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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 86
Ustęp 2 a (nowy)

2a. stwierdza, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie dokonano oceny skutków 
regulacji i powołując się na Porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 16 grudnia 2003 r. „lepsze 
stanowienie prawa”1 zwraca się do Komisji o przeprowadzanie dla przyszłych zamierzeń 
legislacyjnych oceny skutków regulacji, która w należytym stopniu uwzględni skutki 
finansowe i administracyjne wniosków legislacyjnych, oraz wskazuje, że w przeciwnym 
razie Parlament zleci przeprowadzenie oceny skutków w celu zagwarantowania lepszej 
jakości prawodawstwa;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości i proporcjonalności Komisja ma obowiązek poddania 
swoich wniosków legislacyjnych ocenie skutków regulacji. Ta weryfikacja jest potrzebna, aby 
pozytywnie przyczynić się do poprawy jakości przepisów prawa wspólnotowego, zarówno w 
zakresie stosowania, jak i treści. Parlament nie może już dopuścić, by Komisja przedkładała 
wnioski legislacyjne, których skutki finansowe i administracyjne nie stały się przedmiotem 
uprzedniej oceny.

  
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 87
Punkt 7 preambuły

(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.

Jednak ze swobody wyboru przez strony 
właściwego prawa można korzystać tylko 
na rzecz prawa państwa członkowskiego 
lub zasad ustanowionych przez prawodawcę 
wspólnotowego w procedurze współdecyzji. 
W razie wyboru przez strony takich zasad 
jako prawa właściwego stosuje się je z 
zastrzeżeniem wiążących przepisów prawa 
właściwego w przypadku braku wyboru 
prawa oraz innych instrumentów prawa 
wspólnotowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przestrzegać klasycznej procedury współdecyzji umożliwiającej Parlamentowi 
Europejskiemu sprawowanie kontroli nad treścią zasad właściwego prawa materialnego.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 88
Punkt 10 preambuły

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

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

ukierunkowanej” jako warunku stosowania 
przepisu chroniącego konsumenta, po drugie 
to pojęcie musi być jednolicie 
interpretowane w obu tekstach.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 89
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Dla stosowania art. 5 nie wystarczy, 
żeby podmiot gospodarczy prowadził swoją 
działalność w państwie członkowskim/kraju 
zamieszkania konsumenta lub w grupie 
kilku państw członkowskich/krajów 
obejmującej to państwo członkowskie/ten 
kraj; umowa musi także być zawarta w 
zakresie prowadzonej przez niego 
działalności. Przy określaniu, czy podmiot 
gospodarczy prowadzi swoją działalność za 
pośrednictwem środków elektronicznych w 
państwie członkowskim/kraju zamieszkania 
konsumenta, można brać pod uwagę tylko 
działanie pozytywne po stronie tego 
podmiotu. W tym względzie następujące 
okoliczności nie powinny jako takie 
stanowić koniecznego prowadzenia 
działalności przez podmiot gospodarczy: po 
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pierwsze fakt dostępności Internetu w tym 
państwie członkowskim/kraju; po drugie 
fakt, że strona internetowa umożliwia 
zawieranie umów na odległość; po trzecie 
zaś fakt, że rzeczywiście zawarto umowę na 
odległość za pomocą jakichkolwiek 
środków. W tym względzie język lub waluta 
używane przez stronę internetową nie 
powinny stanowić istotnego czynnika.

Or. en

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 90
Artykuł 3 ustęp 2

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 umownego, pod warunkiem że te 
przepisy i zasady zostały zawarte w 
instrumencie wspólnotowym przyjętym 
zgodnie z procedurą z art. 251 traktatu.

Niemniej jednak:
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.

a) 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.

b) stosuje się bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa właściwego w braku wyboru 
prawa zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności w 
zakresie ochrony konsumenta.
Stosowanie tych przepisów i zasad nie 
narusza stosowania innych właściwych 
przepisów prawa wspólnotowego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia poprawki 41–45 i gwarantuje poszanowanie klasycznej procedury 
współdecyzji, co umożliwia Parlamentowi sprawowanie kontroli nad treścią zasad 
właściwego prawa materialnego. Poprawka przywraca także warunki pewności prawnej 
niezbędne do właściwego stosowania ewentualnie przyjętych zasad materialnych prawa 
umów.

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 91
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Z zastrzeżeniem art. 3 i 4 prawo właściwe 
dla praw rzeczowych na nieruchomości, w 
tym realnych zabezpieczeń na 
nieruchomości, jest prawem miejsca 
położenia nieruchomości.

