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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
przez Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty 
sposób błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie 
korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0650)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 61 litera c) oraz art. 67 ust. 5 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0441/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7
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(7) Swoboda wyboru przez strony wła
ściwego prawa musi stanowić fundament 
systemu przepisów kolizyjnych w 
dziedzinie zobowiązań umownych.

(7) Swoboda wyboru przez strony wła
ściwego 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. Aby można 
było jednak zastosować takie przepisy i 
zasady muszą one spełniać pewne 
minimalne standardy.  W szczególności 
ich autorem powinien być niezależny, 
bezstronny i neutralny organ; ich treść
powinna być wyważona i chroniona przed 
omijaniem i nadużyciami w oparciu o 
niektóre przepisy bezwzględnie obowiązuj
ące; powinny określać one prawa i obowi
ązki w sposób należycie zrozumiały.  
Warunki te spełniają na przykład zasady 
międzynarodowych umów handlowych 
UNIDROIT.

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 11

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

Uzasadnienie
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Oryginalne określenie jest zbyt wąskie („zasada ta) i nie do końca zrozumiałe.

Poprawka 3
Artykuł 2

Prawo określone w niniejszym rozporz
ądzeniu ma zastosowanie nawet, jeśli nie 
jest prawem Państwa Członkowskiego.

Prawo określone w niniejszym rozporz
ądzeniu ma zastosowanie nawet, jeśli nie 
jest prawem Państwa Członkowskiego.

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej. Poprawka likwiduje błędne użycie w 
angielskiej wersji językowej terminu „konwencja” zamiast „rozporządzenie”.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 2 akapit 1

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

2. Strony mogą również wybrać jako prawo 
właściwe przepisy i zasady materialnego 
prawa umownego, uznane na poziomie mi
ędzynarodowym.

Uzasadnienie

Zmiany w siódmym punkcie uzasadnienia stanowią wyjaśnienie niniejszego przepisu.

Nie jest ponadto wskazane powoływanie się w niniejszym rozporządzeniu na wspólny system 
odniesienia, który jeszcze nie powstał, szczególnie ze względu na fakt, że nie jest jasne, jaki 
kształt przybierze ten zbiór warunków umownych i jaka zostanie przyjęta dla niego podstawa 
prawna.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 1
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1. Jeśli strony nie dokonały wyboru prawa 
zgodnie z art. 3, prawo właściwe dla 
wymienionych umów określane jest nast
ępująco:

1. Jeśli strony nie dokonały wyboru prawa 
zgodnie z art. 3, prawo właściwe dla 
wymienionych umów stanowi prawo pa
ństwa, z którym są one najbardziej zwi
ązane.

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

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

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;

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

Uzasadnienie
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Propozycja Komisji jest zbyt rygorystyczna i nie zezwala w dostatecznym stopniu na swobodne 
podejmowanie decyzji co do wyboru właściwego prawa. Jest ona również niezgodna z 
przepisami kolizyjnymi stosowanymi przez sądy krajów trzecich, co jest niepożądane z punktu 
widzenia światowej harmonizacji przepisów kolizyjnych. Niniejsze poprawki do art. 4 są
ponadto zgodne z odpowiednimi przepisami rozporządzenia „Rzym II” wraz ze zmianami 
wprowadzonymi przez Parlament podczas pierwszego czytania i mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej równowagi między obowiązywaniem rygorystycznych przepisów a 
dopuszczeniem swobody wyboru. Osiągnięto to dzięki określeniu podstawowej zasady w art. 4 
ust. 1, do której dodano szereg domniemań w ustępach 1a i 1b oraz przepis wyłączający w ust
ępie 2. 

Uważa się ponadto, że nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych przepisów dotyczących 
umów franszyzy.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przyjmuje się, że umowa jest 
najbardziej związana z państwem, w 
którym strona podejmująca działanie 
wynikające z umowy ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w chwili zawarcia 
umowy;

Poprawka 7
Artykuł 4 ustęp 1 b (nowy)

1b. W szczególności umowę uznaje się za 
najbardziej związaną w następujących 
przypadkach:

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 1b litera a) (nowa)

(a) umowę sprzedaży uznaje się za 
najbardziej związaną z krajem, w którym 
sprzedawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;
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Poprawka 9
Artykuł 4 ustęp 1b litera b) (nowa)

(b) umowę świadczenia usług uznaje się
za najbardziej związaną z krajem, w 
którym sprzedawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania;

