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Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 7

(7) Swoboda wyboru przez strony 
właściwego prawa musi stanowić fundament 
systemu przepisów kolizyjnych w dziedzinie 
zobowiązań umownych.

(7) Swoboda wyboru przez strony 
właściwego prawa musi stanowić fundament 
systemu przepisów kolizyjnych w dziedzinie 
zobowiązań umownych.Taka swoboda 
obejmuje prawo do wybrania, jako 
właściwego prawa, uznanych na poziomie 
międzynarodowym zasad i przepisów 
materialnego prawa umów. Aby można było 
jednak zastosować takie zasady i przepisy, 
muszą one spełniać pewne minimalne 
standardy i podlegać ograniczeniom 
swobody wyboru z art. 5–7 niniejszego
rozporządzenia. Powinien je ustanowić 
niezależny, bezstronny i neutralny organ.
Ich treść powinna być wyważona i 
chroniona przed omijaniem i nadużyciami 
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w oparciu o niektóre przepisy bezwzględnie 
obowiązujące; powinny one należycie 
określać prawa i obowiązki. Warunki te 
spełniają na przykład zasady 
międzynarodowych umów handlowych 
UNIDROIT. 

Or. de

Uzasadnienie

Dodany fragment związany jest ze zmianami do pierwszego akapitu art. 3 ust. 2. 

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 7

(7) Swoboda wyboru przez strony 
właściwego prawa musi stanowić fundament 
systemu przepisów kolizyjnych w dziedzinie 
zobowiązań umownych.

(7) Swoboda wyboru przez strony 
właściwego prawa musi stanowić fundament 
systemu przepisów kolizyjnych w dziedzinie 
zobowiązań umownych. Taka swoboda 
obejmuje prawo do wybrania, jako 
właściwego prawa, przepisów i zasad 
materialnego prawa umów, uznanego na 
poziomie międzynarodowym.

Or. de

Uzasadnienie

Dodany fragment związany jest ze zmianami do pierwszego akapitu art. 3 ust. 2. 

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 10

(10) Jeśli chodzi w szczególności o umowy 
konsumenckie, przepisy kolizyjne powinny 
pozwolić na zmniejszenie kosztów 
rozstrzygnięcia sprawy, w której wartość 

(10) Jeśli chodzi w szczególności o umowy 
konsumenckie, nadal powinno się stosować 
bezwzględnie obowiązujące przepisy 
państwa członkowskiego, w którym 
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przedmiotu sporu jest często niewielka, oraz 
uwzględnić rozwój technik handlu na 
odległość. Aby zapewnić zgodność z 
rozporządzeniem 44/2001/WE należy po 
pierwsze nawiązać do pojęcia „działalności 
ukierunkowanej” jako warunku stosowania 
przepisu chroniącego konsumenta, po 
drugie to pojęcie musi być jednolicie 
interpretowane w obu tekstach – we 
wspólnej deklaracji Rady i Komisji 
dotyczącej art. 15 rozporządzenia 
44/2001/WE stwierdzono, że aby art. 15 ust. 
1 lit. c) miał zastosowanie, „ nie wystarczy, 
aby przedsiębiorstwo kierowało swoje 
usługi w stronę Państwa Członkowskiego 
będącego krajem zamieszkania 
konsumenta: konieczne jest również, aby 
umowa została zawarta w ramach jego 
działalności.” W deklaracji tej 
przypomniano również, że „sam fakt, że
strona internetowa jest dostępna, nie 
wystarcza do zastosowania art. 15; 
konieczne jest również to, aby strona ta 
umożliwiała zawieranie umów na odległość 
i aby umowa taka została rzeczywiście 
zawarta za pomocą dowolnych środków. 
Przy tym język lub rodzaj waluty używany 
na stronie internetowej nie są elementami 
istotnymi.”

konsument ma miejsce zamieszkania.
Zasada swobody wyboru prawa obejmuje 
jednak także umowy konsumenckie. Aby
uwzględnić rozwój technik handlu na 
odległość, należy zapewnić, że sam fakt, iż
strona internetowa jest dostępna, nie 
wystarcza do zastosowania bezwzględnie 
obowiązujących przepisów konsumenckich 
państwa członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania. Do
zawierania umów na odległość potrzebne 
jest raczej pozytywne stanowisko oferenta w 
tej sprawie.

Or. de

Uzasadnienie

Das Prinzip der freien Rechtswahl sollte auch für Verbraucherverträge gelten. Allerdings ist 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Verbraucher die schwächere Partei ist. Daher 
müssen die zwingenden Bestimmungen, die zugunsten des Verbrauchers auf europäischer und 
mitgliedstaatlicher Ebene bestehen, auch bei Verbraucherverträgen berücksichtigt werden.

Die Entwicklungen im Fernabsatz bedürfen einer Klarstellung. Um das Potenzial des 
Fernabsatzes zu optimieren, muss sichergestellt werden, dass ein Vertragsschluss im Internet 
durch einen Konsumenten aus einem Mitgliedstaat, an den das online-Angebot nicht gerichtet 
war, nicht zur Anwendung der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des 
Mitgliedstaates führt, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund 
erhöhter Kosten insbesondere für KMU´s bestünde ansonsten die Gefahr, dass von e-business 
Lösungen ausschließlich für einen Mitgliedstaat abgesehen wird.
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 11

(11) Jeśli chodzi o indywidualne umowy o 
pracę, przepisy kolizyjne muszą pozwalać na 
określenie prawa, które jest najbliżej 
związane ze stosunkiem pracy, niezależnie 
od pozorów. Zasada ta nie wyklucza 
stosowania bezwzględnie obowiązujących 
przepisów państwa delegującego zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 
r. dotyczącą delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług.

(11) Jeśli chodzi o indywidualne umowy o 
pracę, niniejsze rozporządzenie musi
pozwalać na określenie prawa, które jest 
najbliżej związane ze stosunkiem pracy, 
niezależnie od pozorów. Ta zasada 
rzeczywistego związku powinna być także 
stosowana do określenia prawdziwego 
charakteru stosunku wynikającego z 
umowy. Zasada ta nie wyklucza stosowania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów 
państwa delegującego zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. 
dotyczącą delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług. Państwa muszą 
czuwać nad skutecznym stosowaniem tej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Afin de faire échec aux montages visant à l’obtention d’un avantage concurrentiel par la non-
application du droit du travail, appliquer le principe de réalité invitant à dépasser les 
apparences pour apprécier la réelle nature contractuelle du lien unissant un prestataire de 
service ou un travailleur indépendant à un bénéficiaire ou un client.

Sur le plan formel, améliorer la rédaction du considérant 11 en substituant l’expression « la 
règle de conflit » par « le règlement ».

Poursuivre les efforts pour renforcer l’effectivité de la directive 96/71 sur le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de service (amélioration de l’information des 
entreprises, de la coopération administrative, de l’efficacité des contrôles et des poursuites).

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 36
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
do spraw skarbowych, celnych i 

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w 
szczególności do spraw skarbowych, 
celnych i administracyjnych, a także do 
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administracyjnych. odpowiedzialności państwa za działania i 
zaniechania w wykonywaniu władzy 
publicznej („acta iure imperii”).