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada lex rei sitae stosowana jest powszechnie. Jest to najbardziej skuteczna zasada 
dotycząca rzeczowych praw na nieruchomości, prawa lokalowego, prawa urbanistycznego i 
prawa o zabezpieczeniach.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 92
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. Artykuł reguluje umowy o dostarczenie 
rzeczy ruchomych lub świadczenie usług 
osobie będącej konsumentem w celu, 
którego nie można uznać za związany z 
działalnością zawodową lub gospodarczą 
konsumenta, jak również do umów o 
finansowanie takiej działalności.

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

2. Niezależnie od art. 3 wybór prawa przez 
strony nie może prowadzić do pozbawienia 
konsumenta ochrony gwarantowanej przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
państwa, w którym ma on miejsce 
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swoją działalność zawodową, w celu, który 
można uznać za niezwiązany z jego 
działalnością zawodową.

zamieszkania:

- jeżeli wyraźna oferta zawarcia umowy lub 
reklama jej dotycząca została 
przedstawiona w tym państwie i jeżeli 
konsument dokonał w tym państwie 
czynności prawnych wymaganych do 
zawarcia umowy lub
- jeżeli strona umowy z konsumentem lub 
jej przedstawiciel przyjęli zamówienie 
konsumenta w tym państwie lub
- jeżeli umowa dotyczy sprzedaży towarów i 
konsument wyjechał z tego państwa za 
granicę i tam złożył zamówienie, o ile 
wyjazd ten został zorganizowany przez 
sprzedawcę w celu umożliwienia 
konsumentowi zawarcia umowy.

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.
3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: 3. Na zasadzie odstępstwa od art. 4, w razie 

braku wyboru prawa właściwego zgodnie z 
art. 3 dla umów zawartych na warunkach 
określonych w ust. 2 właściwe jest prawo 
państwa, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania.

(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.
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(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.

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się do:
(a) umów przewozu,
(b) umów o świadczenie usług, jeżeli usługi 
przysługujące konsumentowi muszą być 
świadczone wyłącznie w państwie innym niż 
państwo, w którym konsument ma swoje 
miejsce zamieszkania. 

Or. de

Uzasadnienie

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikl 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 93
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5 a
Dla celów stosowania art. 5 ust. 2 nie 
wystarczy, żeby przedsiębiorca kierował 
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swoją działalność na państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania konsumenta lub na 
grupę państw członkowskich, w której skład 
wchodzi to państwo członkowskie; umowa 
musi zostać również zawarta w ramach jego 
działalności. Przy określaniu, czy 
przedsiębiorca kieruje swoją działalność za 
pomocą elektronicznych środków 
komunikacji na państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania konsumenta można 
brać pod uwagę jedynie pozytywne 
działanie po stronie przedsiębiorcy; zwykły 
fakt dostępności strony internetowej w tym 
państwie członkowskim, który umożliwia 
zawieranie umów na odległość, i fakt, że 
rzeczywiście zawarto umowę na odległość 
jakimkolwiek sposobem nie powinien sam 
w sobie wystarczać do spowodowania 
koniecznego skierowania działalności
przedsiębiorcy. W tym względzie język lub 
waluta wykorzystywane przez stronę 
internetową nie powinny być istotnym 
czynnikiem.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł przyczynia się do zapewnienia pewności prawnej i równowagi między 
przedsiębiorcami świadczącymi usługi transgraniczne i konsumentami dokonującymi 
zakupów transgranicznych. Artykuł 5 powinien mieć zastosowanie tylko do aktywnego 
działania po stronie usługodawcy przed zawarciem umowy, np. do specjalnego zaproszenia 
konsumenta do innego kraju UE lub do profilowanej reklamy. 

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 94
Artykuł 7

Artykuł 7 Artykuł 7

Umowy zawarte przez pośrednika Pełnomocnictwo
1. W przypadku niedokonania wyboru 
prawa zgodnie z art. 3 umowa między osobą 
reprezentowaną a pośrednikiem jest 
regulowana prawem kraju, w którym 
pośrednik ma siedzibę lub miejsce 

1. Umowa między osobą reprezentowaną a 
pośrednikiem jest regulowana prawem 
określonym na podstawie art. 3–6.
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zamieszkania, chyba że pośrednik wykonuje 
swoją działalność głównie w kraju, w 
którym osoba reprezentowana ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub jest 
zobowiązany do wykonywania swojej 
działalności głównie w tym kraju; w takim 
przypadku prawem właściwym jest prawo 
tego kraju.
2. Stosunek prawny między osobą 
reprezentowaną a osobą trzecią wynikający z 
faktu, że pośrednik działał w ramach 
swoich uprawnień, przekraczając swoje 
uprawnienia lub bez uprawnień, jest 
regulowany prawem kraju, w którym 
pośrednik miał siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w momencie wykonywania 
swoich zadań. Prawem właściwym jest 
jednak prawo kraju, w którym działał 
pośrednik, jeśli osoba reprezentowana, w 
imieniu której działał pośrednik, albo osoba 
trzecia mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w tym kraju, lub jeśli 
pośrednik prowadził działalność w ramach 
giełdy lub publicznej aukcji.

