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Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 25 września 2006 r. w celu przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych („RZYM II”)

Wspólne stanowisko Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 29a (nowy)

(29a) W ramach prawa właściwego na 
podstawie niniejszego rozporządzenia sąd 
powinien wziąć pod uwagę, że 
pokrzywdzony posiada miejsce 
zamieszkania poza krajem, w którym 
nastąpił wypadek.

Or. de

Uzasadnienie

Die Berichterstatterin weist berechtigt daraufhin, dass Schäden, auch und gerade bei 
Verkehrsunfällen, nicht nur am Unfallort entstehen und ersetzt werden müssen, sondern auch 
im Heimatstaat des Opfers. Allerdings darf dieses Anliegen nicht dazuführen, dass materiell-
rechliche Regelungen über Art und Umfang des Schadensersatzes geschaffen werden. Dafür 
besteht keine Rechtsgrundlage nach Art. 65 EG-V. Auch würde dies über den Rahmen der 
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Verordnung hinausgehen, da diese kollisionsrechtliche Regelungen schaffen will. Zudem 
vermeidet die vorgeschlagene Formulierung, geradezu Anreize für Gerichtsverfahren 
gegeben zu schaffen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen der Massendelikte.

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 30a (nowy)

(301a) Podobnie jak w konwencji 
rzymskiej, obowiązuje zasada „iura novit 
curia“. Sąd powinien sam z urzędu zbadać 
prawo obce. Podczas badania prawa obcego 
strony mogą służyć sądowi pomocą, 
natomiast sąd powinien mieć możliwość 
wezwania stron do współpracy.

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 29
Artykuł 1 ustęp 3

3. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do dowodów i procedur, bez uszczerbku 
dla art. 21 i 22.

3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
do dowodów i procedur, bez uszczerbku 
dla art. 15a, 21 i 22.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższą poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką dodającą art. 15a i punkt 
uzasadnienia 30a.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 30
Artykuł 9

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, prawem 
właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego z tytułu odpowiedzialności 

1. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, prawem 
właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego z tytułu odpowiedzialności 
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osoby będącej pracownikiem lub 
pracodawcą lub z tytułu odpowiedzialności 
organizacji reprezentujących ich interesy 
zawodowe za szkody spowodowane sporem 
zbiorowym, planowanym lub prowadzonym, 
jest prawo państwa, w którym spór taki ma 
zostać lub został podjęty.

osoby będącej pracownikiem lub 
pracodawcą lub z tytułu odpowiedzialności 
organizacji reprezentujących ich interesy 
zawodowe za szkody spowodowane sporem 
zbiorowym, planowanym lub prowadzonym, 
jest prawo państwa, w którym spór taki ma 
zostać lub został podjęty.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do 
sporów zbiorowych ze statkiem. W takim 
przypadku obowiązują ogólne zasady 
zawarte w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja w żegludze jest zupełnie odmienna od przemysłu lądowego, dla którego art. 9 
mógłby być odpowiedni. Statki przemieszczają się i obsługują porty w różnych krajach. Gdyby 
spory zbiorowe ze statkami były regulowane prawem różnych portów obsługiwanych podczas 
rejsu, stosowane przepisy wykazywałyby znaczne różnice, prowadząc tym samym do 
niepewności prawnej. W przypadku żeglugi regułą powinno więc być stosowanie prawa 
państwa bandery.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 31
Artykuł 9

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, prawem 
właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego z tytułu odpowiedzialności 
osoby będącej pracownikiem lub 
pracodawcą lub z tytułu odpowiedzialności 
organizacji reprezentujących ich interesy 
zawodowe za szkody spowodowane sporem 
zbiorowym, planowanym lub prowadzonym, 
jest prawo państwa, w którym spór taki ma 
zostać lub został podjęty.

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, prawem 
właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego z tytułu odpowiedzialności 
osoby będącej pracownikiem lub 
pracodawcą lub z tytułu odpowiedzialności 
organizacji reprezentujących ich interesy 
zawodowe za szkody spowodowane sporem 
zbiorowym, planowanym lub prowadzonym, 
jest prawo państwa, w którym spór taki ma 
zostać lub został podjęty.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do 
sporów zbiorowych ze statkiem. W takim 
przypadku obowiązują ogólne zasady 
zawarte w art. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 4 stipulates that the law applicable to a tort is the law of the country in which the damage 
occurs.  Art. 9 proposes that the applicable law will always be the law of the country in which 
the industrial action is carried out. The situation in shipping is very different from land-based 
industries, for which Art. 9 could be appropriate. If industrial action against ships were to be 
governed by the laws of the different harbours served during a voyage, the rules to apply 
would vary considerably. This would be impractical and create uncertainty. Generally all 
internal relations on a ship are governed by the law of the flag State; this mirrors the fact that 
in many respects a ship is considered part of the flag State’s territory. This legal situation 
creates predictability for seafarers, who can rely on the terms agreed upon in the employment 
contract. A change as proposed in Art. 9 could result in EU ships avoiding ports where this 
could give problems, which in practice would mean that ROME II could result in reduced 
market access for EU ships in some EU ports.