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się zdecydowane wyłączenie prawa administracyjnego z zakresu stosowania 
rozporządzenia, które powinno dotyczyć jedynie stosunków z zakresu prawa prywatnego. 
Sformułowanie wywodzi się bezpośrednio ze wspólnego stanowiska dotyczącego wniosku 
Rzym II i ma na celu osiągnięcie spójności.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 37
Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

(b) zobowiązania wynikające ze stosunków 
rodzinnych lub stosunków, które zgodnie z 
właściwym dla nich prawem powodują
porównywalne skutki, wraz z obowiązkami 
alimentacyjnymi;

(b) zobowiązania wynikające ze stosunków 
rodzinnych lub stosunków, które zależnie od 
właściwego dla nich prawa mają
porównywalne skutki, wraz z obowiązkami 
alimentacyjnymi;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 38
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

(c) zobowiązania wynikające z systemu 
majątkowego prawa małżeńskiego lub 
stosunków własności majątkowej, które 
zgodnie z właściwym dla nich prawem
powodują podobne skutki dla małżeństwa, 
testamentów i dziedziczenia;

(c) zobowiązania wynikające z systemu 
majątkowego prawa małżeńskiego lub 
systemu prawa własności majątkowej 
dotyczącego stosunków, które zależnie od 
właściwego dla nich prawa mają podobne 
skutki jak zawarcie małżeństwa i 
dziedziczenie;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 39
Artykuł 1 ustęp 2 litera d)

(d) zobowiązania pozaumowne wynikające z 
trat, czeków, weksli własnych, jak również z
innych zbywalnych instrumentów 
płatniczych w przypadku, gdy zobowiązania 
wynikające z tych innych instrumentów są 
pochodną ich zbywalności;

(d) zobowiązania pozaumowne wynikające z 
trat, czeków, weksli własnych oraz z 
wszystkich innych zbywalnych 
instrumentów płatniczych w przypadku, gdy 
zobowiązania wynikające z tych innych 
instrumentów są pochodną ich zbywalności, 
zwłaszcza zobowiązania wynikające z umów 
dotyczących instrumentów finansowych 
dopuszczonych do zbywania na rynku 
regulowanym w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych, jak 
również praw majątkowych z nimi 
związanych;

_____________

Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o zdecydowane wykluczenie zakresu operacji objętych prawem giełdowym z zakresu 
Rzym I: przepisy te już bowiem stanowią przedmiot szerokiej i szczegółowej regulacji 
wspólnotowej.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 40
Artykuł 3 ustęp 1 akapit drugi

Wybór prawa może być wyraźnie 
zaznaczony lub wynikać jednoznacznie z 
warunków umowy, postępowania stron lub
okoliczności sprawy. Jeśli strony uzgodniły, 
że do rozpatrywania spraw spornych, które 
wynikły lub mogą wyniknąć z umowy, 
właściwy jest sąd lub sądy danego Państwa 

Wybór prawa może być wyraźnie 
zaznaczony lub wynikać jednoznacznie z 
warunków umowy,okoliczności sprawy lub
z każdego innego elementu obiektywnego 
umożliwiającego ocenę woli stron.. 
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Członkowskiego, zakłada się, że strony 
uzgodniły również, ze zastosowanie ma 
prawo tego Państwa Członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy bardziej uściślić w przyszłym rozporządzeniu pojęcie „dorozumianego wyboru”, 
zachowując jedynie elementy obiektywne. W tym celu należy zdefiniować kolejność cech 
wskazujących na taki wybór i unikać wszelkiego odniesienia do „postępowania stron”.

Trzeba także odrzucić domniemanie, według którego dokonanie przez strony wyboru sądu 
jednego z państw członkowskich zakłada także wybór prawa tego państwa. Domniemanie 
takie doprowadziłoby konkretnie do poddania w wątpliwość zasad stosowania prawa 
międzynarodowego prywatnego.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 41
Artykuł 3 ustęp 2

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umownego, uznane na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym.

skreślony

Kwestie związane z obszarami prawa, które 
podlegają tym przepisom i zasadom, nie są 
jednak przez nie wyraźnie uregulowane, są 
objęte leżącymi u ich podstaw ogólnymi 
przepisami, a w przypadku ich braku, 
prawem właściwym przy niedokonaniu 
wyboru obowiązującym na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. xm

Uzasadnienie

Przepisy i zasady materialnego prawa umownego, uznawane na szczeblu międzynarodowym 
lub wspólnotowym nie rozwiązują wszystkich kwestii związanych z interpretacją lub 
wykonaniem umowy. Ponadto możliwość powołania się na „przepisy ogólne” stanowiłaby 
element braku pewności prawnej. Wszystkie umowy muszą być regulowane przez uznane i 
wiarygodne krajowe systemy prawne, obejmujące kompletny zestaw przepisów prawnych.
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Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 42
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umownego, uznane na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym.

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umów, uznane na poziomie 
międzynarodowym lub przyjęte na poziomie 
wspólnotowym w trybie art. 251 traktatu 
WE.

Or. de

Uzasadnienie

Powołanie się na wspólne ramy odniesienia powinno nastąpić o tyle, o ile zostały one nie 
tylko uznane, lecz również przyjęte w zwykłej procedurze prawodawczej.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 43
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umownego, uznane na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym.

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umów, uznane na poziomie 
międzynarodowym. Swoboda wyboru prawa 
obejmuje również zasady materialnego 
prawa umów ustanowione przez 
prawodawcę wspólnotowego.

Or. de

Uzasadnienie

Zmieniony punkt uzasadnienia 7 powinien wyjaśnić ten przepis. Zasada swobody wyboru 
prawa musi obejmować wspólne ramy odniesienia. Nie stoi na przeszkodzie fakt, że nie 
wypracowano jeszcze tych ram prawnych, ponieważ powołanie się na prawodawcę 
wspólnotowego wyraźnie wskazuje, że instytucje posiadające demokratyczną legitymację 
muszą zatwierdzić odpowiednie akty prawne na poziomie europejskim.
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 44
Artykuł 3 ustęp 2 akapit drugi

Kwestie związane z obszarami prawa, które 
podlegają tym przepisom i zasadom, nie są 
jednak przez nie wyraźnie uregulowane, są 
objęte leżącymi u ich podstaw ogólnymi 
przepisami, a w przypadku ich braku, 
prawem właściwym przy niedokonaniu 
wyboru obowiązującym na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Kwestie związane z obszarami prawa, które 
podlegają tym przepisom i zasadom, nie są 
jednak przez nie wyraźnie uregulowane, są 
objęte prawem właściwym przy 
niedokonaniu wyboru obowiązującym na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 45
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

2a. Z zastrzeżeniem stosowania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa wspólnotowego lub prawa kraju, w 
którym ma siedzibę sąd orzekający w 
sprawie, strony mogą dokonać wyboru 
stosowania przepisów lub zasad prawa 
umów formalnie przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę w akcie 
wspólnotowym opublikowanym w sekcji L 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 
jeżeli w momencie dokonywania wyboru 
tych przepisów lub zasad mają siedzibę lub 
miejsce zamieszkania  w dwóch różnych 
państwach.
Kwestie związane z obszarami prawa, które 
podlegają tym przepisom i zasadom i które 
nie są przez nie wyraźnie uregulowane, są 
objęte prawem wybranym przez strony, a 
przy jego braku prawem określonym na 
mocy niniejszego rozporządzenia
Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że 
umowy te mogą zostać skutecznie 
rozwiązane na wniosek jednej ze stron, 
jeżeli nie posiadają charakteru 
transgranicznego lub zostały zawarte z 
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naruszeniem bezwzględnie obowiązującej 
zasady prawa wspólnotowego.

