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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst ogólny:

Komisja rozpoczęła całościowy przegląd dorobku prawnego Wspólnoty w dziedzinie ochrony 
konsumenta, 8 lutego 2007 r. przyjęła zieloną księgę1, w której przedstawiono różne opcje 
reformy dorobku w dziedzinie ochrony konsumenta, polegające na podejściu mieszanym, z 
jednej strony w wymiarze poziomym przy zastosowaniu instrumentu, który w sposób 
systematyczny aktualizowałby wspólne aspekty dorobku prawnego i z drugiej strony w 
ramach przeglądu pionowego aspektów sektorowych, do czego należy przegląd dyrektywy 
94/47/WE w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów 
odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie. 
Również Parlament Europejski w rezolucji z dnia 4 lipca 2002 r.2 zalecił Komisji na 
podstawie art. 153 traktatu dotyczącego ochrony konsumentów podjęcie działań, które 
rozwiążą problemy konsumentów związane z produktami na czas oznaczony.

Wniosek Komisji:

- Konsultacje z zainteresowanymi stronami:
Konsultacja podjęta przez Komisję Europejską potwierdziła, że występują „poważne 
problemy z długoterminowymi produktami wakacyjnymi i z pośrednictwem w odsprzedaży i, w 
mniejszym stopniu, z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie i wymianą.3” 
Konsultacja przeprowadzona na mniejszą skalę przez sprawozdawcę potwierdziła również 
występowanie zakłóceń na rynku, tak jak w przypadku konsultacji przeprowadzonej przez 
Komisję, różne strony przedstawiały odmienny punkt widzenia, jednocześnie większość 
opowiadała się za przeglądem obecnej dyrektywy i nie uważała za prawdopodobne, że 
rozwiązanie obecnych problemów mogłoby nastąpić tylko w oparciu o lepsze stosowanie 
obecnego rozporządzenia lub skuteczną samoregulację przez sektor. 

- Podstawa i cele wniosku Komisji: 

Od czasu przyjęcia dyrektywy 94/47/WE na rynku nastąpiły znaczne zmiany w ofercie i w 
rozwoju nowych produktów wprowadzanych do obrotu w podobny sposób i pod względem 
ekonomicznym w znacznej mierze zbliżonych do produktów na czas oznaczony. W przypadku 
tych produktów zasadniczo znaczna część płatności dokonywana jest z góry, a następnie 
dokonywane są płatności związane z późniejszym wykorzystaniem miejsca zakwaterowania 
wakacyjnego (włączywszy inne produkty lub bez nich). Zasadniczo produkty te nie wchodzą w 
zakres dyrektywy 94/47/WE, co było przyczyną poważnych problemów dla konsumentów oraz 
dla przedsiębiorców. 

                                               
1 Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta COM (2006) 744.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego (sprawozdawca Manuel Medina Ortega) w sprawie monitorowania 
polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony nabywców praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym 
czasie (dyrektywa 94/47/WE) (2000/2208 (INI)).
3 Zob. COM (2007) 303, str. 6.
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Wniosek Komisji dotyczy zasadniczo zmiany definicji i zakresu stosowania dyrektywy 
94/47/WE w celu uwzględnienia nowych produktów wakacyjnych oraz wyjaśnienia i 
aktualizacji przepisów dotyczących wymogów co do języka i treści informacji dla 
konsumentów i umowy.

Propozycja sprawozdawcy:

Sprawozdawca uważa, że działalność handlowa, na którą będzie miała wpływ dyrektywa, ma 
podstawowe znaczenie dla europejskiego sektora turystyki, a w szczególności dla 
europejskich organizatorów wyjazdów grupowych i konsumentów. Dlatego wytyczna 
stanowiąca podstawę niniejszego sprawozdania koncentruje się na konieczności wzmocnienia 
pozycji konsumenta w ramach ewentualnych procedur negocjacyjnych związanych z 
nabywaniem praw do korzystania. W związku z tym sprawozdawca – zgodnie ze stanowiskiem 
przedstawionym przez Parlament w 2002 r. – uważa, że artykuł 153 powinien być stosowany 
w powiązaniu z podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję Europejską w celu 
zapewnienia konsumentom wysokiego poziomu ochrony.

Sprawozdawca uważa również, że należy rozszerzyć i zaktualizować podstawowe definicje 
zawarte w dyrektywie, aby zapobiec szybkiemu zdezaktualizowaniu się tej ostatniej i aby 
zwiększyć wymogi dla państw członkowskich i przedsiębiorców w zakresie kwestii językowych 
i informacji w celu zapewnienia bardziej stabilnego i przejrzystego rynku, który pozwoli na 
dokładniejsze i lepsze informowanie konsumentów, aby unikać ewentualnych przypadków 
odstąpienia od umowy np. z powodu zmiany okoliczności lub nawet niewystarczającego 
poinformowania obu stron umowy, jednocześnie jednak prawo do odstąpienia od umowy musi 
być stosowane na podstawie jasnych kryteriów i nie może wiązać się z kosztami. 