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 1b litera c) (nowa)

(a) umowę przewozu uznaje się za 
najbardziej związaną z krajem, w którym 
przewoźnik ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 1b litera d) (nowa)

(d) umowę, której przedmiotem jest 
rzeczowe prawo do nieruchomości lub 
prawo używania nieruchomości, uznaje si
ę za najbardziej związaną z krajem, w 
którym znajduje się nieruchomość; 

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 1b litera e) (nowa)

(e) niezależnie od lit. d) czasowy wynajem 
nieruchomości na cele prywatne na okres 
maksymalnie sześciu kolejnych miesięcy 
uznaje się za najbardziej związany z 
krajem, w którym właściciel nieruchomo
ści ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
pod warunkiem, że lokator jest osobą
fizyczną z miejscem zamieszkania w tym 
samym kraju;
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Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 1b litera f) (nowa)

(f) umowę dotyczącą własności 
intelektualnej lub przemysłowej uznaje się
za najbardziej związaną z krajem, w 
którym osoba przekazująca lub nadająca 
prawa ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 1b litera g) (nowa)

(g) umowę dystrybucji uznaje się za 
najbardziej związaną z krajem, w którym 
dystrybutor ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 1b litera h) (nowa)

(h) umowę ubezpieczenia uznaje się za 
najbardziej związaną z krajem, w którym 
znajduje się przedmiot ubezpieczenia..

Uzasadnienie

Wskazane jest wprowadzenie szczegółowych warunków dla umów ubezpieczeniowych. Umowy 
ubezpieczeniowe stanowią integralną część prawa zobowiązań, a jako umowy na świadczenie 
usług, mogą być objęte zakresem art. 4 ust. 1ab ust. b. To nie byłoby jednak zbyt korzystne, 
ponieważ zastosowanie prawa kraju ubezpieczyciela jako prawa właściwego byłoby 
niekorzystne dla słabszej strony umowy ubezpieczeniowej i byłoby sprzeczne ze stosowanymi 
obecnie rozwiązaniami w zakresie ubezpieczenia, którego przedmiot znajduje się na terenie 
UE. W związku z tym, elementem wskazującym na szczególnie ścisły związek między umową
ubezpieczeniową a prawem danego kraju, powinna być lokalizacja przedmiotu ubezpieczenia, 
co zostało szczegółowo określone w dyrektywach UE.

Poprawka 16
Artykuł 4 ustęp 2
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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 okre
ślić usługi charakterystycznej, umowa jest 
regulowana prawem kraju, z którym 
wykazuje ona najbliższy związek.

2. W drodze wyjątku domniemania z ust
ępów 1a i 1b mogą zostać obalone, jeżeli 
okoliczności wskazują jednoznacznie, że 
umowa jest bardziej związana z innym 
krajem.

Uzasadnienie

Propozycja Komisji jest zbyt rygorystyczna i nie zezwala w dostatecznym stopniu na swobodne 
podejmowanie decyzji co do wyboru właściwego prawa. Jest ona również niezgodna z 
przepisami kolizyjnymi prawodawstwa krajów trzecich, co jest niepożądane z punktu widzenia 
światowej harmonizacji przepisów kolizyjnych. Niniejsze poprawki do art. 4 są ponadto 
zgodne z odpowiednimi przepisami rozporządzenia „Rzym II” wraz ze zmianami 
wprowadzonymi przez Parlament podczas pierwszego czytania i mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej równowagi między obowiązywaniem rygorystycznych przepisów a 
dopuszczeniem swobody wyboru. Osiągnięto to dzięki określeniu podstawowej zasady w art. 4 
ust. 1, do której dodano szereg domniemań w ustępach 1a i 1b oraz przepis wyłączający w ust
ępie 2. 

Uważa się ponadto, że nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych przepisów dotyczących 
umów franszyzy.

Poprawka 17
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a - Umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia

Prawo właściwe dla umów obowi
ązkowego ubezpieczenia stanowi prawo 
kraju, które nakłada obowiązek 
ubezpieczenia.

