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PR_COD_2am

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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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań 
pozaumownych („RZYM II”)
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

– uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0427)2,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0083),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną 
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przedmiotowy zakres zastosowania 
oraz przepisy niniejszego rozporządzenia 
powinny być spójne z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 
2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Bruksela I) i z konwencją rzymską w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych.

(7) Przedmiotowy zakres zastosowania 
oraz przepisy niniejszego rozporządzenia 
powinny być spójne z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 
2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Bruksela I), z konwencją rzymską w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych i przyszłym rozporządzeniem 

  
1 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 370.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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dotyczącym prawa właściwego dla 
zobowiązań umownych („Rzym I”).

Uzasadnienie

Oczywistym jest, że rozporządzenie powinno być spójne nie tylko z Konwencją Rzymską z 
1980 r., która nadal będzie obowiązywać ze względu na to, że Dania nie uczestniczy w 
przyjęciu niniejszego rozporządzenia, a Wielka Brytania korzysta z klauzuli o odstąpieniu 
(opt-out), przynajmniej w obecnym okresie, w odniesieniu do projektu Rzym I,  lecz także z 
nowym rozporządzeniem, którego procedura przyjmowania jeszcze trwa. Poprawka ta 
odpowiada poprawce przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

(7a) Troska o spójność prawa 
wspólnotowego wymaga, aby niniejsze 
rozporządzenie było bez uszczerbku dla 
przepisów związanych z lub mających 
wpływ na właściwe prawo, zawartych w 
instrumentach ustawodawstwa wtórnego 
innych niż niniejsze rozporządzenie, jak 
przepisy dotyczące kolizji przepisów 
prawnych w konkretnych sprawach, 
przeważające obowiązkowe przepisy 
pochodzenia wspólnotowego oraz 
podstawowe przepisy prawne dotyczące 
rynku wewnętrznego. W związku z tym 
niniejsze rozporządzenie powinno 
popierać właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, w szczególności swobodny 
przepływ towarów i usług.

Uzasadnienie

Ta poprawka, która opiera się na brzmieniu 19 punktu uzasadnienia projektu Komisji, 
powinna być czytana razem z poprawką do art. 27. Jest sprawą zasadniczą, aby przepisy 
niniejszego rozporządzenia nie utrudniały właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10a (nowy)

(10a) Przepisy dotyczące sprzeczności 
przepisów prawnych określone w 
niniejszym rozporządzeniu obejmują 
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również zobowiązania oparte na ścisłej 
odpowiedzialności, a zharmonizowane 
przepisy dotyczące czynników wiążących 
mają również zastosowanie do kwestii 
zdolności do ponoszenia 
odpowiedzialności za czyn 
niedozwolony/delikt.

Uzasadnienie

W związku ze zwłaszcza (ale nie tylko) zobowiązaniami w zakresie wypadków drogowych, 
opartych na ścisłej odpowiedzialności właściciela pojazdu, należy jasno i wyraźnie 
powiedzieć, że przepisy dotyczące sprzeczności odnoszą się także do ścisłej 
odpowiedzialności. Warto również wyjaśnić, że zharmonizowane przepisy o czynnikach 
wiążących mają również zastosowanie do kwestii zdolności do ponoszenia odpowiedzialności 
za czyn niedozwolony/delikt. Poprawka ta została przyjęta w pierwszym czytaniu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

(12a) Potrzeba unikania naruszania zasad 
konkurencji i wymóg pewności prawnej 
muszą jednak uwzględniać potrzebę 
zapewnienia sprawiedliwości w 
indywidualnych przypadkach i w 
konsekwencji sądy muszą mieć margines 
swobody w podejmowaniu decyzji. 