Or. fr

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 46
Artykuł 3 ustęp 4

4. Wybór przez strony prawa zgodnie z ust. 
1 i 2 oraz towarzyszący mu lub nie wybór 
sądu w innym państwie nie może, jeśli 
wszystkie istotne elementy sytuacji znajdują 
się w momencie dokonywania wyboru w 
jednym państwie, mieć wpływu na przepisy, 
od których nie można dokonać odstępstwa 
na mocy umowy, zwane dalej „przepisami 
imperatywnymi”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The limitation of freedom gives rise to uncertainty and increases the cost of legal due 
diligence and litigation. This applies especially to contractual relationships in the financial 
markets where well tested standard documentation is broadly used in order to harmonise 
products and foster their tradability and liquidity. Examples for standardised products are 
financial instruments like bonds and loans as well as derivatives, repos and securities loans.
The current wording of Article 3 also conflicts with Article 6 of Council Regulation (EC) No 
1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings (the “Insolvency Regulation) and 
similar provisions in Articles 23 and 25 of Directive 2001/47/EC of 4 April 2001 on the 
Reorganization and Winding-up of Credit Institutions (the “Bank Winding-up Directive”), 
which provide that in an insolvency of a party the enforceability of set-off or netting is 
governed by the law that the parties have chosen as the governing law of the related 
agreement. Considering the recitals of the Insolvency Regulation, it was the intention of the 
legislator to protect the parties’ reliance on the chosen governing law, which otherwise would 
be frustrated if the mandatory insolvency laws of the forum concursus would prevail.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 47
Artykuł 4

1. Jeśli strony nie dokonały wyboru prawa 1. Jeśli strony nie dokonały wyboru prawa 
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zgodnie z art. 3, prawo właściwe dla 
wymienionych umów określane jest 
następująco:

zgodnie z art. 3, prawo właściwe dla 
wymienionych umów stanowi prawo kraju, 
z którym wykazują one najbliższy związek.
1a. Przyjmuje się, że umowa wykazuje 
najbliższy związek z krajem, w którym 
strona świadcząca charakterystyczną 
usługę ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w chwili zawarcia umowy.
1b. W szczególności umowę uznaje się za 
najbardziej związaną, gdy:

a) umowa sprzedaży jest regulowana 
prawem kraju, w którym sprzedawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;

a) umowa sprzedaży jest uważana za 
wykazującą najbliższy związek z krajem, w 
którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;

b) umowa świadczenia usług jest 
regulowana prawem kraju, w którym ma 
siedzibę podmiot świadczący usługi;

b) umowa świadczenia usług jest uważana 
za wykazującą najbliższy związek z krajem, 
w którym ma siedzibę podmiot świadczący 
usługi;

c) umowa przewozowa jest regulowana 
prawem kraju, w którym przewoźnik ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;

c) umowa przewozowa jest uważana za 
wykazującą najbliższy związek z krajem, w 
którym przewoźnik ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;

d) umowa, której przedmiotem jest rzeczowe 
prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, jest 
regulowana prawem kraju, w którym 
znajduje się nieruchomość;

d) umowa, której przedmiotem jest rzeczowe 
prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, jest uważana 
za wykazującą najbliższy związek z krajem,
w którym znajduje się nieruchomość;

e) niezależnie od lit. d) czasowy wynajem 
nieruchomości na cele prywatne na okres 
maksymalnie sześciu kolejnych miesięcy 
jest regulowany prawem kraju, w którym 
właściciel nieruchomości ma miejsce 
zamieszkania, pod warunkiem, że lokator 
jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania 
w tym samym kraju;

e) niezależnie od lit. d) czasowy wynajem 
nieruchomości na cele prywatne na okres 
maksymalnie sześciu kolejnych miesięcy 
jest uważany za wykazujący najbliższy 
związek z krajem, w którym właściciel 
nieruchomości ma miejsce zamieszkania, 
pod warunkiem, że lokator jest osobą 
fizyczną z miejscem zamieszkania w tym 
samym kraju;

f) umowa dotycząca własności 
intelektualnej lub przemysłowej jest 
regulowana prawem kraju, w którym osoba 
przekazująca lub nadająca prawa ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;
g) umowa franczyzy jest regulowana
prawem kraju, w którym franczyzobiorca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;

g) umowa franszyzy jest uważana za 
wykazującą najbliższy związek z prawem
kraju, w którym franszyzobiorca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania;
h) umowa sprzedaży jest regulowana
prawem kraju, w którym dystrybutor ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

h) umowa sprzedaży jest uważana za 
wykazującą najbliższy związek z prawem
kraju, w którym dystrybutor ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania.

2. Umowy, które nie są określone w ust. 1, 
są regulowane prawem kraju, w którym 
strona świadcząca charakterystyczną dla 
umowy usługę ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w momencie zawierania 
umowy. W przypadku gdy nie da się 
określić usługi charakterystycznej, umowa 
jest regulowana prawem kraju, z którym 
wykazuje ona najbliższy związek.

2. W drodze wyjątku domniemania z 
ustępów 1a i 1b mogą zostać obalone, jeżeli 
okoliczności wskazują jednoznacznie, że 
umowa wykazuje większy związek z innym 
krajem i jeżeli określone prawo wydaje się 
w sposób oczywisty nieprzystosowane.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku niedokonania przez strony wyboru prawa mającego zastosowanie do umowy 
należy dać pierwszeństwo rozwiązaniom umożliwiającym elastyczność, opartym na zasadzie 
bliskości, której towarzyszy z jednej strony seria siedmiu domniemań (domniemanie 
odnoszące się do umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej zostałoby 
skreślone, a to odnoszące się do umów przewozowych zostałoby zmienione) dotyczących 
określonych umów, zaś z drugiej strony przepis wyłączający ściśle obwarowany, lecz 
uogólniony.

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 48
Artykuł 4 ustęp 1 litera (h a) (nowa)

ha) umowa ubezpieczenia regulowana jest 
prawem kraju, w którym znajduje się 
przedmiot ubezpieczenia; dla celów 
stwierdzenia, w którym kraju znajduje się 
przedmiot ubezpieczenia, sąd stosuje swoje 
wewnętrzne prawo krajowe.

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 49
Artykuł 4 ustęp 1 litera (h b) (nowa)

hb) umowy niewymienione w lit. a)–ha) 
reguluje prawo kraju, w którym strona 
spełniająca lub mająca spełnić 
charakterystyczne świadczenie z tytułu 
umowy ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.