Uzasadnienie

Nie istnieją szczegółowe przepisy dotyczące umów ubezpieczeniowych zawartych ze względu 
na przepisy nakładające obowiązek ich zawarcia. Ubezpieczenie obowiązkowe podlega regu
łom porządku publicznego kraju, który, działając na rzecz interesu publicznego, wprowadził
obowiązkowe ubezpieczenie. Reguły te obejmują zazwyczaj wymagania prawne dotyczące 
formy, zakresu i treści umowy ubezpieczeniowej. Umowy ubezpieczeniowe muszą być zgodne z 
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tymi regułami, celem spełnienia wymagań prawnych. Jest to możliwe wyłącznie poprzez ca
łkowite dostosowanie umowy ubezpieczeniowej do prawa kraju nakładającego obowiązek 
ubezpieczenia. Nie może tutaj mieć miejsca wybór właściwego prawa przez strony umowy.

Poprawka 18
Artykuł 6 ustęp 1

1. Niezależnie od przepisów art. 3 w 
przypadku indywidualnych umów o pracę
wybór prawa właściwego przez strony nie 
może prowadzić do pozbawienia 
pracownika odpowiedniej ochrony, którą
zapewniają mu imperatywne przepisy 
prawa, które miałoby zastosowanie w 
przypadku niedokonania wyboru prawa na 
mocy niniejszego artykułu.

1. Niezależnie od przepisów art. 3 w 
przypadku indywidualnych umów o pracę
wybór prawa właściwego przez strony nie 
może prowadzić do pozbawienia 
pracownika odpowiedniej ochrony, którą
zapewniają mu imperatywne przepisy 
prawa, które miałoby zastosowanie w 
przypadku niedokonania wyboru prawa na 
mocy niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej. Uzasadnienie poprawki do angielskiej wersji językowej:
Dodanie określenia „individual” ma jednoznacznie wskazać, że chodzi o indywidualne umowy 
o pracę, a nie o układy zbiorowe.

Poprawka 19
Artykuł 6 ustęp 2, część wprowadzająca

2. W przypadku niedokonania wyboru 
prawa zgodnie z art. 3 indywidualna
umowa o pracę jest regulowana:

2. W przypadku niedokonania wyboru 
prawa zgodnie z art. 3 indywidualna
umowa o pracę jest regulowana:

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej. Uzasadnienie poprawki do angielskiej wersji językowej: 
Dodanie określenia „individual” ma jednoznacznie wskazać, że chodzi o indywidualne umowy 
o pracę, a nie o układy zbiorowe.

Poprawka 20
Artykuł 6 ustęp 2 litera a)
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(a) prawem kraju, w którym lub z którego 
pracownik realizujący umowę wykonuje 
zwykle swoją pracę. Miejsce zwykłego 
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;

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

Uzasadnienie

Zmieniono strukturę art. 3, celem wprowadzenia systemu trzystopniowego dla indywidualnych 
umów o pracę. Zgodnie z orzecznictwem ETS odnośnie rozporządzenia „Bruksela I”, 
podstawowa norma powinna określać prawo właściwe według „locus laboris”, tj. miejsca 
faktycznego wykonywania pracy. Druga norma (prawo właściwe kraju „z którego” pracownik 
wykonuje zazwyczaj swoją pracę) obejmuje na przykład stewardów i stewardessy. Trzecia 
norma określa jako właściwe prawo miejsca, gdzie prowadzona jest działalność, w 
przypadkach, do których nie ma zastosowania pierwsza ani druga norma. Ustęp 3 pozwala 
wreszcie na zastosowanie prawa innego kraju, w przypadku gdy indywidualna umowa o pracę
wykazuje bliższe związki z tym krajem.

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 2 litera a a) (nowa)

(aa) jeżeli nie można określić kraju, w 
którym pracownik wykonuje zazwyczaj 
swoją pracę, prawem kraju, w którym 
pracownik wykonuje zwykle swoją pracę
w ramach realizacji umowy;

Poprawka 22
Artykuł 6 ustęp 2 litera a b) akapit pierwszy (nowy)
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(ab) do celów punktu (a) i (aa), uważa się, 
że miejsce zwykłego wykonywania pracy 
nie zmieniło się, jeśli pracownik wykonuje 
czasowo pracę w innym państwie. 
Wykonywanie pracy w innym państwie 
jest uważane za czasowe, jeśli pracownik 
po wykonaniu określonych zadań w 
innym kraju ma podjąć ponownie pracę w 
kraju pochodzenia. 

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zawarty jest w punkcie (a) wniosku Komisji i zasadniczo nie różni się od treści 
konwencji rzymskiej. Wyrażenie „określonych zadań" ma wskazywać, że pracę wykonywaną
czasowo w innym państwie należy definiować zawężająco.

Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 2 litera a b) akapit drugi (nowy)

Domniemywa się, że oddelegowanie 
pracownika do innego kraju na dłużej niż
jeden rok nie stanowi pracy czasowej w 
rozumieniu niniejszego przepisu; 
oddelegowanie pracownika na dłużej niż
dwa lata nie stanowi pracy czasowej w 
rozumieniu niniejszego przepisu..

Uzasadnienie

Celem niniejszego przepisu jest zwiększenie pewności prawnej.  Proponowany okres 
odzwierciedla przepisy dotyczące pracowników oddelegowanych, zawarte w rozporządzeniu 
1408/71.

Poprawka 24
Artykuł 6 ustęp 3
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3. Prawo określone w ust. 2 może nie mieć
zastosowania, jeśli z ogółu okoliczności 
wynika, że umowa o pracę wykazuje bli
ższe związki z innym krajem; w takim 
przypadku właściwym jest prawo tego 
kraju.

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

Uzasadnienie

Dodanie określenia „indywidualna” ma jednoznacznie wskazać, że chodzi o indywidualne 
umowy o pracę, a nie o układy zbiorowe.  Dodanie przysłówka „zdecydowanie” wzmacnia 
trzystopniowy system przewidziany w art. 6 ust. 2.

Poprawka 25
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. Dla celów niniejszego artykułu, mi
ędzynarodowe przepisy bezwzględnie 
obowiązujące to przepisy imperatywne, 
stanowiące tak konieczny 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.

Uzasadnienie

Pojęcie przepisów bezwzględnie obowiązujących ma tutaj bardziej ograniczone i szczegółowe 
znaczenie niż, na przykład w art. 6 dotyczącym umów o pracę. W art. 6, podobnie jak w art. 3 
ust. 5 oraz w art. 10 ust. 4 chodzi o krajowe przepisy bezwzględnie obowiązujące. Dlatego 
należy wyraźnie zaznaczyć, że definicja wyrażona w ustępie 1 ma zastosowanie wyłącznie do 
art. 6 i do międzynarodowych przepisów bezwzględnie obowiązujących. „Istotny” zastąpiono 
terminem „konieczny”, ponieważ termin ten jest bardziej obiektywny i jest częściej używany w 
prawodawstwie.

Poprawka 26
Artykuł 8 ustęp 3
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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 uwzgl
ędnia ich charakter i cel zgodnie z definicj
ą z ust. 1, jak również konsekwencje, które 
wynikną z ich zastosowania lub ich 
niezastosowania dla celu określonego w
tych przepisach oraz dla zainteresowanych 
stron.

skreślony

Uzasadnienie

Dla odpowiednich przepisów konwencji rzymskiej Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia oraz Wielka Brytania przyjęły zastrzeżenie. Uważa się również, że 
uznaniowy charakter i niepewność stosowanych kryteriów oraz ich potencjalnie szeroki zakres 
mogą naruszać pewność prawną oraz prowokować do spekulacji celem niewywiązania się ze 
zobowiązań umownych, w ten sposób zwiększając niepewność i ryzyko, na jakie narażone są
podmioty gospodarcze oraz powodując zwiększenie ponoszonych kosztów.

Poprawka 27
Artykuł 18 ustęp 1 akapit 2

W przypadku gdy umowa jest zawierana w 
ramach działalności oddziału, 
przedstawicielstwa lub dowolnej innej 
placówki, lub jeśli zgodnie z umową usługa 
ma zostać wykonana przez tę placówkę, 
siedziba znajduje się w miejscu, gdzie mie
ści się ta placówka.

W przypadku gdy umowa jest zawierana w 
ramach działalności oddziału, 
przedstawicielstwa lub dowolnej innej 
placówki, lub jeśli zgodnie z umową usługa 
ma zostać wykonana przez tę placówkę, 
siedziba znajduje się w miejscu, gdzie mie
ści się ta placówka.

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej. Niniejsza zmiana dostosowuje art. 18 do 
sformułowania zawartego w rozporządzeniu „Bruksela I” (art. 60 ust. 1) Zobacz również art. 
23 wspólnego stanowiska w sprawie rozporządzenia „Rzym II”.
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Poprawka 28
Artykuł 22

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

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

(a) określają przepisy kolizyjne w 
dziedzinie zobowiązań umownych w 
pewnych szczególnym obszarach; wykaz 
takich obowiązujących obecnie aktów 
znajduje się z załączniku nr 1;

(a) określają przepisy kolizyjne w 
dziedzinie zobowiązań umownych w 
pewnych szczególnym obszarach; wykaz 
obejmujący niektóre z obowiązujących 
obecnie aktów znajduje się z załączniku nr 
1; lub

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

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

(c) określają przepisy zapewniające wła
ściwe 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, na 
tyle na ile mogą być stosowane wraz z 
prawem wskazanym przez przepisy mi
ędzynarodowego prawa prywatnego;

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o punkt a, to lista zawarta w załączniku 1 nie jest wyczerpująca, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim przepisie.