Uzasadnienie

Do przepisów należy wprowadzić pewną elastyczność, aby umożliwić sądom zapewnienie 
sprawiedliwości w indywidualnych przypadkach. Sądy wykorzystują kategorię spraw
proceduralnych, aby dać sobie pewien margines swobody w podejmowaniu decyzji. Jawne 
nadanie sądom pewnego marginesu swobody jest lepsze i bardziej spójne z potrzebą pewności 
prawnej. Poprawka ta opiera się na poprawce przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 19

(19) Szczególna zasada przewidziana w 
art. 6, nie jest wyjątkiem od ogólnej 
zasady ustanowionej w art. 4 ust. 1, lecz 
raczej jej wyjaśnieniem. W sprawach 
dotyczących nieuczciwej konkurencji 
norma kolizyjna powinna chronić 

skreślony
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konkurentów, konsumentów i 
społeczeństwo oraz zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki rynkowej.
Powiązanie z prawem państwa, w którym 
występuje lub jest prawdopodobne 
wystąpienie naruszenia stosunków 
konkurencyjnych lub zbiorowych 
interesów konsumentów, zasadniczo 
spełnia te cele.

Uzasadnienie

Uważa się, że ogólne przepisy mogą bardzo dobrze funkcjonować w przypadkach dotyczących 
nieuczciwej konkurencji. Ponadto w punktach uzasadnienia 20 i 21, Rada jasno stwierdziła, 
że za „nieuczciwą konkurencję i działania ograniczające konkurencję” uważa ona naruszanie 
krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji, w szczególności pogwałcenie art. 81 i 82 
Traktatu.  Niemniej w zmienionym wniosku (COM(2006)0083 wersja ostateczna), Komisja 
przyjęła inne podejście definiując zasadę dotyczącą „zobowiązań pozaumownych 
wynikających z nieuczciwej praktyki handlowej”. Zgodnie z postanowieniami wniosku 
praktyki sprzeczne z konkurencją w rozumieniu art. 81 i 82 traktatu podporządkowane są 
przepisom ogólnym, ze względu na trwającą debatę dotyczącą zielonej księgi w sprawie 
roszczeń o odszkodowania za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie 
pozycji dominującej, w rezultacie której „Komisja może przedstawić inne rozwiązanie w 
ramach procedury współdecyzji”. Podejście Rady przyjęte we wspólnym stanowisku byłoby ze 
szkodą dla prawa inicjatywy Komisji i obrad Parlamentu nad wszelkimi przyszłymi 
wnioskami legislacyjnymi Komisji dotyczącymi w szczególności prawa konkurencji. Należy 
odnotować, że podobna poprawka została przyjęta w pierwszym czytaniu.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 20

(20) Zobowiązania pozaumowne 
wynikające z ograniczenia konkurencji, o 
których mowa w art. 6 ust. 3, powinny 
obejmować naruszenia zarówno 
krajowego, jak i wspólnotowego prawa 
konkurencji. Prawem właściwym dla 
takich zobowiązań pozaumownych 
powinno być prawo państwa, na którego 
rynku praktyki te wywołują skutek lub na 
którego rynku zachodzi 
prawdopodobieństwo wywołania przez nie 
skutku, pod warunkiem że skutek ten jest 
bezpośredni i istotny. W przypadku gdy 
szkoda zostaje poniesiona w więcej niż 
jednym państwie, stosowanie prawa 

skreślony
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któregokolwiek z tych państw powinno być 
ograniczone do szkody, która powstała w 
tym państwie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu uzasadnienia nr 19.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 21

(21) Do spraw objętych art. 6 ust. 3 należą 
przykładowo zakazy zawierania 
porozumień między przedsiębiorstwami, 
decyzje związków przedsiębiorstw i 
wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą 
wpływać na handel między państwami 
członkowskimi, i których celem lub 
skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie 
lub zakłócenie konkurencji w państwie 
członkowskim lub w ramach rynku 
wewnętrznego, jak również zakazy 
nadużywania pozycji dominującej w 
państwie członkowskim lub w ramach 
rynku wewnętrznego.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu uzasadnienia nr 19.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 22

(22) W odniesieniu do szkód na 
środowisku, art. 174 Traktatu, zgodnie z 
którym wymaga się wysokiego poziomu 
ochrony, w oparciu o zasadę ostrożności 
oraz zasadę działania zapobiegawczego, 
zasadę naprawiania szkody w pierwszym 
rzędzie u źródła oraz zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, w pełni 
usprawiedliwia zastosowanie zasady 
uprzywilejowania poszkodowanego.
Kwestia, kiedy osoba dochodząca 
odszkodowania może dokonać wyboru 

skreślony
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prawa właściwego, powinna być określana 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym siedzibę ma 
sąd.

