związku partnerskiego. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Obie strony mogą także uzgodnić, że 

sądy państwa członkowskiego, którego 

prawo strony wybrały jako prawo 

właściwe dla skutków majątkowych ich 

zarejestrowanego związku partnerskiego 

zgodnie z art. 15 i 15b, są także sądami 

właściwymi do orzekania w sprawach 

dotyczących skutków majątkowych 

zarejestrowanego związku partnerskiego. 

Uzasadnienie 

Ustęp ten określa sądy państwa członkowskiego wybrane do stosowania prawa właściwego w 

orzeczeniach w sprawach skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Zgoda ta może zostać wyrażona w 

każdej chwili, w tym w trakcie 

postępowania. Musi zostać sformułowana 

na piśmie, opatrzona datą i podpisana 

przez obie strony. 

 

Poprawka kompromisowa 1  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wskazanie prawa właściwego Wybór prawa właściwego 

Prawem właściwym dla skutków 

majątkowych związku partnerskiego jest 

prawo państwa, w którym związek został 

zarejestrowany. 

Jeżeli nie przewidziano inaczej w zawartej 

między stronami umowie o charakterze 

cywilnoprawnym, partnerzy lub przyszli 

partnerzy mogą wybrać jako prawo 

właściwe dla skutków majątkowych ich 

zarejestrowanego związku partnerskiego, o 

ile jest to prawo państwa, które uznaje 

instytucję zarejestrowanego związku 

partnerskiego, jedno z poniższych: 

Uzasadnienie 

Obydwa wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych 

oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich powinny oferować te 

same możliwości wyboru prawa właściwego. Nie wpływa to na możliwości stwierdzenia braku 

swojej jurysdykcji przez sądy krajowe , jeśli nie uznają one instytucji zarejestrowanych 

związków partnerskich. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (a) prawo państwa, w którym został 

zarejestrowany związek partnerski, lub 

Uzasadnienie 

Poprawki 19-25 dopuszczają, aby wybór praw właściwych był ograniczony przez opcje, które 

są takie same jak w przypadku związków małżeńskich zgodnie z proponowanym 

rozporządzeniem w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych, o ile prawem wybranym jest 

prawo państwa, które uznaje instytucję zarejestrowanego związku partnerskiego. Dodatkowo 

partnerzy z zarejestrowanego związkupartnerskiego mogą wybrać prawo państwa, w którym 

ich związekpartnerski został zarejestrowany, jako prawo właściwe, jak przewiduje art. 15 w 

obecnej wersji wniosku Komisji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (b) prawo państwa członkowskiego, w 

którym partnerzy bądź przyszli partnerzy 

mają wspólne miejsce zwykłego pobytu, 

lub 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (c) prawo państwa, w którym jeden z 

partnerów ma miejsce zwykłego pobytu w 

chwili dokonywania wyboru, lub 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera d) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (d) prawo państwa, którego jeden z 

partnerów bądź przyszłych partnerów 

posiada obywatelstwo w chwili 

dokonywania wyboru, lub 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera e) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (e) prawo państwa, z którym partnerzy 

mają wspólnie najbliższe powiązania, lub 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera f) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (f) prawo państwa, w którym partnerzy 

mają ostatnie wspólne miejsce zwykłego 

pobytu, lub 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera g) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (g) prawo państwa, w którym partnerzy 

mają pierwsze wspólne miejsce zwykłego 

pobytu po zarejestrowaniu ich związku 

partnerskiego. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Termin „miejsce zwykłego pobytu” 

oznacza miejsce, w którym dana osoba 

zamieszkuje na stałe. 