Or. de

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 50
Artykuł 4 ustęp 1 litera e)

(e) niezależnie od lit. d) czasowy wynajem 
nieruchomości na cele prywatne na okres 
maksymalnie sześciu kolejnych miesięcy 
jest regulowany prawem kraju, w którym 
właściciel nieruchomości ma miejsce 
zamieszkania, pod warunkiem, że lokator 
jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania 
w tym samym kraju;

e) niezależnie od lit. d) czasowy wynajem 
nieruchomości na cele prywatne na okres 
maksymalnie sześciu kolejnych miesięcy 
jest uważany za wykazujący najbliższy 
związek z krajem, w którym właściciel 
nieruchomości ma miejsce zamieszkania, 
pod warunkiem, że lokator jest osobą 
fizyczną z miejscem zamieszkania w tym 
samym kraju i że prawo to jest zbieżne z 
prawem dotyczącym usytuowania 
nieruchomości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 51
Artykuł 4 ustęp 2

2. Umowy, które nie są określone w ust. 1, 
są regulowane prawem kraju, w którym 
strona świadcząca charakterystyczną dla 
umowy usługę ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w momencie zawierania 

2. Jeżeli z ogółu okoliczności wynika, że w 
sposób oczywisty umowa jest silniej 
związana z innym krajem niż te wymienione 
w ust. 1, stosuje się prawo tego kraju.
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umowy. W przypadku gdy nie da się 
określić usługi charakterystycznej, umowa 
jest regulowana prawem kraju, z którym 
wykazuje ona najbliższy związek.

Or. de

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 52
Artykuł 4 ustęp 2

2. Umowy, które nie są określone w ust. 1, 
są regulowane prawem kraju, w którym 
strona świadcząca charakterystyczną dla 
umowy usługę ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w momencie zawierania 
umowy. W przypadku gdy nie da się 
określić usługi charakterystycznej, umowa 
jest regulowana prawem kraju, z którym 
wykazuje ona najbliższy związek.

2. Umowy, dla których poprzedni ustęp nie 
przewiduje żadnego domniemania w 
zakresie prawa właściwego, są regulowane 
prawem kraju, w którym strona świadcząca 
charakterystyczną dla umowy usługę ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
momencie zawierania umowy, chyba że 
okoliczności wskazują jednoznacznie, że 
umowa wykazuje bliższy związek z prawem 
innego kraju.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o dodanie przepisu wyłączającego ograniczonego do zasad ustalania właściwego 
prawa w celu zagwarantowania praktykom jak największej pewności prawnej.

Poprawkę złożyła Janelly Fourtou

Poprawka 53
Artykuł 5

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach 
w nim określonych są regulowane prawem 
Państwa Członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
umowy, której przedmiot stanowi dostawa 
towarów lub świadczenie usług na rzecz 
osoby („konsumenta”) do celów, które 
można uznać za niezwiązane z 
działalnością gospodarczą lub zawodową tej 
osoby, lub do umowy, której przedmiotem 
jest zapewnienie środków na ten cel.
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2. Ustęp 1 ma zastosowanie wobec umów 
zawartych przez osobę fizyczną, 
konsumenta, który ma miejsce 
zamieszkania w Państwie Członkowskim, z 
inną osobą, przedsiębiorcą wykonującym 
swoją działalność zawodową, w celu, który 
można uznać za niezwiązany z jego 
działalnością zawodową.

2. Niezależnie od postanowień art. 3, wybór 
prawa dokonany przez strony nie będzie 
skutkował pozbawieniem konsumenta 
ochrony przyznanej na mocy przepisów 
bezwzględnie obowiązujących w kraju jego 
zamieszkania:

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 
Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo 
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej 
działalności, chyba że przedsiębiorca nie 
wiedział, jakie jest miejsce zamieszkania 
konsumenta, i niewiedza ta nie wynikała z 
jego zaniedbania.

- jeżeli w kraju tym zawarcie umowy 
poprzedziło szczególna oferta skierowana 
bezpośrednio do odbiorcy lub mająca formę 
reklamy, a konsument podjął w tym kraju 
wszelkie kroki niezbędne z jego strony w 
celu zawarcia umowy, lub

- jeżeli druga strona lub jej przedstawiciel 
otrzymał zamówienie konsumenta w tym 
kraju, lub
- jeżeli umowa dotyczy sprzedaży towarów, 
a konsument wyjechał z tego kraju do 
innego kraju, z którego złożył zamówienie, 
pod warunkiem, że wyjazd konsumenta 
został zorganizowany przez sprzedawcę 
celem nakłonienia go do dokonania 
zakupu. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: 3. Niezależnie od postanowień art. 4, 
umowa, do której ma zastosowanie ten 
artykuł, w przypadku niedokonania wyboru 
zgodnie z art. 3, zawierana jest zgodnie z 
prawem kraju, w którym konsument ma 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest zawierana 
w okolicznościach opisanych w ust. 2 tego 
artykułu.

(a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają 
być świadczone wyłącznie w kraju innym 
niż kraj, w którym konsument ma miejsce 
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zamieszkania.
(b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
13 czerwca 1990 r.;
(c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment seeks to replace the new version of Article 5 proposed by the Commission 
with the text of Article 5 of the Rome Convention. It is considered, first, that the text of the 
Rome Convention is not known to have given rise to any problems in practice. Secondly, it is 
argued that the new text could have the effect of discouraging traders, particularly SMEs, 
from opening Internet trading sites and engaging in transactions with consumers from other 
countries in that this could involve them in having to deal with all the legal systems of the 
Member States of the EU. This is hardly consistent with the aims of the single market.
Moreover, the Commission's  text is discriminatory as it would apply only to consumers in 
Member States of the EU. Lastly, the Commission introduced the new provision without 
conducting an impact assessment, which is essential in view of its potential adverse impact on 
businesses and on the internal market.

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 54
Artykuł 5

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach w 
nim określonych są regulowane prawem 
Państwa Członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach w 
nim określonych są regulowane prawem 
państwa, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania.

2. Ustęp 1 ma zastosowanie wobec umów 
zawartych przez osobę fizyczną, 
konsumenta, który ma miejsce zamieszkania 
w Państwie Członkowskim, z inną osobą, 
przedsiębiorcą wykonującym swoją 

2. Ustęp 1 ma zastosowanie do umów, 
zawartych przez osobę fizyczną –
konsumenta z inną osobą – przedsiębiorcą 
wykonującym swoją działalność zawodową 
lub gospodarczą, w celu, który można uznać 
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działalność zawodową, w celu, który można 
uznać za niezwiązany z jego działalnością 
zawodową.

za niezwiązany z działalnością zawodową 
lub gospodarczą konsumenta.

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 
Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo 
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej działalności, 
chyba że przedsiębiorca nie wiedział, jakie 
jest miejsce zamieszkania konsumenta, i 
niewiedza ta nie wynikała z jego 
zaniedbania.