Uzasadnienie

Uważa się, że ogólne przepisy mogą bardzo dobrze funkcjonować w przypadkach dotyczących 
szkód środowiskowych.  Co więcej, nie bardzo wiadomo, co oznacza wyrażenie „szkoda na 
środowisku”, a niniejsze rozporządzenie powinno zajmować się wyłącznie tym, czym powinno 
być prawo właściwe, a nie prawem materialnym dotyczącym odpowiedzialności za szkody 
środowiskowe. Gdyby okazało się, że absolutnie konieczny jest specjalny przepis dotyczący 
„pogwałcenia środowiska”, należałoby dodać klauzulę z definicjami. Poprawka ta 
odpowiada poprawce przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 25a (nowy)

(25a) W odniesieniu do pogwałcenia 
prywatności lub praw związanych z 
wizerunkiem niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia państwom członkowskim 
stosowania ich przepisów konstytucyjnych 
dotyczących wolności prasy i swobody 
wyrażania się w mediach. Za kraj, w 
którym zaistniał lub może zaistnieć 
najbardziej znaczący element lub 
elementy szkody powinien być uznany 
kraj, do którego publikacja lub emisja są 
głównie kierowane, bądź, jeżeli nie jest to 
oczywiste, kraj, w którym dokonuje się 
kontroli redakcyjnej - prawo tego właśnie 
kraju powinno być stosowane. Ustalenie 
kraju, do którego kierowane są publikacja 
lub emisja powinno się odbywać w 
szczególności poprzez określenie języka 
publikacji lub emisji lub poprzez sprzedaż 
bądź liczbę odbiorców w danym kraju w 
proporcji do całkowitej sprzedaży lub 
liczby odbiorców, bądź poprzez połączenie 
tych czynników. Podobne okoliczności 
powinny być stosowane w odniesieniu do 
publikacji w internecie lub innych 
sieciach elektronicznych.
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Uzasadnienie

Mając na uwadze, że Komisja, w zmienionym wniosku, i Rada, we wspólnym stanowisku, 
porzuciły pomysł włączenia do rozporządzenia przepisów dotyczących prawa stosowanego w 
przypadku pogwałcenia prywatności i praw związanych z wizerunkiem, sprawozdawczyni 
uznaje, że kwestia ta powinna zostać pominięta. Uznaje ona, że stanowisko Parlamentu z 
pierwszego czytania jest podejściem rozsądnym, zgodnym z orzeczeniem w sprawie C-68/93 
Fiona Shevill i inni [1995] Zb.O. I-415.  Przepis został sformułowany w taki sposób, aby 
objąć sytuacje, w których wyraźnie bliższy związek może istnieć z państwem, które jest 
głównym miejscem publikacji lub rozpowszechniania.  Przyczyni się to do osiągnięcia 
większej pewności prawnej w przypadku wydawców i nadawców i zapewni jednolity przepis 
mający zastosowanie do wszystkich publikacji, nawet tych zamieszczonych w internecie.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 28

(28) W celu poszanowania woli stron oraz 
zwiększenia pewności prawnej, strony 
powinny mieć możliwość dokonania 
wyraźnego wyboru prawa właściwego dla 
zobowiązania pozaumownego. Słabsze 
strony powinny podlegać ochronie poprzez 
uzależnienie tego wyboru od spełnienia 
określonych warunków.

(28) W celu poszanowania woli stron oraz 
zwiększenia pewności prawnej, strony 
powinny mieć możliwość dokonania 
wyraźnego wyboru prawa właściwego dla 
zobowiązania pozaumownego. Słabsze 
strony powinny podlegać ochronie poprzez 
uzależnienie tego wyboru od spełnienia 
określonych warunków.

Co więcej, konieczne jest poszanowanie 
woli stron, jeżeli wyboru prawa mającego 
zastosowanie do czynu zakazanego lub 
deliktu może dokonać sąd.