2. W stosunku prawnym między osobą 
reprezentowaną a osobą trzecią istnienie i 
treść uprawnień pośrednika są regulowane
prawem kraju, w którym pośrednik miał 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
momencie wykonywania swoich zadań. 
Prawem właściwym jest jednak prawo kraju, 
w którym działał pośrednik, jeśli:

(a) pośrednik nie działał w ramach swojej 
działalności gospodarczej lub zawodowej,
(b) osoba trzecia nie wiedziała, ani nie 
mogła znać siedziby lub miejsca 
zamieszkania pośrednika,
(c) pośrednik prowadził działalność w 
ramach giełdy lub publicznej aukcji.
Dla celów niniejszego ustępu przyjmuje się, 
że zatrudniony pośrednik działający w 
ramach swojego zawodu, lecz który nie 
prowadzi samodzielnego przedsiębiorstwa, 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
miejscu siedziby przedsiębiorstwa osoby 
reprezentowanej.

3. Niezależnie od ust. 2, w przypadku gdy 
prawo właściwe dla stosunku prawnego 
objętego ust. 1 zostało określone na piśmie 
przez osobę reprezentowaną lub osobę 
trzecią za wyraźną zgodą drugiej strony, 
prawo określone w ten sposób jest prawem 
właściwym dla tych kwestii.

3. Niezależnie od ust. 2, w przypadku gdy 
prawo właściwe dla stosunku prawnego 
objętego tym ustępem zostało określone na 
piśmie przez osobę reprezentowaną lub 
osobę trzecią za wyraźną zgodą drugiej 
strony, prawo określone w ten sposób jest 
prawem właściwym dla tych kwestii, pod 
warunkiem że pośrednik wiedział lub mógł 
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wiedzieć o tym określeniu prawa.

4. Niezależnie od ust. 2 i 3, w przypadku 
gdy przedmiotem pełnomocnictwa jest 
prawo dotyczące nieruchomości, do spraw 
objętych ust. 2 stosuje się prawo kraju 
położenia nieruchomości.

4. Prawo określone w ust. 2 reguluje 
również stosunek prawny między 
pośrednikiem a osobą trzecią wynikający z 
faktu, że pośrednik działał, wykonując swoje 
uprawnienia, przekraczając swoje 
uprawnienia lub bez uprawnień.

5. Prawo określone w ust. 2–4 reguluje 
również stosunek prawny między 
pośrednikiem a osobą trzecią wynikający z 
faktu, że pośrednik działał, wykonując swoje 
uprawnienia, przekraczając swoje 
uprawnienia lub bez uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie krytycznych uwag do wniosku Komisji.

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 95
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, której 
przedmiotem jest rzeczowe prawo 
nieruchomości lub prawo użytkowania 
nieruchomości, podlega bezwzględnie 
obowiązującym przepisom formalnym kraju, 
w którym znajduje się nieruchomość.

Or. fr

Poprawkę złożył Cristian Dumitrescu

Poprawka 96
Artykuł 13

1. Zobowiązania między cedentem a 
cesjonariuszem reguluje prawo, które na 

1. Zobowiązania między cedentem a 
cesjonariuszem powstałe na podstawie 
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mocy niniejszego rozporządzenia ma 
zastosowanie wobec umów między 
cedentem a cesjonariuszem.

umownego odstąpienia wierzytelności
reguluje prawo, które na mocy niniejszego 
rozporządzenia ma zastosowanie wobec 
umów między cedentem a cesjonariuszem.

2. Prawo, które obowiązuje wobec cesji 
wierzytelności, określa możliwość 
dokonania takiej cesji, stosunki między 
cesjonariuszem lub cedentem a dłużnikiem, 
warunki, pod którymi cesja jest 
obowiązująca dla dłużnika, oraz czy 
zobowiązania dłużnika zostały umorzone.

2. Prawo, które obowiązuje wobec cesji 
wierzytelności, określa umowną i prawną
możliwość dokonania takiej cesji, stosunki 
między cesjonariuszem lub cedentem a 
dłużnikiem, warunki, pod którymi cesja jest 
obowiązująca dla dłużnika, oraz czy 
zobowiązania dłużnika zostały umorzone.

3. Prawo kraju, w którym cedent ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
momencie cesji lub przekazania 
wierzytelności reguluje obowiązywanie cesji 
lub odstąpienia wierzytelności wobec osób 
trzecich.

3. Prawo kraju, w którym cedent ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
momencie cesji lub przekazania 
wierzytelności reguluje obowiązywanie cesji 
lub odstąpienia wierzytelności wobec osób 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie krytycznych uwag do wniosku Komisji.


	655665pl.doc