Sprawozdawca uważa ponadto, że, mimo że korzystniej byłoby odczekać do przeglądu 
poziomego dorobku prawnego Wspólnoty w celu lepszego wyjaśnienia definicji, które mają 
absolutnie zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania zintegrowanego rynku wewnętrznego i 
dla idącego za tym zwiększenia bezpieczeństwa prawnego w zakresie ochrony konsumenta, 
nie jest to możliwe z powodu poważnych problemów, które napotykają konsumenci podczas 
wykonywania swoich praw, przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, wynikające nie 
z braku zharmonizowanego prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie, lecz z braku 
jasnych wspólnotowych ram prawnych, uzupełnionych ewentualnie przez bardziej 
restrykcyjne krajowe ramy prawne zapewniające korzyści przedsiębiorcom i konsumentom.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu
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Poprawka 1
Preambuła, odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 153,

Uzasadnienie

Jak wynika z artykułu 1 wniosku legislacyjnego i odpowiednich ram prawnych, tj. przegląd 
wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów, celem poprawki jest 
wzmocnienie ochrony konsumenta i zbliżenie przepisów, w związku z czym konieczne jest w 
konsekwencji uzupełnienie podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję przez 
artykuł 153 traktatu zgodnie ze sprawozdaniem Parlamentu przyjętym w 2004 r. 
(2000/2208(INI)).

Poprawka 2
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3 a) Podkreślając znaczenie tego sektora 
dla turystyki w Europie oraz 
przypominając, że we własnych rezolucjach 
z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nowych 
perspektyw i nowych wyzwań dla 
zrównoważonej turystyki europejskiej1 i 
z 29 listopada 2007 r. w sprawie nowej 
polityki w zakresie turystyki europejskiej2, 
Parlament Europejski odniósł się do 
konieczności dokonania przeglądu 
dyrektywy 94/47/WE.
___________________
1 Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 325.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0575.

Uzasadnienie

Parlament Europejski zawsze interesował się prawami konsumentów w zakresie turystyki. 
Dlatego też właściwe wydaje się odniesienie do dwóch rezolucji dotyczących tej dziedziny i 
przyjętych w czasie obecnej kadencji PE.

Poprawka 3
Punkt 4 preambuły

(4) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić uszczerbku dla krajowych 

(4) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić uszczerbku dla krajowych 
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przepisów związanych z rejestracją 
nieruchomości lub ruchomości; warunkami 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
systemami zezwoleń lub wymogami 
dotyczącymi licencji; określaniem 
charakteru prawnego praw będących 
przedmiotem umów objętych niniejszą 
dyrektywą.

przepisów związanych z rejestracją 
nieruchomości lub ruchomości; warunkami 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
systemami zezwoleń lub wymogami 
dotyczącymi licencji; określaniem 
charakteru prawnego praw będących 
przedmiotem umów objętych niniejszą 
dyrektywą, chyba że przepisy krajowe okażą 
się mniej rygorystyczne niż przepisy 
niniejszej dyrektywy odnośnie ochrony 
konsumenta, bez uszczerbku dla 
zobowiązań wynikających z traktatu.

Uzasadnienie

Poprawka ma służyć jednemu z dwóch celów niniejszego wniosku dotyczącego dyrektywy, tj. 
wzmocnieniu ochrony konsumenta poprzez ustalenie minimalnego poziomu ochrony.

Poprawka 4
Punkt 16 a preambuły (nowy)

(16a) Zachęca się państwa członkowskie, 
aby zgodnie z punktem 34 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1, w interesie 
własnym i Wspólnoty, sporządzały własne 
tabele ilustrujące w miarę możliwości 
współzależności między niniejszą dyrektywą 
a środkami transpozycji, oraz podawały je 
do wiadomości publicznej.
_________
Dz.U. L 321 z 31.12.2003, str.1.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
„Lepsze stanowienie prawa” (Dz.U. C 321, z 31.12.2003, str. 1.).

Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować bardziej rygorystyczne, krajowe 
przepisy w obszarze ujednoliconym na 

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować bardziej rygorystyczne, krajowe 
przepisy w obszarze ujednoliconym na 
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podstawie niniejszej dyrektywy w celu 
zapewnienia wyższego poziomu ochrony 
konsumenta, które są związane z:

podstawie niniejszej dyrektywy w celu 
zapewnienia wyższego poziomu ochrony 
konsumenta, w tym te, które są związane 
między innymi z:

Uzasadnienie

Przez wzgląd na wzmocnienie ochrony konsumenta wniosek ma na celu zapewnienie 
możliwości dalszego stosowania przez państwa członkowskie bardziej rygorystycznych 
przepisów krajowych, w tym, między innymi, w sektorach niewymienionych w niniejszym 
artykule.

Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

a) „użytkowanie nieruchomości w 
oznaczonym czasie” oznacza umowę na 
ponad rok, na podstawie której konsument 
odpłatnie nabywa prawo do korzystania z co 
najmniej jednego miejsca zakwaterowania 
przez ponad jeden okres korzystania.

a) „użytkowanie nieruchomości w 
oznaczonym czasie” oznacza umowę na 
ponad rok, na podstawie której konsument 
odpłatnie nabywa prawo do korzystania z co 
najmniej jednego miejsca zakwaterowania 
przez ponad jeden okres korzystania. 
Powyższe prawa do użytkowania obejmuje 
w szczególności dorozumiane prawa 
wynikające z umowy związane z kartami 
członkowskimi i klubami wakacyjnymi, 
kartami członkowskimi organizacji 
turystycznych lub innymi kartami o 
podobnym charakterze;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym mające na celu szersze zdefiniowanie koncepcji 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie tak, aby uniknąć szybkiego 
zdezaktualizowania się zaproponowanych przepisów. 