Uzasadnienie

Ważne jest uszanowanie niezależności stron również w przypadku gdy wybór prawa jest 
dokonany przez sąd, a wynika z przepisów. Poprawka ta odpowiada poprawce przyjętej w 
pierwszym czytaniu.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 29a (nowy)

Należy jasno stwierdzić, że przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania w przypadku 
obrażeń ciała, sąd rozpatrujący sprawę 
powinien stosować zasadę restitutio in 
integrum, biorąc pod uwagę rzeczywiste 
okoliczności w kraju zamieszkania ofiary. 
Powinno ono obejmować w szczególności 
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rzeczywiste koszty pomocy lekarskiej i 
opieki powypadkowej.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że Rada odrzuciła poprawkę Parlamentu z pierwszego czytania mającą na 
celu stosowanie prawa krajowego ofiary do celów ustalenia wysokości odszkodowania w 
przypadku wypadków drogowych, sprawozdawczyni opracowała dwie nowe poprawki (jedną 
do uzasadnienia, a drugą do postanowień wniosku), w których ten sam cel został osiągnięty 
za pomocą innych środków.  Uwzględniając uwagi krytyczne dotyczące początkowego 
ograniczenia przepisów do wypadków drogowych, sprawozdawczyni rozszerzyła 
postanowienia, aby obejmowały one ogólnie obrażenia ciała. 

W przypadku obrażeń ciała, podstawowe znaczenie ma uwzględnienie okoliczności, w których 
znajdzie się osoba poszkodowana w swoim kraju zamieszkania: rzeczywiste koszty opieki, 
pomocy lekarskiej po wypadku itd. Postanowienie to przyczyni się do uatrakcyjnienia, z 
punktu widzenia obywateli, swobodnego przepływu osób w ramach rynku wewnętrznego, 
wskazując równocześnie na znajomość kwestii stanowiących przedmiot troski obywateli. 
Przepis pozwoli uniknąć również sytuacji, w której nadmiernie obciąża się systemy 
ubezpieczeń społecznych i systemy pomocy w kraju zamieszkania ofiary wypadku.

Poprawka ma na celu ułatwienie osiągnięcia porozumienia z Radą.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 30a (nowy)

(30a) W celu zapewnienia, aby kwestia 
prawa właściwego została należycie 
rozpatrzona przez strony i sąd, strony 
powinny mieć obowiązek poinformowania 
sądu w dokumencie wszczynającym 
postępowanie oraz obronę o prawie lub 
przepisach, które ich zdaniem są właściwe 
do całości lub części roszczenia.

Uzasadnienie

Ten prosty wymóg zapewni, że kwestia prawa właściwego będzie należycie uwzględniona 
zarówno przez strony, jak i przez sąd, co pomoże zagwarantować pewność prawną.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 31

(31) Należy unikać rozproszenia norm 
kolizyjnych w ramach kilku instrumentów 

(31) Należy unikać rozproszenia norm 
kolizyjnych w ramach kilku instrumentów 
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oraz różnic pomiędzy tymi normami.
Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza 
jednak możliwości włączenia norm 
kolizyjnych odnoszących się do 
zobowiązań pozaumownych do przepisów 
prawa wspólnotowego w odniesieniu do 
szczególnych kwestii.

oraz różnic pomiędzy tymi normami.
Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza 
jednak możliwości włączenia norm 
kolizyjnych odnoszących się do 
zobowiązań pozaumownych do przepisów 
prawa wspólnotowego w odniesieniu do 
szczególnych kwestii.

Niniejsze rozporządzenie nie uchybia 
stosowaniu innych instrumentów 
ustanawiających przepisy mające 
wesprzeć właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, jeżeli nie mogą one być 
stosowane łącznie z prawem wskazanym 
przez przepisy niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Patrz nowy punkt uzasadnienia 7a oraz poprawka do art. 27.

Poprawka 14
Artykuł 1 ustęp 2 litera g)

g) zobowiązania pozaumowne wynikające 
z naruszenia prawa do prywatności i 
innych dóbr osobistych, w tym 
zniesławienie.

skreślona

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki wprowadzającej punkt uzasadnienia 25a.

Poprawka 15
Artykuł 1 ustęp 3

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

3. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do dowodów i procedur, bez uszczerbku 
dla art. 15a, 15b, 21, 21a i 22.