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w państwie, w którym konsument 
ma miejsce zamieszkania, lub który za 
pomocą dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego państwa lub grupy 
kilku państw obejmujących również to 
państwo  oraz pod warunkiem, że umowa 
jest objęta zakresem tej działalności, chyba 
że przedsiębiorca nie wiedział, jakie jest 
miejsce zamieszkania konsumenta, i 
niewiedza ta nie wynikała z jego 
zaniedbania.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: 3. W przypadku umów między 
przedsiębiorcami i konsumentami w 
rozumieniu ust. 2 akapit pierwszy wybór 
prawa państwa niebędącego członkiem UE 
jest bezskuteczny, jeżeli konsument zostaje
w ten sposób pozbawiony ochrony 
przyznanej mu przez dyrektywę WE oraz 
jeżeli: 

(a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają 
być świadczone wyłącznie w kraju innym 
niż kraj, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania;

(a) umowa pozostaje wyłącznie w związku z 
państwami członkowskimi UE lub 

(b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
13 czerwca 1990 r.;

(b) konsument ma miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim i spełnione są 
warunki z ust. 2 akapit drugi.

(c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

W tym przypadku prawo właściwe w 
miejsce bezskutecznego wyboru prawa 
określa się dla ust. 1 na podstawie 
przepisów ogólnych, a dla ust. 2 na 
podstawie art. 5 ust. 1.

Or. de
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 55
Artykuł 5 ustęp 1

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach 
w nim określonych są regulowane prawem 
Państwa Członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

1. Umowa zawarta przez osobę fizyczną 
(konsumenta) do celów, które można uznać 
za niewchodzące w zakres jej działalności 
zawodowej, z inną osobą (przedsiębiorcą) 
występującą w ramach swojej działalności 
zawodowej, jest regulowana prawem kraju, 
w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania pod warunkiem, że:
a) przedsiębiorca wykonuje swoją 
działalność zawodową w kraju, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania; lub
b) przedsiębiorca wszelkimi środkami 
kieruje tę działalność do rzeczonego kraju 
lub kilku krajów, w tym rzeczonego, i że 
umowa wchodzi w zakres tej działalności.
W przeciwnym razie prawo właściwe dla 
umów konsumenckich jest regulowane 
prawem właściwym zgodnie z art. 4 pod 
warunkiem zachowania bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa kraju, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania.

Or. fr

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 56
Artykuł 5 ustęp 1

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach 
w nim określonych są regulowane prawem 
Państwa Członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

1. Niezależnie od postanowień art. 3, wybór 
prawa dokonany przez strony w umowie 
konsumenckiej w rozumieniu poniższego 
ustępu i zawartej na warunkach w nim 
określonych nie będzie skutkował 
pozbawieniem konsumenta ochrony 
przyznanej na mocy przepisów 
bezwzględnie obowiązujących w kraju jego
zamieszkania:
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Or. en

Uzasadnienie

Zasadę swobody wyboru stosowanego prawa należy zachować również w przypadku umów 
konsumenckich. Pierwotnie wniosek ograniczał w sposób bezzasadny swobodę wyboru 
konsumenta. Jednakże, niezależnie od klauzuli wyboru prawa w umowach konsumenckich, do 
tych umów powinny mieć zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujące prawa 
wspólnotowego i prawa państwa konsumenta.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 57
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Niezależnie od postanowień art. 4, w 
przypadku niedokonania wyboru zgodnie z 
art. 3 umowy konsumenckie w rozumieniu 
poniższego ustępu i zawarte na warunkach 
w nim określonych są regulowane prawem 
państwa członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadę swobody wyboru stosowanego prawa należy zachować również w przypadku umów 
konsumenckich. Jednakże konsument powinien być również chroniony w przypadku 
niedokonania wyboru stosowanego prawa. Można to najlepiej osiągnąć przez zastosowanie 
prawa państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 58
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wszelkie oświadczenia i ustalenia 
przyjęte w fazie poprzedzającej zawarcie 
umowy traktowane są jako jej część. 

Or. en
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Uzasadnienie

Prawo właściwe dla umowy powinno mieć również zastosowanie do fazy poprzedzającej jej 
zawarcie, gdyż wiele działań podjętych w tej fazie ma zasadnicze znaczenie dla skłonienia 
konsumenta do podpisania umowy. Takie rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami 
wspólnego stanowiska Rady w sprawie rozporządzenia Rzym II.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 59
Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 
Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo 
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej 
działalności, chyba że przedsiębiorca nie 
wiedział, jakie jest miejsce zamieszkania 
konsumenta, i niewiedza ta nie wynikała z 
jego zaniedbania.

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w państwie członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego państwa 
członkowskiego lub grupy kilku państw. Ma 
również zastosowanie w przypadku, gdy 
przedsiębiorca umyślnie składa 
konsumentowi ofertę zwarcia umowy, 
podczas gdy znajduje się on poza krajem 
zamieszkania lub gdy przedsiębiorca 
zachęca konsumenta do wyjazdu do innego 
kraju, w którym zostaje zawarta umowa.

Or. en

Uzasadnienie

Z obecnego sformułowania art. 5 nie wynika, że ma on również zastosowanie w przypadku, 
gdy przedsiębiorstwo zachęca konsumenta do wyjazdu do innego kraju celem zawarcia 
umowy lub, gdy przedsiębiorstwo proponuje zawarcie umowy konsumentowi przebywającemu 
na wakacjach (tj. nabycie praw w systemie timeshare do korzystania z nieruchomości w 
oznaczonym czasie...).

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 60
Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi
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Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 
Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej 
działalności, chyba że przedsiębiorca nie 
wiedział, jakie jest miejsce zamieszkania 
konsumenta, i niewiedza ta nie wynikała z 
jego zaniedbania.

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w państwie członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego państwa 
członkowskiego lub grupy kilku państw 
członkowskich. Ma również zastosowanie w 
przypadku, gdy przedsiębiorca umyślnie 
składa konsumentowi ofertę zwarcia 
umowy, podczas gdy znajduje się on poza 
krajem zamieszkania lub gdy 
przedsiębiorca zachęca konsumenta do 
wyjazdu do innego kraju, w którym zostaje 
zawarta umowa.

Or. en

Uzasadnienie

I consider that the non-application of the conflict rule in Article 5 to these scenarios would 
create loopholes in the legislation that will be exploited by businesses to the detriment of 
consumers.

In addition, the newly introduced restriction that states “unless the professional did not know 
where the consumer had his habitual residence and this ignorance was not attributable to his 
negligence” should be deleted as is not necessary and could create confusion. The 
realignment of the future regulation with what is set out in the Brussels I regulation (Article 
15(1)(c)) is important to ensure coherence in the legislation.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 61
Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 

Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w państwie członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
aktywnego działania kieruje swoją 
działalność w stronę tego państwa 
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Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo 
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej działalności, 
chyba że przedsiębiorca nie wiedział, jakie 
jest miejsce zamieszkania konsumenta, i 
niewiedza ta nie wynikała z jego 
zaniedbania.

członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to państwo 
członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa wynika z takiego działania, chyba 
że przedsiębiorca nie wiedział, jakie jest 
miejsce zamieszkania konsumenta, i 
niewiedza ta nie wynikała z jego 
zaniedbania.

Or. en

Uzasadnienie

In the absence of the proposed amendment the Regulation could be taken to mean that any 
trader who traded via the internet would be obliged to offer redress to consumers in 
accordance with the law in that consumer´s Member State, even if the trader had not 
deliberately targeted that Member State. There are occasions when the trader does not know 
the consumer´s Member State when undertaking the transaction. This occurs in particular 
when an SME uses a website to advertise its products.