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

c) „odsprzedaż” oznacza umowę, na 
podstawie której przedsiębiorca odpłatnie 
pomaga konsumentowi w sprzedaży lub 
kupnie prawa do użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub 
długoterminowego produktu wakacyjnego;

c) „odsprzedaż” oznacza umowę, na 
podstawie której przedsiębiorca odpłatnie 
wspiera konsumenta przy sprzedaży lub 
kupnie prawa do użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub 
długoterminowego produktu wakacyjnego;
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym: określenie „wspiera” dokładniej definiuje świadczoną 
usługę i stosunek między przedsiębiorcami a konsumentem.

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1 litera f a) (nowa)

f a) „trwały nośnik informacji” oznacza 
narzędzie umożliwiające konsumentowi 
przechowywanie informacji 
przeznaczonych dla niego, w sposób który 
daje mu do nich dostęp w przyszłości i przez 
okres odpowiedni do celów, jakim te 
informacje służą, i które pozwala na 
odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci;

Uzasadnienie

Definicja taka jak w artykule 2 punkt f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/65/WE z 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na 
odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE 
i 98/27/WE, które ustanawiają bardziej nowoczesne środki informowania.

Poprawka 9
Artykuł 2 ustęp 1 litera g)

g) „umowa dodatkowa” oznacza każdą 
umowę podlegającą innej umowie.

g) „umowa dodatkowa” oznacza każdą 
umowę uzupełniającą inną umowę.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym: określenie „uzupełniającą” dokładniej definiuje 
stosunek prawny, który zachodzi między umawiającymi się stronami, ponieważ „umowa 
dodatkowa” niekoniecznie zawsze jest umową „polegającą” umowie głównej.

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby w 
każdej reklamie podano, że można otrzymać 
informacje na piśmie, o których mowa w 
ust. 2, i gdzie je można otrzymać.

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby w 
każdej reklamie podano, że można otrzymać 
informacje na piśmie w formie papierowej 
lub na innym trwałym nośniku informacji, 
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o których mowa w ust. 2, i gdzie je można 
otrzymać.

Uzasadnienie

Definicja taka jak w artykule 2 punkt f) dyrektywy 2002/65/WE i w poprawce mającej na celu 
wprowadzenie nowej litery fa) do artykułu 2 ustęp 1 niniejszego wniosku. 

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Przedsiębiorca – na wniosek konsumenta 
– dostarcza mu informacje na piśmie, które 
oprócz ogólnego opisu produktu, w 
stosownych przypadkach, zawierają co 
najmniej krótkie i dokładne informacje 
dotyczące następujących kwestii:

2. Przedsiębiorca – na wniosek konsumenta 
– dostarcza mu informacje na piśmie w 
formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku informacji, które oprócz ogólnego 
opisu produktu zawierają co najmniej 
krótkie i dokładne informacje dotyczące 
następujących kwestii:

Uzasadnienie

Celem poprawki jest:

1) dostosowanie zgodnie z definicją w dyrektywie 2002/65/WE, artykuł 2 punkt f) oraz

2) zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu informacji i w ten sposób pozytywna 
odpowiedź na liczne skargi składane często przez konsumentów w związku z dostarczaniem 
niewystarczających informacji, w szczególności pod względem jakości i ilości. 

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
umowa była sporządzona na piśmie w 
jednym z języków urzędowych Wspólnoty 
wybranym przez konsumenta.

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
umowa była sporządzona na piśmie w 
formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku informacji w języku lub językach 
państwa członkowskiego, w którym 
konsument posiada miejsce zamieszkania 
lub którego jest obywatelem. Język(i) ten(te) 
musi (muszą) w każdym przypadku być 
językiem(językami) urzędowym(i)
Wspólnoty, wybranym przez konsumenta.
Państwo członkowskie, w którym 
konsument posiada miejsce zamieszkania, 
może jednakże wymagać, aby informacje, o 
których mowa w ust. 2, w każdym 
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przypadku, były sporządzane przynajmniej 
w języku lub w jednym z języków 
konsumenta, który musi być językiem 
oficjalnym Wspólnoty, oraz aby 
przedsiębiorca dostarczał konsumentowi 
oficjalnie poświadczone tłumaczenie tych 
informacji w języku lub w jednym z języków 
państwa członkowskiego, w którym 
usytuowana jest ruchomość lub 
nieruchomość, z uwzględnieniem, że musi 
to być język oficjalny Wspólnoty.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest:

1) dostosowanie zgodnie z definicją w dyrektywie 2002/65/WE, artykuł 2 punkt f) oraz

2) zagwarantowanie zgodnie z nieformalnym stanowiskiem reprezentowanym obecnie przez 
Radę w tej kwestii, że system językowy zapewni konsumentowi wysoki poziom ochrony, który 
jednocześnie nie będzie prowadził do obciążenia sektora nadmiernymi kosztami.