Uzasadnienie

Poprawka wiąże się z poprawkami wprowadzającymi art. 15a, 15b i 21a oraz punkty 
uzasadnienia 29a i 30a.
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Poprawka 16
Artykuł 4 ustęp 3a (nowy)

3a. Rozstrzygając kwestię prawa 
właściwego sąd rozpatrujący sprawę 
powinien uwzględnić potrzebę pewności, 
możliwości przewidzenia i jednolitości 
skutku, ochronę uprawnionych oczekiwań 
i polityki powodujące zastosowanie prawa 
zagranicznego i konsekwencje 
zastosowania tego prawa.

Uzasadnienie

Postanowienie to, wprowadzone jako część poprawki z pierwszego czytania, ma umożliwić 
sądom możność wyboru rozwiązania, które najbardziej odpowiada potrzebie zapewnienia 
sprawiedliwości ofierze i racjonalnym oczekiwaniom stron.

Poprawka 17
Artykuł 6

Artykuł 6 skreślony
Nieuczciwa konkurencja i praktyki 

ograniczające konkurencję
1. Prawem właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego wynikającego z czynu 
nieuczciwej konkurencji jest prawo 
państwa, w którym występuje lub jest 
prawdopodobne wystąpienie naruszenia 
stosunków konkurencyjnych lub 
zbiorowych interesów konsumentów.
2. W przypadku gdy czyn nieuczciwej 
konkurencji narusza wyłącznie interesy 
oznaczonego konkurenta, stosuje się art. 
4.
3. Prawem właściwym dla zobowiązań 
pozaumownych wynikających z 
ograniczenia konkurencji jest prawo 
państwa, na którego rynku praktyki te 
wywołują skutek lub na którego rynku 
zachodzi prawdopodobieństwo wywołania 
przez nie skutku.
4. Prawo właściwe mające zastosowanie 
zgodnie z niniejszym artykułem nie może 
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zostać wyłączone w drodze porozumienia 
zawartego zgodnie z art. 14.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu uzasadnienia nr 19.

Poprawka 18
Artykuł 7

Artykuł 7 skreślony
Szkody na środowisku naturalnym

Prawem właściwym dla zobowiązania 
pozaumownego wynikającego ze szkody 
na środowisku naturalnym lub ze szkody 
na osobie lub na mieniu, będącej 
następstwem takiej szkody, jest prawo 
określone zgodnie z art. 4 ust. 1, chyba że 
osoba dochodząca odszkodowania 
decyduje się poddać swoje roszczenie 
prawu państwa, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące szkodę.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu uzasadnienia nr 22.

Poprawka 19
Artykuł 7a (nowy)

Artykuł 7a
Pogwałcenie prywatności i praw 

związanych z wizerunkiem
1. Jeżeli chodzi o prawo właściwe dla 
zobowiązania pozakontraktowego 
wynikającego z pogwałcenia prywatności 
lub praw związanych z wizerunkiem, 
stosuje się prawo kraju, w którym zaistniał 
lub może zaistnieć najbardziej znaczący 
element lub elementy straty lub szkody.
Jeżeli naruszenie jest spowodowane przez 
publikację drukowaną lub emisję, za kraj, 
w którym zaistniał lub może zaistnieć 
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najbardziej znaczący element lub 
elementy szkody powinien być uznany 
kraj, do którego publikacja lub emisja są 
głównie kierowane, bądź, jeżeli nie jest to 
oczywiste, kraj, w którym dokonuje się 
kontroli redakcyjnej - prawo tego właśnie 
kraju powinno być stosowane. Ustalenie 
kraju, do którego kierowane są publikacja 
lub emisja powinno się odbywać w 
szczególności poprzez określenie języka 
publikacji lub emisji lub poprzez sprzedaż 
bądź liczbę odbiorców w danym kraju w 
proporcji do całkowitej sprzedaży lub 
liczby odbiorców, bądź poprzez połączenie 
tych czynników.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do 
publikacji w Internecie i innych sieciach 
elektronicznych.
2. Prawem właściwym dla prawa do 
odpowiedzi lub równorzędnych środków 
oraz dla wszelkich środków 
zapobiegawczych lub zakazów 
skierowanych do wydawcy lub nadawcy w 
odniesieniu do treści publikacji lub emisji 
jest prawo kraju, w którym zamieszkuje 
wydawca lub nadawca.
3. Ustęp 2 stosuje się także do 
pogwałcenia prywatności lub praw 
związanych z wizerunkiem wynikającym z 
przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu uzasadnienia nr 25a.