Under this amendment, the trader would be obliged to act in accordance with law of the 
consumer´s Member State only if he had positively targeted it - rather than inadvertently. In 
the absence of this amendment traders might be reluctant to set up e-business or would 
specifically target it to their own Member State only. This would reduce consumer choice and 
undermine the internal market.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 62
Artykuł 5 ustęp 3

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: skreślony
(a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają 
być świadczone wyłącznie w kraju innym 
niż kraj, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania.
(b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
13 czerwca 1990 r.;
(c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, innych niż 
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umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie widzę żadnego ważnego powodu wyłączenia niektórych umów konsumenckich z zakresu 
zasady wyrażonej w art. 5. Wszystkie umowy konsumenckie na dostawy towarów lub 
świadczenie usług powinny być zgodne z tą samą zasadą. Ponadto rozporządzenie Bruksela I 
w sprawie jurysdykcji i wykonywania orzeczeń (44/2001/WE) nie zawiera tych wyłączeń, za 
wyjątkiem umów o przewóz. Należy zapewnić zgodność z rozporządzeniem Bruksela I. Moim 
zdaniem również umowy o przewóz zawarte przez Internet powinny być zgodne z zasadą 
wyrażoną w art. 5.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 63
Artykuł 5 ustęp 3 litera a)

(a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają 
być świadczone wyłącznie w kraju innym 
niż kraj, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie umowy konsumenckie na dostawy towarów i świadczenie usług powinny być zgodne 
z tą sama zasadą, tj. powinny podlegać prawu kraju zamieszkania. Ponadto rozporządzenie 
Bruksela I w sprawie jurysdykcji i wykonywania orzeczeń (44/2001/WE) nie zawiera takich 
wyłączeń, za wyjątkiem umów o przewóz.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 64
Artykuł 5 ustęp 3 litera b)

(b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 

(b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
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13 czerwca 1990 r.; 13 czerwca 1990 r. lub umów związanych z 
najmem samochodów;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 65
Artykuł 5 ustęp 3 litera c)

(c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

To wyłączenie należy poddać dalszej refleksji, gdyż należy je rozważyć w kontekście rosnącej 
liczby obywateli UE nabywających nieruchomości w państwie członkowskim innym niż ich 
państwo zamieszkania, często w wyniku bezpośredniej reklamy lub innych działań 
prowadzonych w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zamieszkania tych 
obywateli. 

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 66
Artykuł 5 ustęp 3 litera c)

(c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

(c) umów, których przedmiotem jest 
wykonywanie rzeczowego prawa na 
nieruchomości lub prawa użytkowania 
nieruchomości, innych niż umowy, których 
przedmiotem jest prawo czasowego 
użytkowania nieruchomości w rozumieniu 
dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 października 
1994 r.
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Or. fr

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 67
Artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)

3a. W przypadku umów obejmujących 
wstępną umowę o świadczenie usług, po 
której następują kolejne odrębne czynności 
lub szereg czynności tego samego rodzaju, 
które pozostają ze sobą w związku 
czasowym, do wstępnej umowy stosuje się 
prawo właściwe w świetle ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

In der Verordnung sollte berücksichtigt werden, dass in bestimmten Fällen 
Geschäftsbeziehungen auf Dauer angelegt sind und sich an den Rahmenvertrag eine Vielzahl 
von einzelnen Verträgen anschließen können (z.B. Überweisungsverträge im Rahmen eines 
Girokontovertrages). Um zu vermeiden, dass sich aufgrund eines Wechsels des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts des Verbrauchers während der Laufzeit des Rahmenvertrages das 
anwendbare Recht für die davon erfassten Einzelverträge ändert, sollte nach dem Vorbild des 
Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG bei der Bestimmung des maßgeblichen Rechts nur an den 
Rahmenvertrag als „erste Vereinbarung“ angeknüpft werden. Damit würde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass EU-Bürger ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der EU 
beispielsweise aus beruflichen Gründen häufig wechseln.

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 68
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
1. Umowa ubezpieczenia jest regulowana 
prawem kraju, w którym posiadacz polisy 
ma miejsce zamieszkania, o ile ust. 2 do 4 
nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli posiadanie polisy jest przymusowe, 
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umowa ubezpieczenia regulowana jest 
prawem kraju, który nakłada obowiązek 
wykupienia polisy.
3. Niezależnie od ust. 1 strony mogą 
postanowić, zgodnie z art. 3, że umowa 
przez nie zawarta regulowana jest prawem 
kraju, w którym znajduje się przedmiot 
ubezpieczenia. Art. 5 ust. 1 ma jednak 
zastosowanie do umów zawieranych przez 
konsumenta i przedsiębiorcę określonych w 
tej umowie.

4. Ustępy od 1 do 3 nie mają zastosowania 
do umów reasekuracyjnych lub umów 
obejmujących duże ryzyko zdefiniowane w 
dyrektywie Rady 88/357/EWG1 oraz 
90/618/EWG2 ze zmianami.
1 Druga dyrektywa Rady 88/357/EWG z dnia 22 
czerwca 1988 w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich 
innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia 
przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze 
swobody świadczenia usług (Dz.U. L 172 z 4.7.1988, 
str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 
2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 149 z 11.6.2005, str. 14).
2.Dyrektywa Rady 90/618/EWG z dnia 8 listopada 
1990 r. zmieniająca, w szczególności w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, dyrektywę 
73/239/EWG i dyrektywę 88/357/EWG, które 
dotyczą koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się 
do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż 
ubezpieczenia na życie (Dz.U. L 330 z 29.11.1990, 
str. 44).

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 69
Artykuł 6 ustęp 2 litera a)

(a) prawem kraju, w którym lub z którego 
pracownik realizujący umowę wykonuje 
zwykle swoją pracę. Miejsce zwykłego 

(a) prawem kraju, w którym lub z którego 
pracownik realizujący umowę wykonuje 
zwykle swoją pracę. Miejsce zwykłego 
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wykonywania pracy nie zmienia się, jeśli 
pracownik wykonuje czasowo pracę w 
innym państwie. Wykonywanie pracy w 
innym państwie jest uważane za czasowe, 
jeśli pracownik po wykonaniu swoich zadań 
w innym kraju ma podjąć ponownie pracę w 
kraju pochodzenia. Zawarcie nowej umowy 
o pracę z pierwotnym pracodawcą lub 
pracodawcą należącym do tej samej grupy 
spółek co pracodawca pierwotny nie 
wyklucza uznania, że pracownik wykonuje 
pracę w innym kraju czasowo;

wykonywania pracy nie zmienia się, jeśli 
pracownik wykonuje czasowo pracę w 
innym państwie. Wykonywanie pracy w 
innym państwie jest uważane za czasowe, 
jeśli pracownik po wykonaniu swoich 
specyficznych zadań w innym kraju ma 
podjąć ponownie pracę w kraju 
pochodzenia. W celu stwierdzenia 
tymczasowego charakteru oddelegowania 
należy wziąć pod uwagę zamiary stron co 
do projektów powrotu, a także utrzymanie 
związku zależności.