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 2 akapity pierwszy i drugi

2. Informacje na piśmie, o których mowa w 
art. 3 ust. 2, tworzą integralną część umowy 
i nie podlegają zmianom, chyba że strony 
wyraźnie postanowią inaczej lub zmiany 
wynikają z okoliczności pozostających poza 
kontrolą przedsiębiorcy. 

2. Informacje na piśmie w formie 
papierowej lub na innym trwałym nośniku 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2, 
tworzą integralną część umowy, a ich 
przekazywanie konsumentowi musi 
odbywać się w sposób właściwy, obiektywny 
i jasny przy użyciu liter o wielkości 
umożliwiającej łatwe odczytanie.
Informacje te nie podlegają zmianom, 
chyba że zmiany wynikają z 
nieprzewidzianych i nieoczekiwanych 
okoliczności, które pozostają poza kontrolą 
przedsiębiorcy i które wywołują skutki, 
które były nie do uniknięcia, nawet przy 
dołożeniu wszelkiej możliwej staranności.

Zmiany wynikające z okoliczności 
pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy
powinny być komunikowane konsumentowi 
przed zawarciem umowy.

Zmiany te powinny być komunikowane 
konsumentowi na piśmie w formie 
papierowej lub na innym trwałym nośniku 
informacji przed zawarciem umowy.
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest:

1) uwzględnienie poprawki 7 oraz

2) zapewnienie, że włączanie istotnych informacji nie będzie pozostawione wyłącznie 
umawiającym się stronom. Praktyka pokazuje, że sformułowanie „chyba że strony wyraźnie 
postanowią inaczej” pozwala niektórym przedsiębiorcom proponować jednostronnie umowy 
przystąpienia, w których konsument ogranicza się do nieświadomego zaakceptowania braku 
dostępu do informacji ze szkodą dla siebie. 

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Konsument otrzymuje zawsze kopię 
umowy w formie papierowej lub na innym 
trwałym nośniku informacji. 

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom możliwie najwyższego stopnia 
poinformowania w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony oraz stabilnego i 
przejrzystego rynku.

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby po 
zawarciu umowy konsument miał prawo 
odstąpienia od niej, bez konieczności 
uzasadnienia, w ciągu czternastu dni od 
podpisania umowy przez obie strony lub od 
podpisaniu wiążącej umowy przedwstępnej 
przez obie strony. Jeżeli na czternasty dzień 
przypada święto państwowe, okres ten 
zostaje przedłużony o pierwszy dzień 
roboczy następujący po nim.

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby po 
zawarciu umowy konsument miał prawo 
odstąpienia od niej, bez konieczności 
uzasadnienia, w ciągu kolejnych dwudziestu 
jeden dni od podpisania umowy ostatecznej
przez obie strony. Jeżeli na dwudziesty 
pierwszy dzień przypada święto państwowe, 
okres ten zostaje przedłużony o pierwszy 
dzień roboczy następujący po nim.

Uzasadnienie

Wyprzedaż tego rodzaju własności często odbywa się w czasie wakacji, dlatego też okres 
czternastu dni jest zbyt krótki, aby obiektywnie ocenić, czy kupujący ma poważny zamiar 
nabycia.

Poprawka 16
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Artykuł 5 ustęp 2

2. Jeśli umowa nie zawiera wszystkich 
informacji, o których mowa w lit. a)–p) 
załącznika I i w lit. a)–b) załącznika II, ale 
informacje te są dostarczone na piśmie w 
ciągu trzech miesięcy po podpisaniu umowy, 
okres odstąpienia rozpoczyna się od dnia ich 
otrzymania przez konsumenta.

2. Jeśli umowa nie zawiera wszystkich 
informacji, o których mowa w lit. a)–p) 
załącznika I i w lit. a)–b) załącznika II, ale 
informacje te są dostarczone na piśmie w 
formie papierowej lub na innym trwałym
nośniku informacji w ciągu trzech miesięcy 
po podpisaniu umowy, okres odstąpienia 
rozpoczyna się od dnia ich otrzymania przez 
konsumenta. W przypadku niedostarczenia 
informacji w terminie określonym w 
niniejszym ustępie umowa zostaje uznana 
za nieważną.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego artykułu.

Poprawka 17
Artykuł 5 ustęp 3

3. Jeśli informacje, o których mowa w lit. 
a)–p) załącznika I i w lit. a)–b) załącznika 
II, nie zostały dostarczone na piśmie w 
ciągu trzech miesięcy od podpisania 
umowy, prawo odstąpienia wygasa po 
trzech miesiącach i czternastu dniach od 
podpisania umowy.

skreślony

Uzasadnienie

Jak opisano w poprawce 16 umowa zostaje uznana za nieważną w przypadku niedostarczenia 
informacji w przewidzianym terminie, tak więc ustalanie okresu, w którym możliwe jest 
odstąpienie od umowy, jest bezzasadne.

Poprawka 18
Artykuł 5 ustęp 5

5. Jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do 
zwrotu tylko tych wydatków, które zgodnie z 
prawem krajowym poniósł przedsiębiorca w 
wyniku zawarcia i odstąpienia od umowy 
na formalności prawne, których należy 

skreślony
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dokonać przed terminem, o którym mowa w 
ust. 1. Wydatki takie muszą być wyraźnie 
wymienione w umowie.