Ponadto drugi ustęp dotyczący nakazu zadośćuczynienia opiera się na oryginalnej propozycji 
Komisji, ale jest bardziej realistyczny, biorąc pod uwagę, że wystąpienie o takie 
zadośćuczynienie i jego przyznanie musi przebiegać sprawnie i ma ono charakter 
tymczasowy.

Ustęp 3 ma na celu wypełnienie luki w oryginalnym wniosku dotyczącym rozporządzenia. 

Poprawka ta odpowiada poprawce przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 20
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Artykuł 8 ustęp 3

3. Prawo właściwe mające zastosowanie 
zgodnie z niniejszym artykułem nie może 
zostać wyłączone w drodze umowy 
zawartej zgodnie z art. 14.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka 21
Artykuł 15a (nowy)

Artykuł 15a
Spór co do prawa właściwego

Strona w procesie występująca z 
roszczeniem lub roszczeniem wzajemnym 
przed sądem lub trybunałem krajowym, 
które jest objęte niniejszym 
rozporządzeniem, powiadamia sąd lub 
trybunał oraz pozostałe strony w drodze 
prostego oświadczenia zawartego w 
uzasadnieniu roszczenia lub innym 
równoważnym dokumencie o prawie lub 
prawach, które zdaniem strony w procesie 
mają zastosowanie do całości lub części 
jej roszczenia

Uzasadnienie

Ten prosty wymóg, wprowadzony w poprawce z pierwszego czytania, zapewni, że kwestia 
właściwego prawa zostanie należycie rozważona przez strony i sąd, co zagwarantuje pewność 
prawną.

Poprawka 22
Artykuł 15b (nowy)

Artykuł 15b
Stwierdzenie treści prawa zagranicznego

1. Sąd rozpatrujący sprawę ustala treść 
prawa zagranicznego z własnej inicjatywy.
W tym celu może być potrzebna 
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współpraca stron.
2. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie treści 
prawa zagranicznego, a strony wyrażą 
zgodę, stosuje się prawo sądu 
rozpatrującego sprawę.

Uzasadnienie

To wyjaśnienie, wprowadzone w poprawce z pierwszego czytania, powinno zapewnić bardziej 
jednolite podejście do stosowania prawa zagranicznego przez sądy na terytorium UE.

Poprawka 23
Artykuł 21a (nowy)

Artykuł 21a
Odszkodowania

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania 
w przypadku obrażeń ciała, sąd 
rozpatrujący sprawę stosuje zasadę 
restitutio in integrum, biorąc pod uwagę 
rzeczywiste okoliczności w kraju 
zamieszkania ofiary.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki wprowadzającej punkt uzasadnienia nr 29a.

Poprawka 24
Artykuł 26

Stosowanie przepisów prawa wskazanego 
jako właściwe przez niniejsze 
rozporządzenie, może zostać wyłączone 
jedynie wówczas, gdy takie stosowanie jest 
w sposób oczywisty niezgodne z 
porządkiem publicznym państwa siedziby 
sądu.

1. Stosowanie przepisów prawa 
wskazanego jako właściwe przez niniejsze 
rozporządzenie, może zostać wyłączone 
jedynie wówczas, gdy takie stosowanie jest 
w sposób oczywisty niezgodne z 
porządkiem publicznym państwa siedziby 
sądu.

1a. W szczególności można odmówić 
zastosowania przepisu prawa każdego 
kraju określonego przez niniejsze 
rozporządzenie i/lub zastosować prawo 
sądu, jeżeli takie zastosowanie 
stanowiłoby naruszenie podstawowych 
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praw i wolności zawartych w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, krajowych 
przepisach konstytucyjnych i 
międzynarodowym prawie humanitarnym.
1b. Co więcej, zastosowanie przepisu 
prawa wskazanego przez niniejsze 
rozporządzenie, które skutkuje 
przyznaniem odszkodowania 
nierekompensacyjnego, jak nawiązka 
odszkodowawcza lub odszkodowanie 
wzorcowe, może być postrzegane jako 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
(„ordre public") sądu.