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 70
Artykuł 6 ustęp 2 litera (a b) (nowa)

(ab) dla celów z litery (a) i (aa) uważa się, 
że miejsce zwykłego wykonywania pracy nie 
zmieniło się, jeżeli pracownik wykonuje 
czasowo pracę w innym państwie.
Wykonywanie pracy w innym państwie jest 
uważane za czasowe, jeżeli pracownik po 
wykonaniu określonych zadań w innym 
kraju ma podjąć ponownie pracę w kraju 
pochodzenia. 
 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zawarty jest w punkcie (a) wniosku Komisji, a jego treść odpowiada 
postanowieniom konwencji rzymskiej. Wyrażenie „wykonanie określonych zadań” ma 
wskazywać, że pracę wykonywaną czasowo w innym państwie należy definiować zwężająco.  

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 71
Artykuł 6 ustęp 2 litera b)
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(b) prawem kraju, w którym znajduje się 
przedstawicielstwo, które zatrudnia 
pracownika, jeśli pracownik nie wykonuje 
zwykle swojej pracy w tym samym kraju lub 
z tego samego kraju lub jeśli wykonuje 
zwykle swoją pracę w obszarze nie objętym 
żadną władzą państwową.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 72
Artykuł 6 ustęp 3

3. Prawo określone w ust. 2 może nie mieć 
zastosowania, jeśli z ogółu okoliczności 
wynika, że umowa o pracę wykazuje bliższe 
związki z innym krajem; w takim przypadku 
właściwym jest prawo tego kraju.

3. Prawo określone w ust. 2 może 
wyjątkowo nie mieć zastosowania, jeśli 
okazuje się wyraźnie nieprzystosowane oraz 
jeśli umowa o pracę wykazuje wyraźnie 
bliższe związki z innym krajem; w takim 
przypadku właściwym jest prawo tego kraju.

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 73
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Niezależnie od art. 3 w przypadku umów 
najmu nieruchomości wybór prawa 
dokonany przez strony nie może prowadzić 
do pozbawienia najemcy ochrony 
przyznanej mu przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa kraju, w 
którym znajduje się nieruchomość.

Or. de
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 74
Artykuł 8

1. Przepisy bezwzględnie obowiązujące to 
przepisy imperatywne, stanowiące tak 
istotny element ochrony organizacji 
politycznej, społecznej lub gospodarczej 
państwa, że mają zastosowanie w każdej 
sytuacji objętej zakresem ich stosowania, 
niezależnie od innego prawa właściwego dla 
umowy zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. 1. Przepisy bezwzględnie obowiązujące to 
przepisy imperatywne, stanowiące tak 
niezbędny element ochrony organizacji 
politycznej, społecznej lub gospodarczej 
państwa, że mają zastosowanie w każdej 
sytuacji objętej zakresem ich stosowania, 
niezależnie od innego prawa właściwego dla 
umowy zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
mogą mieć wpływu na stosowanie
przepisów bezwzględnie obowiązujących 
sądu, do którego wpłynęła sprawa.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
mogą mieć wpływu na stosowanie 
przepisów bezwzględnie obowiązujących 
sądu, do którego wpłynęła sprawa.

3. Jeśli sytuacja wykazuje bliski związek z 
innym państwem, przepisy bezwzględnie 
obowiązujące tego państwa mogą również 
mieć zastosowanie. Podczas podejmowania 
decyzji, czy przedmiotowe przepisy mają 
zastosowanie, sąd uwzględnia ich charakter 
i cel zgodnie z definicją z ust. 1, jak również 
konsekwencje, które wynikną z ich 
zastosowania lub ich niezastosowania dla 
celu określonego w tych przepisach oraz dla 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Przymiotnik „istotny” należy zastąpić przymiotnikiem „konieczny” określający odpowiednio 
przepisy bezwzględnie obowiązujące.

Art. 8 ust. 3 umożliwia sądom stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących w innym 
państwie. Taka możliwość zwiększyłaby liczbę przypadków, w których stosowanie 
europejskich przepisów kolizyjnych nie miałoby miejsca. Aby uniknąć takiej sytuacji art. 8 
ust. 3 należy usunąć.
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Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 75
Artykuł 8 ustęp 1

1. Przepisy bezwzględnie obowiązujące to 
przepisy imperatywne, stanowiące tak 
istotny element ochrony organizacji 
politycznej, społecznej lub gospodarczej 
państwa, że mają zastosowanie w każdej 
sytuacji objętej zakresem ich stosowania, 
niezależnie od innego prawa właściwego dla 
umowy zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Dla celów niniejszego artykułu przepisy 
bezwzględnie obowiązujące to przepisy 
imperatywne, stanowiące tak niezbędny
element ochrony organizacji politycznej, 
społecznej lub gospodarczej państwa, że 
mają zastosowanie w każdej sytuacji objętej 
zakresem ich stosowania, niezależnie od 
innego prawa właściwego dla umowy 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 76
Artykuł 10 ustęp 1

1. Umowa ma moc prawną, jeśli spełnia pod 
względem formalnym przepisy prawa, które 
ma do niej zastosowanie na mocy 
niniejszego rozporządzenia, lub prawa kraju, 
w którym znajduje się jedna lub druga strona 
lub przedstawiciel w momencie zawierania 
tej umowy, lub prawa kraju, w którym jedna 
lub druga strona umowy ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w chwili zawierania 
tej umowy.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 77
Artykuł 10 ustęp 4
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4. Niezależnie od przepisów ust. 1-3 
niniejszego artykułu, każda umowa, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość, jeśli 
zgodnie z prawem przepisy te stanowią 
przepisy bezwzględnie obowiązujące w
rozumieniu art. 8 niniejszego 
rozporządzenia.

4. Niezależnie od przepisów ust. 1–3 
niniejszego artykułu, każda umowa, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość, jeśli 
zgodnie z prawem tego kraju przepisy te 
stosuje się niezależnie od miejsca zawarcia 
umowy lub prawa właściwego dla tej 
umowy. 

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku umów, których przedmiotem są nieruchomości, należy powoływać się na 
bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju położenia nieruchomości, a nie na klauzulę 
porządku publicznego.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 78
Artykuł 10 ustęp 4

4. Niezależnie od przepisów ust. 1-3 
niniejszego artykułu, każda umowa, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość, jeśli 
zgodnie z prawem przepisy te stanowią 
przepisy bezwzględnie obowiązujące w 
rozumieniu art. 8 niniejszego 
rozporządzenia.

4. Niezależnie od przepisów ust. 1-3 
niniejszego artykułu, każda umowa wpisana 
lub przeniesiona do rejestru publicznego 
jest regulowana prawem kraju, któremu 
podlega rzeczony rejestr publiczny.

Or. it

Uzasadnienie

Il diritto comunitario conosce il ruolo e l’importanza dei pubblici registri al fine della sicura 
circolazione dei beni in essi iscritti (v. articoli 12 e 14 del Regolamento 1346/2000).