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 32
Artykuł 15a (nowy)

Artykuł 15a
Ustalenie treści prawa obcego

Sąd rozpatrujący sprawę ustala z urzędu 
treść prawa obcego. W tym celu sąd może w 
pewnych okolicznościach wezwać strony do 
współpracy.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązuje zasada „iura novit curia“. Sąd musi sam z urzędu zbadać prawo obce. Podczas 
badania prawa obcego strony mogą służyć sądowi pomocą, a w odpowiednich przypadkach 
sąd może także wezwać strony do współpracy.

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 33
Artykuł 26 ustęp 1a (nowy)

1a. W szczególności można wyłączyć 
stosowanie normy prawa wskazanego jako 
właściwe przez niniejsze rozporządzenie, 
jeżeli takie stosowanie doprowadziłoby do 
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naruszenia podstawowych praw i wolności, 
zawartych przede wszystkim w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i w krajowym 
prawie konstytucyjnym państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo należy się zgodzić z poprawką sprawozdawczyni nr 24 do art. 26. Nie można 
zgodzić się jedynie z wnioskiem, że wyłączenie stosowania normy prawa obcego ze względu 
na porządek publiczny (ordre public) prowadzi do stosowania prawa państwa sądu (lex fori), 
ponieważ niekoniecznie ma to miejsce. Należy pozostawić tę kwestię prawu krajowemu. 
Odwołanie do międzynarodowego prawa humanitarnego również nie wydaje się konieczne.

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 34
Artykuł 27

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
przeszkody dla stosowania przepisów prawa 
wspólnotowego, które w odniesieniu do 
kwestii szczególnych, ustanawiają normy 
kolizyjne odnoszące się do zobowiązań 
pozaumownych.

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
przeszkody dla stosowania aktów prawnych 
organów Wspólnot Europejskich, które:

a) w odniesieniu do kwestii szczególnych 
ustanawiają normy kolizyjne odnoszące się 
do zobowiązań pozaumownych lub
b) ustanawiają przepisy mające 
zastosowanie do zobowiązań 
pozaumownych niezależnie od prawa 
krajowego właściwego na mocy niniejszego 
rozporządzenia, lub
c) ustanawiają przepisy mające przyczyniać 
się do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, o ile nie mogą one być 
stosowane wraz z prawem wskazanym przez 
przepisy międzynarodowego prawa 
prywatnego.

Or. de
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Uzasadnienie

Zasadniczo należy zgodzić się z propozycją sprawozdawczyni. Odwołanie do przyjęcia aktów 
prawnych nie jest jednak konieczne, ponieważ art. 27 wspólnego stanowiska nie ogranicza się 
do już uchwalonych wspólnotowych aktów prawnych. Poza tym z uwagi na bezpieczeństwo 
prawne pominięto literę c) z projektu sprawozdania.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 35
Artykuł 28

Stosunek do istniejących konwencji 
międzynarodowych

skreślony

1. Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
przeszkody dla stosowania konwencji 
międzynarodowych, których stronami, w 
chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
jest jedno lub kilka państw członkowskich, 
a które ustanawiają normy kolizyjne 
odnoszące się do zobowiązań 
pozaumownych.
2. Niniejsze rozporządzenie ma jednak, w 
stosunkach pomiędzy państwami 
członkowskimi, pierwszeństwo przed 
konwencjami zawartymi wyłącznie 
pomiędzy dwoma lub więcej państwami 
członkowskimi, w zakresie, w jakim 
konwencje takie dotyczą kwestii 
uregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Poprawkę złożyła Katalin Lévai

Poprawka 36
Artykuł 28 ustęp 2a (nowy)

2a. Jeżeli w chwili poniesienia straty 
wszystkie inne elementy stanu faktycznego 
są zlokalizowane w jednym lub kilku 
państwach członkowskich Unii 
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Europejskiej, postanowienia niniejszego 
rozporządzenia wyłączają postanowienia 
Konwencji Haskiej z dnia 4 maja 1971 r. o 
prawie właściwym dla wypadków 
drogowych.

