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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 1
Litera C preambuły

C. mając na uwadze, że główny cel przeglądu polega na urzeczywistnieniu 
wewnętrznego rynku konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów a konkurencyjnością 
przedsiębiorstw; mając zatem na uwadze konieczność zrównoważonego podejścia, 
które w ujęciu całościowym nie będzie przedstawiało konsumentów i podmiotów 
gospodarczych jako przeciwników, 

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 2
Litera C preambuły

C. mając na uwadze, że główny cel przeglądu polega na urzeczywistnieniu 
wewnętrznego rynku konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów a konkurencyjnością 
przedsiębiorstw (skreślenie),
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Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 3
Litera C preambuły

C. mając na uwadze, że główny cel przeglądu polega na urzeczywistnieniu 
wewnętrznego rynku konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów a konkurencyjnością 
przedsiębiorstw; mając zatem na uwadze konieczność zrównoważonego podejścia, w 
którym interesy konsumentów nie przeciwstawiają się interesom podmiotów 
gospodarczych, mając jednak na uwadze konieczność uwzględnienia faktu, że w 
wielu przypadkach konsumenci zajmują słabszą pozycję w stosunku do podmiotów 
gospodarczych, zwłaszcza ci z nich, których cechy czynią ich szczególnie wrażliwymi 
na nieuczciwe praktyki handlowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 4
Litera C preambuły

C. mając na uwadze, że główny cel przeglądu polega na urzeczywistnieniu 
wewnętrznego rynku konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów - w szczególności ochrony osób 
fizycznych - a konkurencyjnością przedsiębiorstw; mając zatem na uwadze 
konieczność zrównoważonego podejścia, w którym interesy konsumentów nie 
przeciwstawiają się interesom podmiotów gospodarczych,

Or. el

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 5
Litera C a (nowa) preambuły

Ca. mając na uwadze, że 90% przedsiębiorstw w Europie to bardzo małe
przedsiębiorstwa, które z racji swej istoty budują bezpośrednie i oparte na zaufaniu 
relacje z konsumentem, z reguły w silnym wymiarze lokalnym, i że należy 
uwzględnić ten szczególny charakter podczas przeglądu prawa wspólnotowego w 
zakresie ochrony konsumenta,
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Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 6
Litera C b (nowa) preambuły

Cb. mając na uwadze, że podejście polegające na harmonizacji minimalnej mija się z 
celem harmonizacji, i że w ciągu dwudziestu lat prac nad prawem w zakresie 
ochrony konsumenta nie udało się w ramach tego podejścia stworzyć z korzyścią dla 
obywateli zintegrowanego rynku wewnętrznego w handlu detalicznym,

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 7
Litera D preambuły

D. mając na uwadze konieczność uproszczenia ośmiu dyrektyw dotyczących ochrony 
praw konsumenta wymienionych w przeglądzie i nadania im większej spójności w 
celu uniknięcia fragmentaryzacji oraz zmodernizowania wspólnotowego prawa 
konsumenckiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 8
Litera D preambuły

D. mając na uwadze konieczność uproszczenia różnych dyrektyw wspólnotowych i 
nadania im większej spójności, zważywszy na rozdrobnienie istniejących uregulowań; 
mając również na uwadze konieczność zmodernizowania prawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby uwzględnić szybkie 
przeobrażenia rynku, w szczególności pojawienie się nowych sposobów zawierania 
transakcji, w tym handlu elektronicznego i aukcji internetowych oraz problemy, które 
pojawią najprawdopodobniej w tym kontekście, zwłaszcza konieczność wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego w środowisku cyfrowym, w którym ochrona 
konsumenta prawie w ogóle nie istnieje;

Or. el
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Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 9
Litera D preambuły

D. mając na uwadze konieczność uproszczenia różnych dyrektyw wspólnotowych i 
nadania im większej spójności; zważywszy na rozdrobnienie istniejących uregulowań; 
mając również na uwadze konieczność zmodernizowania prawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby uwzględnić szybkie 
przeobrażenia rynku, w szczególności pojawienie się nowych sposobów zawierania 
transakcji, w tym handlu elektronicznego i aukcji internetowych; oraz mając na 
uwadze, że europejskie przepisy dotyczące ochrony konsumenta muszą być 
wystarczająco elastyczne i uniwersalne, aby mogły objąć również nieznane dotąd 
praktyki,

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 10
Litera D a (nowa) preambuły

Da. pragnąc, z korzyścią dla 493 mln unijnych konsumentów, dokończyć tworzenie 
europejskiego rynku wewnętrznego w handlu detalicznym oraz usunąć ograniczenia 
konkurencyjności istniejące nadal w prawie o umowach i o prowadzeniu 
działalności gospodarczej,

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 11
Litera F preambuły

skreślona

Or. de

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 12
Litera F preambuły

F. mając na uwadze znaczenie zachowania środowiska prawnego, do którego
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konsumenci deklarują przywiązanie, w szczególności ze względu na fakt, że są oni 
przyzwyczajeni do środków ochrony, które są przejawem specyficznej tradycji; mając 
również na uwadze konieczność przyjęcia wyważonego podejścia co do zakresu
harmonizacji uwzględniając ocenę wdrażania dyrektyw opartych na maksymalnej 
harmonizacji, w tym dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych,