Punkt c został dostosowany do odpowiedniego przepisu wniosku dotyczącego rozporządzenia 
„Rzym II” ze zmianami wprowadzonymi przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 29
Artykuł 23 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa, w których różne jednostki 
terytorialne mają własne przepisy w 
dziedzinie zobowiązań pozaumownych nie 
są zobowiązane do stosowania niniejszego 
rozporządzenia w przypadkach konfliktu 
między prawem tych jednostek.
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Uzasadnienie

Niniejszy przepis pochodzi z wniosku dotyczącego rozporządzenia „Rzym II” rozpatrywanego 
przez Parlament i Radę w pierwszym czytaniu. Pozwoliłby on państwom członkowskim zło
żonym z kilku jednostek terytorialnych, o różnych porządkach prawnych, na podejmowanie 
niezależnej decyzji, co do stosowania przepisów opartych na prawie wspólnotowym przy 
rozstrzyganiu spraw o charakterze czysto wewnętrznym.

Poprawka 30
Artykuł 24 ustęp 3

Rozporządzenie ma zastosowanie wobec 
zobowiązań umownych, które powstały po 
rozpoczęciu stosowania rozporządzenia.
Jednak dla zobowiązań umownych powsta
łych przed rozpoczęciem stosowania 
niniejszego rozporządzenia jest ono 
stosowane w przypadku, jeśli przepisy 
wskazują na to samo prawo, które mia
łoby zastosowanie na mocy konwencji 
rzymskiej z 1980 r.

Rozporządzenie ma zastosowanie wobec 
zobowiązań umownych, które powstały po 
rozpoczęciu stosowania rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zasadniczo prawo nie działa wstecz. Niniejszy przepis wprowadza nadmierne komplikacje i 
stanowi zagrożenie dla pewności prawnej.

Poprawka 31
Załącznik 1

dyrektywa w sprawie zwrotu dóbr –
kultury wyprowadzonych niezgodnie z 
prawem z terytorium Państwa Cz
łonkowskiego (dyrektywa 93/7/EWG z 
dnia 15 marca 1993 r.)

dyrektywa w sprawie zwrotu dóbr –
kultury wyprowadzonych niezgodnie z 
prawem z terytorium Państwa Cz
łonkowskiego (dyrektywa 93/7/EWG z 
dnia 15 marca 1993 r.)

dyrektywa dotycząca delegowania –
pracowników w ramach świadczenia us
ług (dyrektywa 96/71/WE z dnia 16 
grudnia 1996 r.)

dyrektywa dotycząca delegowania –
pracowników w ramach świadczenia us
ług (dyrektywa 96/71/WE z dnia 16 
grudnia 1996 r.)
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druga dyrektywa 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 us
ług oraz zmieniająca dyrektywę
73/239/EWG (dyrektywa 88/357/EWG z 
dnia 22 czerwca 1988 r., uzupełniona i 
zmieniona dyrektywami 92/49/EWG i 
2002/13/WE)

druga dyrektywa w sprawie koordynacji –
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
bezpośrednich ubezpieczeń na życie, 
ustanawiająca przepisy ułatwiające 
skuteczne korzystanie ze swobody 
świadczenia usług i zmieniająca 
dyrektywę 79/267/EWG (dyrektywa 
90/619/EWG z dnia 8 listopada1990 r., 
uzupełniona i zmieniona dyrektywami 
92/96/EWG i 2002/12/WE).

Uzasadnienie

Pomijając fakt, że druga dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie została uchylona dyrektyw
ą 2002/83, ostatnie dwa akapity należy usunąć.