Uzasadnienie

Prawo do swobodnego wypowiedzenia umowy jest prawem „ex tunc”, to znaczy, że działa z 
mocą wsteczną od daty podpisania umowy oraz że przedsiębiorca nie może później obciążać 
konsumenta kosztami umowy niewywołującej skutków. Doświadczenie pokazuje, że często i z 
naruszeniem prawa konsument jest obciążany kosztami administracyjnymi, gdy w 
odpowiednim terminie skorzysta z prawa do wypowiedzenia umowy; taka praktyka stanowi 
utrudnienie w swobodnym wykonywaniu prawa do swobodnego wypowiedzenia umowy. 

Poprawka 19
Artykuł 5 ustęp 6

6. Jeśli konsument korzysta z prawa
odstąpienia od umowy w okolicznościach 
przewidzianych w ust. 3, nie jest 
zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek 
wydatków.

6. Jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy, nie jest zobowiązany 
do zwrotu jakichkolwiek wydatków.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym zgodnie z poprawką 18.

Poprawka 20
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
zaliczka, udzielenie gwarancji, blokada 
środków pieniężnych na karcie kredytowej, 
uznanie długu lub każde inne świadczenie 
konsumenta na rzecz przedsiębiorcy lub 
osoby trzeciej przed upływem okresu, w 
którym może on korzystać z prawa 
odstąpienia zgodnie z art. 5 ust. 1–3, były 
zakazane.

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
zaliczka, udzielenie gwarancji, blokada 
środków pieniężnych na koncie bankowym
lub na karcie kredytowej bądź debetowej, 
uznanie długu lub każde inne świadczenie 
konsumenta na rzecz przedsiębiorcy lub 
osoby trzeciej przed upływem okresu, w 
którym może on korzystać z prawa 
odstąpienia zgodnie z art. 5 ust. 1–3, były 
zakazane.

Uzasadnienie

Tekst poprawki obejmuje różne rodzaje depozytu/gwarancji zapłaty.



PE396.763v03-00 14/27 AD\706416PL.doc

PL

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wszelkie płatności, udzielanie gwarancji, 
blokada środków pieniężnych na karcie 
kredytowej, uznanie długu lub każde inne 
świadczenie konsumenta na rzecz 
przedsiębiorcy lub osoby trzeciej w związku 
z odsprzedażą są zakazane do faktycznego 
czasu dokonania sprzedaży lub rozwiązania 
umowy odsprzedaży w innym trybie.

2. Wszelkie płatności, udzielanie gwarancji, 
blokada środków pieniężnych na koncie 
bankowym lub na karcie kredytowej bądź 
debetowej, uznanie długu lub każde inne 
świadczenie konsumenta na rzecz
przedsiębiorcy lub osoby trzeciej w związku 
z odsprzedażą są zakazane do faktycznego 
czasu dokonania sprzedaży lub rozwiązania 
umowy odsprzedaży w innym trybie.

Uzasadnienie

Tekst poprawki obejmuje różne rodzaje depozytu/gwarancji zapłaty.

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy dotyczącej 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym 
czasie lub długoterminowego produktu 
wakacyjnego, wszystkie umowy dodatkowe, 
w tym umowy wymiany, są automatycznie 
rozwiązane, bez nałożenia kary.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy dotyczącej 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym 
czasie lub długoterminowego produktu 
wakacyjnego, wszystkie umowy dodatkowe, 
w tym umowy wymiany, są automatycznie 
anulowane bez kosztów po stronie 
konsumenta.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym i językowym.

Poprawka 23
Artykuł 7 ustęp 2

2. Jeśli cena jest w całości lub częściowo 
pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie umowy między 
osobą trzecią a przedsiębiorcą, umowa 
kredytowa zostaje rozwiązana, bez 
nałożenia kary, jeśli konsument korzysta ze 
swojego prawa do odstąpienia od umowy 
głównej, zgodnie z przepisami art. 5.

2. Jeśli cena jest w całości lub częściowo 
pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie umowy między 
osobą trzecią a przedsiębiorcą, umowa 
kredytowa zostaje anulowana bez kosztów 
po stronie konsumenta, jeśli konsument 
korzysta ze swojego prawa do odstąpienia 
od umowy głównej.
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym i językowym.

Poprawka 24
Artykuł 9 ustęp 2 litera a)

a) organy publiczne lub ich przedstawiciele; a) władze lub organy publiczne lub ich 
przedstawiciele;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie mające rozszerzyć rodzaj organizacji, o których mowa. 

Poprawka 25
Artykuł 10 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
konsumenci i przedsiębiorcy posiadali 
wyczerpujące informacje i mieli dostęp do 
mechanizmów prawnych określonych w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z 
dnia 22.12.00 r. w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i 
handlowych1, w odniesieniu do 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących spraw konsumenckich i 
czynności prawnych o charakterze 
prawnym i administracyjnym.
________
1 Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Uzasadnienie

Jako organy publiczne to państwa członkowskie są w pierwszej kolejności zobowiązane 
dopilnować, aby konsumenci i przedsiębiorcy posiadali wyczerpujące informacje i mieli 
dostęp do mechanizmów prawnych określonych w rozporządzeniu Rady nr 44/2001 z dnia 
22 grudnia 2001 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, aby zapewnić w ten sposób konsumentowi 
wysoki poziom ochrony oraz stabilny i przejrzysty rynek.