La tutela della pubblica fede, le norme tecniche specifiche di ciascun ordinamento e le 
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conseguenze derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri (soprattutto l'opponibilità ai terzi 
del diritto del titolare su detti beni e la sicurezza dell'acquisto da parte dei successivi aventi 
causa) fanno sì che possano essere iscritti in tali registri solo gli atti redatti nella forma 
richiesta dalla legge dello Stato sotto la cui autorità il registro è tenuto.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 79
Artykuł 10 ustęp 4

4. Niezależnie od przepisów ust. 1-3 
niniejszego artykułu, każda umowa, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość, jeśli 
zgodnie z prawem przepisy te stanowią 
przepisy bezwzględnie obowiązujące w 
rozumieniu art. 8 niniejszego 
rozporządzenia.

4. 4. Niezależnie od przepisów ust. 1-3 
niniejszego artykułu, każda umowa, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość.

Or. fr

Uzasadnienie

Pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un 
immeuble, l’article 10 par. 4 ne permet l’application des règles de forme impératives de 
l’Etat dans lequel l’immeuble est situé, que pour autant qu’il s’agit de lois de police au sens 
du règlement. Le lien entre ces deux types de règles, qui constitue un changement d’approche 
par rapport à la Convention de Rome, n’est juridiquement pas correct : Les lois de police ont 
pour but de sauvegarder l’organisation politique, sociale ou économique d’un pays, tandis 
que les règles de forme visent à assurer un niveau élevé de sécurité juridique et ainsi à 
protéger les parties et les tiers à un contrat. Il importe donc de supprimer cette référence aux 
lois de police.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 80
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. Przeniesienie praw akcesoryjnych 
(obejmujących, ale nie ograniczających się 
do: zastawów, hipoteki, poręczenia lub 
gwarancji) lub prawo cesjonariusza do 
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żądania przeniesienia takich praw 
regulowane jest prawem mającym 
zastosowanie do umowy oraz, jeżeli prawo 
akcesoryjne jest wiążące dla strony trzeciej, 
prawem mającym zastosowanie do 
zobowiązania strony trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

There is strong demand to clarify and harmonise the conflict-of-law rules applicable to 
ancillary rights. This applies especially to contractual relationships that form part of true sale 
securitisation transactions where the special purpose vehicle (SPV) acquires title to the 
assigned loans or receivables. The question whether and to what extent the SPV also acquires 
any security interests or mortgage attached to such rights is of great importance for investors 
and rating agencies. The presence of a clear conflict-of-law rule would achieve legal 
certainty and reduce costs for legal due diligence and litigation.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 81
Artykuł 22

Niniejsze rozporządzenie nie wypływa na 
stosowanie i przyjmowanie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich aktów, które:

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
stosowanie przepisów prawa 
wspólnotowego, które w poszczególnych 
dziedzinach określa przepisy kolizyjne w 
zakresie zobowiązań umownych.

(a) określają przepisy kolizyjne w dziedzinie 
zobowiązań umownych w pewnych 
szczególnym obszarach; wykaz takich 
obowiązujących obecnie aktów znajduje się 
z załączniku nr 1;
(b) regulują zobowiązania umowne oraz 
zgodnie z wolą stron mają zastosowanie w 
sytuacjach powodujących kolizję prawa;
(c) określają przepisy zapewniające 
właściwe funkcjonowanie wspólnego 
rynku, pod warunkiem, że przepisy te nie 
mogą mieć zastosowania równocześnie z 
prawem określonym przez przepisy prawa 
prywatnego międzynarodowego.

Or. fr
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Uzasadnienie

W trosce o spójność należy zbliżyć przepisy Rzym I do wspólnego stanowiska Rzym II.

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 82
Artykuł 22 litera b)

(b) regulują zobowiązania umowne oraz 
zgodnie z wolą stron mają zastosowanie w 
sytuacjach powodujących kolizję prawa;

skreślona

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 83
Artykuł 22 litera c)

(c) określają przepisy zapewniające
właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku, 
pod warunkiem, że przepisy te nie mogą 
mieć zastosowania równocześnie z prawem 
określonym przez przepisy prawa 
prywatnego międzynarodowego.

c) ustanawiają przepisy mające przyczyniać 
się do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, pod warunkiem że przepisy 
te nie mogą mieć zastosowania 
równocześnie z prawem wskazanym przez 
przepisy międzynarodowego prawa 
prywatnego.

Or. de

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 84
Artykuł 22 a (nowy)

Artykuł 22a
Najpóźniej do ...** Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, po 
przeprowadzeniu dogłębnych konsultacji z 
sektorem ubezpieczeń i innymi 
zainteresowanymi stronami, sprawozdanie 
rozpatrujące zasadność wprowadzenia do 
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rozporządzenia przepisu dotyczącego umów 
ubezpieczeniowych z uwzględnieniem 
podstawowych zasad zawartych w 
dyrektywie 88/357/EWG oraz w dyrektywie 
2002/83/WE1.
Do sprawozdania załączona będzie ocena 
wpływu. W razie potrzeby sprawozdanie 
zawierać będzie propozycję poprawek do 
niniejszego rozporządzenia.
______________
*

1 Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. 
dotyczące ubezpieczeń na życie (Dz.U. L 345 z 
19.12.2002, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona 
dyrektywą 2005/68/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, 
str. 1).

Or. en

Uzasadnienie

The current regime of the law applicable to insurance contracts is laid down in the Second 
Council Directive 88/3577 EEC of22 June 1988 and the Directive 2002/83/EC of the 
European Parliament and of the Council. Due to the national transposition of the provisions 
laid down in these Directives, consumers and businesses have varying possibilities of a choice 
of law. With a Regulation it would be possible to harmonise current national disparities and 
to raise legal certainty. With the increasing mobility of the EU's citizens and the integration 
of the Insurance Single Market, flexibility for both parties to an insurance contract -
providers and policy-holders - has to be ensured.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 85
Artykuł 23 a (nowy)

Artykuł 23a
Najpóźniej do ...** Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, po 
przeprowadzeniu dogłębnych konsultacji z 
sektorem ubezpieczeń i innymi 
zainteresowanymi stronami, sprawozdanie 
rozpatrujące zasadność wprowadzenia do 
rozporządzenia przepisu dotyczącego umów 
ubezpieczeniowych z uwzględnieniem 
podstawowych zasad zawartych w 
dyrektywach obejmujących ten sektor. Do 
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sprawozdania dołączona będzie ocena 
wpływu projektowanych przepisów.
W razie potrzeby sprawozdanie będzie 
zawierać poprawki do niniejszego 
rozporządzenia.
__________________
** W dwa lata od momentu wejścia w życie tego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

L’attuale regime della legge applicabile ai contratti assicurativi è sancito nella seconda 
Direttiva del Consiglio 88/357/ CEE del 22 giugno 1988 e nella Direttiva 2002/83/CE del 5
novembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio. A causa del recepimento negli 
ordinamenti nazionali delle disposizioni di queste Direttive, i consumatori e le imprese hanno 
diverse possibilità di scelta della legge applicabile. Attraverso un Regolamento sarebbe 
possibile armonizzare le attuali disparità nazionali e giungere così ad una certezza giuridica.
Tuttavia, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini comunitari e 
dell’integrazione del Mercato Unico delle assicurazioni, occorrerebbe  garantire una certa  
flessibilità per entrambe le parti – fornitori e contraenti – nella scelta della legge applicabile 
ai  contratti assicurativi in funzione delle loro caratteristiche.