Or. en

Uzasadnienie

Do dnia dzisiejszego jedynie kilka państw członkowskich ratyfikowało wymienioną 
konwencję. W związku z tym rozporządzenie powinno wyraźnie stwierdzać, że Konwencja 
Haska ma drugorzędne znaczenie w stosunku do rozporządzenia RZYM II, jeśli chodzi o 
stosowalność.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 37
Artykuł 30

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia. W 
szczególności, sprawozdanie dotyczy 
zobowiązań pozaumownych wynikających z 
wypadków drogowych oraz z naruszeń 
prawa do prywatności i innych dóbr 
osobistych, w tym zniesławienia.

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 38
Artykuł 30

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
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niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia. W 
szczególności, sprawozdanie dotyczy 
zobowiązań pozaumownych wynikających z 
wypadków drogowych oraz z naruszeń 
prawa do prywatności i innych dóbr 
osobistych, w tym zniesławienia.

niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia. 

Opracowując sprawozdanie, Komisja 
zwraca szczególną uwagę na skutki 
traktowania prawa obcego w różnych 
porządkach prawnych oraz na kwestię 
odszkodowań, w tym możliwości przyznania 
odszkodowania o charakterze karnym lub 
odszkodowania o skutku odstraszającym, 
istniejących w porządkach prawnych 
niektórych państw członkowskich.
Sprawozdanie zawiera także analizę 
dotyczącą zakresu, w jakim sądy państw 
członkowskich stosują w praktyce prawo 
obce, w tym zalecenia co do tego, czy 
pożądane jest wspólne podejście do 
stosowania prawa obcego.
Po dogłębnych konsultacjach z 
zainteresowanymi kręgami Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu najpóźniej 
do … sprawozdanie na temat sytuacji w 
zakresie naruszeń prawa do prywatności i 
dóbr osobistych przy uwzględnieniu 
wolności przekonań i wolności prasy. 
Sprawozdanie zawiera wnikliwą analizę 
skali zjawiska i problemów, a także 
pogłębioną ocenę skutków. W razie 
potrzeby sprawozdanie zawiera propozycje 
poprawek do niniejszego rozporządzenia 
i/lub przyjęcia specyficznych przepisów 
prawnych.
Po dogłębnych konsultacjach z 
zainteresowanymi kręgami, w tym z Haską 
Konferencją Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
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Społecznemu najpóźniej do … 
sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie 
prawa stosowanego do wypadków 
drogowych. Sprawozdanie zawiera 
wnikliwą analizę skali zjawiska i 
problemów, a także pogłębioną ocenę 
skutków. W razie potrzeby sprawozdanie 
zawiera propozycje poprawek do 
niniejszego rozporządzenia i/lub przyjęcia 
specyficznych przepisów prawnych.

Or. de

Uzasadnienie

Das grundsätzliche Anliegen der Berichterstatterin nach einer erweiterten 
Überprüfungsklausel wird geteilt. Zugleich soll diese Klausel es ermöglichen, mit dem Rat zu 
einem Einvernehmen zu kommen. Da im Rat und nach Rücknahme des entsprechenden 
Vorschlages durch die Kommission eine Lösung für den Bereich der Verletzungen der 
Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten trotz intensiver Diskussion nicht möglich ist, soll 
diese Frage der Annahme der Verordnung insgesamt nicht entgegenstehen. Es ist aber 
erforderlich, dass dieser Bereich wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung im besonderen 
Blick des Gemeinschaftsgesetzgebers bleibt. Im Übrigen ist es nicht erforderlich, dass 
besondere Berufsgruppen als Ansprechpartner für Konsultationen genannt werden.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 39
Artykuł 30

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia. W 
szczególności, sprawozdanie dotyczy 
zobowiązań pozaumownych wynikających z 
wypadków drogowych oraz z naruszeń 
prawa do prywatności i innych dóbr 
osobistych, w tym zniesławienia.

Nie później niż ...*, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to 
niezbędne, do sprawozdania dołączone 
zostają wnioski dotyczące dostosowań 
niniejszego rozporządzenia. W 
szczególności, sprawozdanie dotyczy 
zobowiązań pozaumownych wynikających z 
wypadków drogowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Non-contractual obligations related to violations of privacy and rights relating to personality, 
including defamation, have explicitly been excluded from the scope of the regulation in its 
Article 1( h).  

Moreover, the insignificant number of cross-border cases in this area has been recognised by 
the European Commission. The legal basis of the Regulation, Article 65 of the Treaty, only 
concerns measures of judicial cooperation in civil matters having cross-border implications 
and thus necessary for the proper functioning of the Internal Market.   In this context, the 
legal basis on the Regulation fails to be valid for non-contractual obligations arising out of 
violations of privacy and rights relating to the personality.
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