PE396.763v03-00 16/27 AD\706416PL.doc

PL

Poprawka 26
Załącznik I litera c)

c) jeśli umowa dotyczy konkretnej 
nieruchomości, dokładny opis tej 
nieruchomości oraz jej położenia; jeśli 
umowa dotyczy pewnej liczby 
nieruchomości (ang. multi-resorts), 
dokładny opis nieruchomości i ich 
położenia; jeśli umowa dotyczy 
zakwaterowania niebędącego 
nieruchomością, odpowiedni opis miejsca 
zakwaterowania i wyposażenia;

c) jeśli umowa dotyczy konkretnej 
nieruchomości, dokładny opis tej 
nieruchomości, w tym jej wykończenia i 
wyposażenia, oraz jej położenia; jeśli 
umowa dotyczy pewnej liczby 
nieruchomości (ang. multi-resorts), 
dokładny opis nieruchomości i ich 
położenia; jeśli umowa dotyczy 
zakwaterowania niebędącego 
nieruchomością, odpowiedni opis miejsca 
zakwaterowania i wyposażenia;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 27
Załącznik I litera c a) (nowa)

c a) jeżeli umowa przewiduje prawo do 
użytkowania jednej z różnych 
nieruchomości jednej grupy 
nieruchomości, informacja o 
ograniczeniach użytkowania tej 
nieruchomości lub jeżeli stosowany jest 
system punktów, informacja o konieczności 
uzyskania większej liczby punktów, które 
pozwolą na użytkowanie rzeczonej 
nieruchomości;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 28
Załącznik I litera c b) (nowa)

c b) informacje dostarczane przez 
przedsiębiorcę obejmują szczegóły 
dotyczące wszelkich ograniczeń w 
korzystaniu z własności, ograniczeń 
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urbanistycznych oraz pełne szczegóły 
dotyczące wszystkich licencji lub pozwoleń 
urbanistycznych/budowlanych związanych 
z własnością.

Uzasadnienie

Poprawka ma zagwarantować, że sprzedawana własność została wybudowana legalnie.

Poprawka 29
Załącznik I litera f)

f) warunki utrzymania miejsca 
zakwaterowania i dokonywania w nim 
napraw oraz administrowania i zarządzania 
nim, wraz z informacją, czy konsumenci 
mogą wpływać na decyzje dotyczące tych 
spraw, na jakich warunkach, i czy mogą 
mieć udział w podejmowaniu odnośnych 
decyzji;

f) warunki utrzymania miejsca 
zakwaterowania i dokonywania w nim 
napraw oraz administrowania i zarządzania 
nim, wraz z wyjaśnieniem zobowiązań 
spoczywających na stronach i informacją, 
czy konsumenci mogą wpływać na decyzje 
dotyczące tych spraw, na jakich warunkach, 
i czy mogą mieć udział w podejmowaniu 
odnośnych decyzji;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 30
Załącznik I litera g)

g) dokładny opis, jak dzielone są wszystkie 
koszty między konsumentów oraz jak i 
kiedy można dokonywać podwyżek; w 
stosownych przypadkach, informacje o 
wszelkich opłatach, hipotekach, zastawach 
czy wszelkich innych obciążeniach na 
prawie do miejsca zakwaterowania;

g) dokładny opis, jak dzielone są wszystkie 
koszty między konsumentów oraz jak i 
kiedy można dokonywać podwyżek; w 
stosownych przypadkach, informacje o 
wszelkich opłatach, hipotekach, zastawach 
czy wszelkich innych obciążeniach na 
prawie do miejsca zakwaterowania i innych 
prawach wynikających z umowy;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.
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Poprawka 31
Załącznik I litera h)

h) dokładny okres korzystania z prawa 
będącego przedmiotem umowy oraz, jeśli to 
konieczne, czas trwania umowy; dokładna 
data, od której konsument może korzystać z 
prawa przewidzianego w umowie;

h) dokładny okres korzystania z prawa 
będącego przedmiotem umowy oraz, jeśli to 
konieczne, czas trwania umowy; dokładna 
data, od której konsument może korzystać z 
prawa przewidzianego w umowie i prawa 
odstąpienia;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 32
Załącznik I litera i)

i) cena, jaką zapłaci konsument, szacunkowa 
kwota, jaką zapłaci konsument za 
korzystanie ze wspólnych obiektów i usług; 
podstawa obliczeń wysokości opłat 
związanych z zajmowaną nieruchomością, 
obowiązkowe opłaty statutowe (na przykład 
podatki i opłaty) oraz dodatkowe koszty 
administracyjne (na przykład zarządzanie, 
utrzymanie i naprawy);

i) cena, jaką zapłaci konsument, szacunkowa 
kwota, jaką zapłaci konsument za 
korzystanie ze wspólnych obiektów i usług;
metoda obliczeń wysokości opłat 
związanych z zajmowaną nieruchomością, 
obowiązkowe opłaty statutowe (na przykład 
podatki i opłaty) oraz dodatkowe koszty 
administracyjne (na przykład zarządzanie, 
utrzymanie i naprawy);

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 33
Załącznik I litera j)