Umowy ubezpieczeniowe, których przedmiot znajduje się na terenie UE, powinny wchodzić w 
zakres przepisów ogólnych dotyczących czynników wskazujących na związek umowy z wła
ściwym prawem. Sektor ubezpieczeniowy i jego klienci reprezentujący segment 
niekonsumencki korzystaliby ze zwiększonych możliwości wyboru. Staranny wybór prawa wła
ściwego dla umowy umożliwiłby oferowanie takich samych produktów na terenie całej 
Europy, co pozwoliłoby uniknąć potrzeby tworzenia oddzielnych produktów na każdy rynek. 
Dotychczasowe problemy w tej dziedzinie powstrzymywały zakłady ubezpieczeniowe od cz
ęstego korzystania ze swobody świadczenia usług w przypadkach innych niż ubezpieczenie 
wysokiego ryzyka. Jeżeli chodzi o wybór właściwego prawa, konieczność zapewnienia ochrony 
dotyczy wyłącznie konsumentów, co ma zastosowanie również do sektora ubezpieczeniowego. 
Przedsiębiorstwa i osoby pracujące na własny rachunek mają wystarczające doświadczenie w 
prowadzeniu interesów, pozwalające na zrozumienie ryzyka występującego w przypadku 
prowadzenia działalności poza krajowym systemem prawnym lub na stwierdzenie, w jakim 
przypadku istnieje potrzeba zasięgnięcia porady prawnej.
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UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia (Rzym I) ma na celu przekształcenie konwencji rzymskiej z 
roku 1980 w instrument prawa wspólnotowego, przy jednoczesnym wprowadzeniu niezb
ędnych zmian, tam gdzie jest to wskazane.

Do przyjęcia rozporządzenia wzywało już kilka instancji, jednak sprawozdawca pragnie 
potwierdzić konieczność jego przyjęcia z następujących względów: (a) rozporządzenie można 
łatwiej zmienić niż konwencję, a jako że stanowi ono część acquis communautaire, można nim 
szybciej objąć nowe państwa członkowskie; (b) zapewnienie możliwości występowania do 
Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. opóźnienia 
Belgii we wdrożeniu protokołów do konwencji rzymskiej w interpretacji Trybunału 
Sprawiedliwości); (c) rozporządzenie stanowi jednolity instrument wiążący bezpośrednio sądy 
krajowe, natomiast z ratyfikacją konwencji międzynarodowej w wielu krajach łączy się
konieczność przyjęcia prawodawstwa krajowego, aby konwencja miała moc prawnie wiążącą
w prawie krajowym. Jedyną wadą jest fakt, że rozporządzenie nie będzie miało zastosowania 
w Danii. Należy mieć nadzieję, że Wielka Brytania przezwycięży swój początkowo niechętny 
stosunek i ostatecznie również zdecyduje się na przyjęcie tego rozporządzenia.

Sprawozdawca pragnie również zauważyć, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
wprowadzono wiele przepisów nowych wobec konwencji rzymskiej. Wyraża również
przekonanie, że zostaną one poddane szczegółowej dyskusji przez komisję oraz zastrzega 
sobie prawo do wnoszenia dalszych poprawek w świetle takiej dyskusji oraz otrzymanych 
uwag. 

Poprawki zawarte w niniejszym sprawozdaniu mają poprawić tekst w formie zaproponowanej 
przez Komisję, w świetle uwag zgłoszonych sprawozdawcy oraz celem wprowadzenia wi
ększej spójności z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Rzym II w jego obecnej formie.  
Sprawozdawca potraktował ze szczególną uwagą przepisy o zasadniczym znaczeniu, takie jak 
art. 4 (prawo właściwe przy niedokonaniu wyboru) oraz art. 6 (indywidualne umowy o pracę), 
wobec których zaleca podejście zbliżone do podejścia przyjętego przez Parlament podczas 
pierwszego czytania rozporządzenia Rzym II oraz przepisów kolizyjnych w prawodawstwie 
krajów trzecich.  Sprawozdawca usiłował również wprowadzić rozróżnienie krajowych i mi
ędzynarodowych przepisów bezwzględnie obowiązujących, poprzez proponowaną poprawkę
do art. 8, ponieważ różne odniesienia do „przepisów bezwzględnie obowiązujących” w art. 3 
ust. 5, art. 6 ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 mogą spowodować nieporozumienia.

Podjęto również próbę uwzględnienia obaw sektora ubezpieczeniowego, co powinno 
spowodować faktyczną poprawę funkcjonowania wewnętrznego rynku ubezpieczeń. 

Sprawozdawca pragnie wreszcie zauważyć, że istnieją liczne rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi wniosku Komisji. Wyraża przekonanie, że zostaną one poprawione 
przez prawników-lingwistów Parlamentu i Rady podczas trwania procedury.
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