Uzasadnienie 

Należy podać definicję terminu „miejsce zwykłego pobytu”, tak żeby w jak największym 

stopniu zapobiec dowolności w wykładni. Trybunał oczywiście musi wziąć pod uwagę 

wszystkie istotne fakty, zanim zastosuje definicję. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15a 

 Wskazanie prawa właściwego w 

przypadku niedokonania wyboru 

 Jeśli partnerzy nie dokonają wyboru, 

prawem właściwym w zakresie ustroju 

majątkowego zarejestrowanego związku 

partnerskiego jest prawo państwa, w 

którym taki związek partnerski został 

zarejestrowany. 

 Jeśli partnerzy zawarli jednocześnie 

więcej niż jeden związek partnerski, 

prawem właściwym w zakresie skutków 

majątkowych ich zarejestrowanego 

związku partnerskiego jest, w kolejności 

zstępującej: 

 (a) prawo państwa, w którym partnerzy 

zarejestrowali związek partnerski i z 

którym mają wspólne najbliższe 

powiązania, lub w przypadku gdy nie 

zachodzi taka okoliczność, 

 (b) prawo państwa, w którym partnerzy 
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ostatnio zarejestrowali związek partnerski. 

Uzasadnienie 

W przypadku braku wyboru prawa właściwego przez partnerów niniejszy nowy artykuł 

określa prawo właściwe państwa, w którym związek partnerski został zarejestrowany, jak 

przewiduje art. 15 w obecnej wersji wniosku Komisji. Jeśli partnerzy zawarli związek 

partnerski w różnych krajach jednocześnie, kryterium wyboru prawa właściwego jest 

państwo, z którym partnerzy mają najbliższe powiązania, lub w przypadku gdy nie zachodzi 

taka okoliczność, w państwie, w którym związek ten został ostatnio zarejestrowany. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15b 

 Zmiana prawa właściwego 

 1. Partnerzy mogą w każdej chwili w 

trakcie trwania ich związku partnerskiego 

poddać skutki majątkowe ich 

zarejestrowanego związku partnerskiego 

innemu prawu właściwemu niż mające 

uprzednio zastosowanie. Partnerzy mogą 

wyznaczyć wyłącznie prawo państwa, 

które uznaje instytucję zarejestrowanego 

związku partnerskiego, i dokonać wyboru 

wyłącznie spośród systemów prawnych 

określonych w art. 15. 

 2. Zmiana prawa właściwego w zakresie 

skutków majątkowych zarejestrowanego 

związku partnerskiego dokonana w 

trakcie trwania związku ma skutek jedynie 

na przyszłość, o ile partnerzy nie zastrzegą 

inaczej. Jeśli partnerzy postanawiają 

nadać zmianie prawa właściwego moc 

wsteczną, nie narusza to ważności 

wcześniejszych czynności dokonanych na 

mocy prawa dotychczas mającego 

zastosowanie, ani praw osób trzecich 

wynikających z prawa uprzednio 

mającego zastosowanie. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15c 

 Formalne zasady wyboru prawa 

właściwego 

 1. Wybór prawa właściwego przebiega w 

sposób przewidziany dla umowy 

majątkowej partnerskiej albo w prawie 

wybranego państwa, albo w prawie 

państwa, w którym związek partnerski 

został zarejestrowany. 

 2. Niezależnie od przepisów ust. 1 wybór 

musi być wyraźnie określony co najmniej 

w dokumencie opatrzonym datą i 

podpisanym przez obu partnerów. 

 3. Jeśli prawo państwa, o którym mowa w 

ust. 1, przewiduje dodatkowe formalne 

wymogi dotyczące umowy majątkowej 

partnerskiej, wymogi te muszą zostać 

spełnione. 