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 34
Załącznik I litera k)

k) informacje, czy jest możliwość 
przystąpienia do systemu wymiany lub 

k) informacje, czy jest możliwość 
przystąpienia do systemu wymiany lub 
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odsprzedaży praw wynikających z umowy; 
informacje o odnośnych systemach i 
kosztach związanych z odsprzedażą i 
wymianą w ramach tych systemów;

odsprzedaży praw wynikających z umowy; 
informacje o odnośnych systemach i 
kosztach związanych z odsprzedażą i 
wymianą w ramach tych systemów;
Obowiązek informowania, o którym mowa 
w niniejszym załączniku, ma zastosowanie, 
po jego dostosowaniu, do praw będących 
przedmiotem wymiany lub odsprzedaży;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 35
Załącznik I litera m)

m) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie rodzaju 
i wysokości kosztów, które konsument jest 
zobowiązany zwrócić na mocy art. 5 ust. 5, 
jeśli korzysta z prawa odstąpienia; w 
stosownych przypadkach informacje o 
warunkach rozwiązania umowy kredytowej i 
umowy dodatkowej związanej z umową w 
razie odstąpienia od niej; informacje o 
konsekwencjach odstąpienia; 

m) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia, jeśli 
konsument z niego korzysta; w stosownych 
przypadkach informacje o warunkach 
rozwiązania umowy kredytowej i umowy 
dodatkowej związanej z umową w razie 
odstąpienia od niej zgodnie z art. 5; 
informacje o konsekwencjach odstąpienia; 

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym zgodnie z poprawką 17.

Poprawka 36
Załącznik I litera p)

p) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów 
postępowania;

p) informacje o ewentualnym zastosowaniu
kodeksów postępowania dla przedsiębiorcy i 
o sposobach dostępu do ich stosownej 
treści;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Poprawka ma również na celu poinformowanie, czy 
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przedsiębiorca jest sygnatariuszem kodeksów postępowania i dostarczenie informacji o 
możliwościach dostępu do treści tych kodeksów.

Poprawka 37
Załącznik I litera q)

q) informacje o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

q) informacje o prawie mającym 
zastosowanie do umowy i, w stosownych 
przypadkach, o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wyjaśnienie prawa mającego zastosowanie do 
umowy.

Poprawka 38
Załącznik II litera b)

b) właściwa ocena terminu zakończenia prac 
wykończeniowych w miejscu 
zakwaterowania i usług pozwalających na 
jego pełną eksploatację (instalacja 
elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz 
telefoniczna);

b) właściwa ocena terminu zakończenia prac 
wykończeniowych w miejscu 
zakwaterowania i usług pozwalających na 
jego pełną eksploatację (instalacja 
elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz 
telefoniczna) oraz szczegóły dotyczące 
sankcji mających zastosowanie w 
przypadku niedotrzymania szacowanego 
terminu zakończenia prac 
wykończeniowych;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku.

Poprawka 39
Załącznik II litera b a) (nowa)

b a) klauzula stanowiąca, że konsument nie 
ponosi żadnych innych kosztów, ani nie ma 
żadnych innych zobowiązań poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w umowie;
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Poprawka ma również na celu zapewnienie, że 
konsument nie poniesie żadnych innych kosztów, ani nie będzie miał żadnych innych 
zobowiązań poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie;

Poprawka 40
Załącznik II litera d)

d) gwarancje dotyczące prac 
wykończeniowych w miejscu 
zakwaterowania lub gwarancje dotyczące 
zwrotu każdej wpłaconej kwoty, jeżeli 
miejsce zakwaterowania nie zostało 
wykończone, i jeśli sytuacja tego wymaga, 
zasady regulujące działanie takich 
gwarancji.

d) gwarancje dotyczące prac 
wykończeniowych i ich poziomu jakości w 
miejscu zakwaterowania lub gwarancje 
dotyczące zwrotu każdej wpłaconej kwoty, 
jeżeli miejsce zakwaterowania nie zostało 
wykończone, i jeśli sytuacja tego wymaga, 
zasady regulujące działanie takich 
gwarancji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także zagwarantowanie, że uzgodniony poziom 
jakości prac wykończeniowych będzie w pełni przestrzegany.

Poprawka 41
Załącznik III litera b)

b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy;

b) dokładny charakter i treść prawa, które 
jest przedmiotem umowy, wraz z dokładnym 
opisem praw przysługujących 
konsumentom z tytułu umowy i 
ewentualnych ograniczeń mających 
zastosowanie lub ograniczonych ofert bądź 
ograniczeń czasowych dla specjalnych 
rabatów;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także jasny i precyzyjny opis prawa lub praw 
stanowiących przedmiot umowy.

Poprawka 42
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Załącznik III litera d)

d) cena, jaką zapłaci konsument; d) całkowita cena, jaką zapłaci konsument;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także jasny i precyzyjny opis ogólnej ceny, jaką płci 
konsument.

Poprawka 43
Załącznik III litera i a) (nowa)

i a) warunki i skutki wypowiedzenia umowy 
oraz informacja o odpowiedzialności 
konsumenta w odniesieniu do kosztów 
wynikających z wypowiedzenia umowy;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wprowadzenie obowiązku informowania o 
możliwościach, warunkach i skutkach wypowiedzenia umowy oraz o odpowiedzialności 
konsumenta w odniesieniu do kosztów wynikających z wypowiedzenia. 