Uzasadnienie

Celem ustępu drugiego jest wyjaśnienie znaczenia porządku publicznego na szczeblu 
Wspólnoty.

W odniesieniu do trzeciego ustępu istnienie nawiązki odszkodowawczej lub odszkodowania 
wzorcowego może stanowić zachętę do praktyki wyboru najkorzystniejszego sądu (ang. 
„forum shopping”), dlatego klauzula rewizyjna zawiera zobowiązanie ze strony Komisji do 
przeanalizowania w tym kontekście kwestii odszkodowań w całości przy okazji przeglądu 
wdrożenia rozporządzenia. 

Poprawka ta została przyjęta w pierwszym czytaniu.

Poprawka 25
Artykuł 27

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

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
przeszkody dla stosowania lub przyjęcia 
aktów prawnych instytucji Wspólnot 
Europejskich które:

(a) w odniesieniu do kwestii szczególnych, 
ustanawiają normy kolizyjne odnoszące się 
do zobowiązań pozaumownych; lub

(b) ustanawiają przepisy, które mają 
zastosowanie niezależnie od praw 
krajowych regulujących przedmiotowe 
zobowiązania pozaumowne na mocy 
niniejszego rozporządzenia; lub
(c) uniemożliwiają zastosowanie przepisu 
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lub przepisów prawa sądu lub prawa 
wskazanego przez niniejsze 
rozporządzenie; lub
(d) ustanawiają przepisy mające 
przyczyniać się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, o 
ile nie mogą one być stosowane wraz z 
prawem wskazanym przez przepisy 
międzynarodowego prawa prywatnego.

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi być zgodne z ustawodawstwem dotyczącym rynku wewnętrznego i 
promować, a nie naruszać, właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Szczególna uwagę 
należy zwrócić na związek rozporządzenia z dyrektywami dotyczącymi telewizji bez granic, e-
handlu i usług.

Poprawka ta została przyjęta w pierwszym czytaniu.

Poprawka 26
Artykuł 30

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

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

Podczas przygotowywania sprawozdania 
Komisja zwróci szczególną uwagę na 
skutki sposobu traktowania zagranicznego 
prawa w różnych jurysdykcjach oraz na 
kwestię odszkodowań, w tym możliwość 
przyznawania nawiązki odszkodowawczej 
lub odszkodowań wzorcowych w 
niektórych jurysdykcjach.
Sprawozdanie będzie obejmować analizę 
zakresu, w jakim sądy w państwach 
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członkowskich stosują w praktyce prawo 
zagraniczne, w tym zalecenia co do tego, 
czy jest pożądane wspólne podejście do 
stosowania prawa zagranicznego.
1a. Nie później niż ... **, Komisja, po 
przeprowadzeniu rozległych konsultacji z 
sektorem ubezpieczeń, kancelariami 
zajmującymi się sprawami dotyczącymi 
obrażeń ciała i innymi zainteresowanymi 
stronami, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Społeczno-
Ekonomicznemu sprawozdanie w sprawie 
stanu prawa stosowanego do wypadków 
drogowych. Do sprawozdania dołączone 
są pogłębione analizy skali zjawiska, 
problemów oraz szczegółowa ocena 
wpływu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w 
sprawozdaniu zaproponowane zostaną 
poprawki do niniejszego rozporządzenia 
i/lub przyjęcie odpowiedniego aktu 
prawnego. Przy przygotowaniu tego 
sprawozdania Komisja ściśle współpracuje 
z Konferencją Haską Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego, sektorem 
ubezpieczeń, kancelariami zajmującymi 
się sprawami dotyczącymi obrażeń ciała i 
innymi zainteresowanymi stronami i 
uwzględnia możliwość przeglądu 
Konwencji Haskiej z dnia 4 maja 1971 r. o 
prawie właściwym dla wypadków 
drogowych lub możliwość przystąpienia 
do niej, oprócz przyjęcia nowego aktu 
prawnego lub jako jego alternatywy.
** Dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Klauzula rewizyjna zaproponowana przez Radę nie jest wystarczająco wnikliwa i 
szczegółowa. Poprawka opiera się ściśle na poprawce z pierwszego czytania, ale jest bardziej 
szczegółowa i ma na celu uzyskanie porozumienia z Radą.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni rozpatrzyła bardzo uważnie wspólne stanowisko Rady.  Z zadowoleniem 
odnotowuje fakt, że Rada - i Komisja - podeszły do opinii Parlamentu z pierwszego czytania 
w należytą uwagą, a wiele poprawek Parlamentu znalazło swe odzwierciedlenie, w ten czy 
inny sposób, we wspólnym stanowisku.