Uzasadnienie 

Niniejszy nowy artykuł odpowiada artykułowi 19 wniosku dotyczącego rozporządzenia w 

sprawie ustrojów majątkowych partnerskich i w związku z tym partnerzy zarejestrowanego 

związku partnerskiego muszą wypełnić takie same formalności w zakresie wyboru prawa 

właściwego skutków majątkowych ich umowy. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 17 skreślony 

Przepisy wymuszające swoje zastosowanie  

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 

naruszają stosowania przepisów 

wymuszających swoje zastosowanie, 
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których przestrzeganie uważane jest przez 

państwo członkowskie za tak istotny 

element ochrony jego interesów 

publicznych, takich jak organizacja 

polityczna, społeczna lub gospodarcza, że 

znajdują one zastosowanie do stanów 

faktycznych objętych ich zakresem bez 

względu na to, jakie prawo jest właściwe 

dla skutków majątkowych 

zarejestrowanych związków partnerskich 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

Uzasadnienie 

Zakres wyjątków, które dopuszcza niniejszy artykuł, jest w zasadzie nieograniczony, przez co 

państwa członkowskie nie muszą przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu. 

Ponieważ art. 18 przewiduje możliwość stosowania klauzuli porządku publicznego w pewnych 

przypadkach, artykuł ten powinien zostać skreślony. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Taka odmowa nie może naruszać 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Dodany przepis powinien wyjaśniać, że odmowy w oparciu o porządek publiczny podlegają 

Karcie praw podstawowych, a w szczególności art. 21, który zabrania jakiejkolwiek formy 

dyskryminacji. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Orzeczenia wydane w jednym państwie 

członkowskim są uznawane w innych 

państwach członkowskich bez 

konieczności przeprowadzania 

1. Orzeczenia wydane w jednym państwie 

członkowskim są uznawane w innych 

państwach członkowskich bez 

konieczności przeprowadzania 
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jakiegokolwiek postępowania. jakiegokolwiek postępowania. Uznawanie 

takich orzeczeń nie oznacza jednak 

uznawania przez państwa członkowskie 

zarejestrowanych związków partnerskich 

jako instytucji prawnej w ich własnych 

systemach prawnych. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Skutki majątkowe zarejestrowanego 

związku partnerskiego dla stosunków 

prawnych łączących jednego z partnerów z 

osobą trzecią regulowane są przepisami 

prawa państwa, w którym związek 

partnerski został zarejestrowany i o 

którym mowa w art. 15. 

1. Skutki majątkowe zarejestrowanego 

związku partnerskiego dla stosunków 

prawnych łączących jednego z partnerów z 

osobą trzecią regulowane są przepisami 

prawa właściwego dla skutków 

majątkowych zarejestrowanych związków 

partnerskich na mocy przepisów 

niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

Ustęp ten został zmieniony, aby ukazać możliwość wyboru przez partnerów prawa 

właściwego w zakresie skutków majątkowych ich zarejestrowanych związków partnerskich. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 32 a 

 Stosunki cywilnoprawne 

 Niniejsze rozporządzenie nie narusza 

możliwości, jaką dysponują dwie osoby, 

które nie pozostają w związku małżeńskim 

i które nie są stronami zarejestrowanego 

związku partnerskiego, aby uregulować 

na gruncie cywilnoprawnym i ze skutkiem 

wyłącznie dla stron stosunku prawnego 

majątkowe skutki ich wspólnego pożycia 
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lub jego przerwania.  

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja publicznie udostępnia w 

odpowiedni sposób informacje przekazane 

jej zgodnie z ust. 1 i 2, w szczególności na 

wielojęzycznej stronie internetowej 

europejskiej sieci sądowej w sprawach 

cywilnych i handlowych. 

3. Komisja publicznie udostępnia w prosty 

sposób informacje na wielojęzycznej 

stronie internetowej będącej 

uzupełnieniem strony internetowej 
europejskiej sieci sądowej w sprawach 

cywilnych i handlowych, aby 

zagwarantować, że wszystkie pary i 

wszyscy partnerzy mogą świadomie 

korzystać ze swoich praw. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja wprowadza system 

informacyjny i szkoleniowy dla 

właściwych urzędników sądowych i 

prawników poprzez utworzenie 

interaktywnego portalu internetowego we 

wszystkich językach urzędowych UE, w 

tym system wymiany wiedzy i doświadczeń 

zawodowych. 
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