Poprawka 44
Załącznik IV litera e)

e) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie rodzaju 
i wysokości kosztów, które konsument jest 
zobowiązany zwrócić na mocy art. 5 ust. 5, 
jeśli korzysta z prawa odstąpienia;

e) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy zgodnie z art. 5;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wprowadzenie obowiązku informowania o 
prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.

Poprawka 45
Załącznik IV litera e a) (nowa)
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e a) warunki i skutki wypowiedzenia 
umowy oraz informacja o 
odpowiedzialności konsumenta w 
odniesieniu do kosztów wynikających z 
wypowiedzenia umowy;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wprowadzenie obowiązku informowania o 
możliwościach, warunkach i skutkach wypowiedzenia umowy oraz o odpowiedzialności 
konsumenta w odniesieniu do kosztów wynikających z wypowiedzenia. 

Poprawka 46
Załącznik IV litera h)

h) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów 
postępowania;

h) informacje o ewentualnym zastosowaniu
kodeksów postępowania dla przedsiębiorcy i
o sposobach dostępu do ich stosownej 
treści;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Poprawka ma również na celu poinformowanie, czy 
przedsiębiorca jest sygnatariuszem kodeksów postępowania i dostarczenie informacji o 
możliwościach dostępu do treści tych kodeksów. 

Poprawka 47
Załącznik IV litera i)

i) informacje o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

i) informacje o prawie mającym 
zastosowanie do umowy i, w stosownych 
przypadkach, o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wyjaśnienie prawa mającego zastosowanie do 
umowy.

Poprawka 48
Załącznik IV litera i a) (nowa)
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i a) klauzula stwierdzająca, że przekazanie
odbywa się bez jakichkolwiek kosztów i 
obciążeń.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także zagwarantowanie, że przekazanie odbywać się 
będzie bez dodatkowych kosztów i obciążeń, aby nie dochodziło do pozbawiania konsumentów 
prawa do zaciągania w stosownych przypadkach pożyczki na hipotekę. 

Poprawka 49
Załącznik V litera b)

b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy;

b) dokładny charakter i treść prawa, które 
jest przedmiotem umowy;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także zagwarantowanie, że przekazanie odbywać się 
będzie bez dodatkowych kosztów i obciążeń, aby nie dochodziło do pozbawiania konsumentów 
prawa do zaciągania w stosownych przypadkach pożyczki na hipotekę.

Poprawka 50
Załącznik V litera e)

e) cena, jaką zapłaci konsument, 
szacunkowa kwota, jaką zapłaci konsument 
za korzystanie ze wspólnych obiektów i 
usług; podstawa obliczeń wysokości opłat 
związanych z zajmowaną nieruchomością, 
obowiązkowe opłaty statutowe (na przykład 
podatki i opłaty) oraz dodatkowe koszty 
administracyjne (na przykład zarządzanie, 
utrzymanie i naprawy); 

e) cena, jaką zapłaci konsument, 
szacunkowa kwota, jaką zapłaci konsument 
za korzystanie ze wspólnych obiektów i 
usług; metoda obliczeń wysokości opłat 
związanych z zajmowaną nieruchomością, 
obowiązkowe opłaty statutowe (na przykład 
podatki i opłaty) oraz dodatkowe koszty 
administracyjne (na przykład zarządzanie, 
utrzymanie i naprawy);

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku. 

Poprawka 51
Załącznik V litera i)
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i) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie rodzaju 
i wysokości kosztów, które konsument jest 
zobowiązany zwrócić na mocy art. 5 ust. 5, 
jeśli korzysta z prawa odstąpienia; w 
stosownych przypadkach informacje o 
warunkach rozwiązania umowy kredytowej i 
umowy dodatkowej związanej z umową w 
razie odstąpienia od niej; informacje o 
konsekwencjach odstąpienia;

i) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia, w 
przypadku gdy konsument z niego korzysta; 
w stosownych przypadkach informacje o 
warunkach rozwiązania umowy kredytowej i 
umowy dodatkowej związanej z umową w 
razie odstąpienia od niej zgodnie z art. 5; 
informacje o konsekwencjach odstąpienia; 

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym zgodnie z poprawką 17.

Poprawka 52
Załącznik V litera i a) (nowa)

i a) klauzula stwierdzająca, że przekazanie 
odbywa się bez jakichkolwiek kosztów i 
obciążeń.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także zagwarantowanie, że przekazanie odbywać się 
będzie bez dodatkowych kosztów i obciążeń, aby nie dochodziło do pozbawiania konsumentów 
prawa do zaciągania w stosownych przypadkach pożyczki na hipotekę.

Poprawka 53
Załącznik V litera 1)

l) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów 
postępowania;

l) informacje o ewentualnym zastosowaniu
kodeksów postępowania dla przedsiębiorcy i 
o sposobach dostępu do ich stosownej 
treści;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Poprawka ma również na celu poinformowanie, czy 
przedsiębiorca jest sygnatariuszem kodeksów postępowania i dostarczenie informacji o 
możliwościach dostępu do treści tych kodeksów.
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Poprawka 54
Załącznik V litera m)

m) informacje o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

m) informacje o prawie mającym 
zastosowanie do umowy i, w stosownych 
przypadkach, o możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz otwartego, 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku, a także wyjaśnienie prawa mającego zastosowanie do 
umowy.
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