Przygotowując jednak projekt zalecenia do drugiego czytania, sprawozdawczyni zdawała 
sobie w pełni sprawę ze zdecydowanej większości, jaką uzyskała opinia w pierwszym 
czytaniu podczas głosowania w Parlamencie.  Zwraca w szczególności uwagę na znaczenie, 
jakie posłowie przywiązują do postanowień dotyczących wypadków drogowych oraz 
pogwałcenia prywatności i praw związanych z wizerunkiem. Podjęła w związku z tym 
decyzję, że nadal będzie nalegać na włączenie do ostatecznej wersji rozporządzenia 
odpowiednich postanowień w tych kwestiach.

W odniesieniu do prywatności i praw związanych z wizerunkiem, sprawozdawczyni wyraża 
rozczarowanie z powodu decyzji Komisji o wycofaniu odpowiednich postanowień ze 
zmienionego wniosku.  Zdając sobie sprawę z politycznych trudności, z którymi boryka się 
Rada i rozumiejąc je, sprawozdawczyni uznaje, że jedynym słusznym stanowiskiem jest 
podtrzymanie poprawek Parlamentu z pierwszego czytania, aby dać Parlamentowi możliwość 
ponownego rozważenia tej istotnej kwestii i ewentualnego rozpatrzenia innych rozwiązań.

W odniesieniu do wypadków drogowych, sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Rady do zwrócenia się do Komisji o ponowne rozważenie kwestii, ale uznaje, że w 
klauzuli rewizyjnej konieczne jest bardziej szczegółowe podejście. Sprawozdawczyni jest 
zdania, że potrzebna jest intensyfikacja zasięgania opinii zainteresowanych stron oraz lepsze 
ich przeprowadzanie, oraz że biorąc pod uwagę fakt, iż Wspólnota jest w trakcie przystąpienia 
do Konferencji Haskiej, jest to najlepszy moment, aby ściślej skoordynowała ona z tą 
organizacją swoją działalność w dziedzinie międzynarodowego prawa prywatnego.  
Sprawozdawczyni uznaje również, że kwestia odszkodowań w przypadkach obrażeń ciała 
może być w sposób wystarczający regulowana w ramach „Rzymu II” i proponuje nowe 
rozwiązanie, spójne z intencjami Parlamentu z pierwszego czytania, którego celem jest 
osiągnięcie porozumienia z Radą.

Ponadto sprawozdawczyni w dalszym ciągu jest zdania, że specjalne postanowienia dotyczące 
nieuczciwej konkurencji i szkód środowiskowych należy usunąć, z powodów wymienionych 
w uzasadnieniach do odpowiednich poprawek. 

W odniesieniu do związku pomiędzy „Rzymem II” i innymi instrumentami Wspólnoty, 
sprawozdawczyni może jedynie zacytować swoje stanowisko z uzasadnienia do sprawozdania 
z pierwszego czytania, tj. „sprawozdawczyni starała się zapewnić, aby rozporządzenie mogło 
współistnieć z ustawodawstwem dotyczącym rynku wewnętrznego i raczej popierać niż 
utrudniać właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Szczególną uwagę zwrócono na 
związek rozporządzenia z dyrektywami dotyczącymi telewizji bez granic i e-handlu.
Sprawozdawczyni chciała zaproponować zasadniczo holistyczne podejście, które powinno 
unikać konieczności mylenia wyjątków i specjalnych systemów, obecnych lub przyszłych, 
ponieważ sprawiają one, że poruszanie się po naszym ustawodawstwie jest bardziej 
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skomplikowane i jest ono mniej przejrzyste”.
Pozostałe poprawki zaproponowane w projekcie sprawozdania, wraz z uzasadnieniami, nie 
wymagają omówienia.