Or. en

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 13
Litera F preambuły

F. mając na uwadze znaczenie zachowania niektórych przepisów krajowych, do których 
konsumenci deklarują przywiązanie, bez uszczerbku dla przepisów sektorowych, w 
szczególności ze względu na fakt, że zapewniają im one szczególnie wysoki poziom 
ochrony lub są przejawem specyficznej tradycji (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 14
Litera F preambuły

F. mając na uwadze zaczenie zachowania niektórych przepisów krajowych, do których 
konsumenci deklarują przywiązanie, w szczególności ze względu na fakt, że 
zapewniają im one szczególnie wysoki poziom ochrony lub są przejawem 
specyficznej tradycji; mając również na uwadze konieczność przyjęcia ostrożnego 
podejścia w dziedzinie harmonizacji ze względu na niewielki dystans, jakim 
dysponuje prawodawca wspólnotowy w przypadku wdrażania dyrektyw opartych na 
maksymalnej harmonizacji, w tym dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych, mając w związku z tym na uwadze, że pełna harmonizacja powinna być 
ograniczona do wyjątkowych i ściśle określonych dziedzin i przy założeniu, że nie 
przyczyni się ona do pogorszenia krajowych norm ochrony praw konsumenta,

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 15
Litera F a (nowa) preambuły

Fa. mając na uwadze, że w trakcie przeglądu powinno się wykorzystać i potraktować 
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jako bazę dotychczasowe osiągnięcia w zakresie utworzenia tak zwanych wspólnych 
ram referencyjnych dla europejskiego prawa umów,

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 16
Litera F a (nowa) preambuły

Fa. mając na uwadze, że niniejszy przegląd, który dotyczyć będzie umów z 
konsumentami, powinien zostać w sposób spójny zintegrowany z pracami nad 
prawem umów w ramach trwałego procesu wypracowania wspólnego systemu 
odniesienia,

Or. en

Poprawkę złożyli Diana Wallis oraz Alexander Lambsdorff

Poprawka 17
Ustęp 1

1. zaleca, aby w procesie przeglądu skupiono się na aktualizacji oraz harmonizacji 
ośmiu dyrektyw dotyczących ochrony praw konsumenta wymienionych w 
przeglądzie;

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 18
Ustęp 1

1. popiera przekonanie Komisji, że rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym oraz 
dyrektywy w sprawie usług finansowych na odległość, kredytu konsumenckiego 
i nieuczciwych praktyk handlowych pozostają poza zakresem niniejszego przeglądu;

Or. en
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Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 19
Ustęp 1

1. zaleca, aby objąć przeglądem (skreślenie) dyrektywy w sprawie usług finansowych na 
odległość, kredytu konsumenckiego i nieuczciwych praktyk handlowych w zakresie, 
w jakim wszystkie one oddziałują na siebie nawzajem, a każda z nich stanowi część 
przepisów europejskich z dziedziny ochrony konsumentów; wzywa Komisję do 
przedstawienia Parlamentowi i Radzie sprawozdania na temat wykonania dyrektywy 
w sprawie handlu elektronicznego, wskazującego na kwestie problemowe w 
dziedzinie zaufania konsumenta;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 20
Ustęp 1 a (nowy)

1a. proponuje, by przy zachowaniu zasad leżących u podstaw inicjatywy „lepszego 
stanowienia prawa” wszystkie transakcje poniżej 120 euro wyłączono z zakresu 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie ochrony praw konsumenta;

Or. it

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 21
Ustęp 2

2. preferuje przyjęcie podejścia łączonego, tj. instrumentu przekrojowego, w przypadku 
którego główny nacisk kładziony jest na spójność istniejących przepisów i 
wykorzystywana sposobność do uzupełnienia braków i usunięcia niespójności bez 
rozbudowy tego przeglądu do prawa umów konsumenckich; uważa, że istotne 
zmiany powinny być przedmiotem odrębnego przeglądu poszczególnych dyrektyw 
sektorowych,

Or. de
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 22
Ustęp 2

2. preferuje przyjęcie podejścia mieszanego, tj. instrumentu przekrojowego połączonego 
w razie potrzeby z działaniami pionowymi, co powinno zapewnić spójność 
istniejących przepisów poprzez powiązanie niektórych kwestii wspólnych dla 
wszystkich dyrektyw; uważa, że niektóre kwestie pozostają właściwe dla niektórych 
dziedzin, przez co może okazać się konieczne włączenie do dyrektyw sektorowych 
konkretnych kwestii pozostających poza zakresem instrumentu przekrojowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 23
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa, że instrument przekrojowy przez wzgląd na ewentualną konieczność 
dokonania przeglądu powinien być poddawany regularnej kontroli, a także ocenie 
pod kątem skuteczności i wpływu;

Or. fr

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 24
Ustęp 2 b (nowy)

2b. opowiada się natomiast przeciw wykorzystywaniu przeglądu wspólnotowego dorobku 
prawnego do rozszerzania zakresu istniejących dyrektyw sektorowych bądź 
dodawania dodatkowych dyrektyw;

Or. de

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson oraz André Brie

Poprawka 25
Ustęp 3 a (nowy)

3a. jest zdania, że instrument przekrojowy, którego celem jest wyłącznie ochrona 
przeciwko zwodniczymi praktykami byłby niewystarczający w świetle istniejących 
problemów, dlatego też instrument przekrojowy (dyrektywa ramowa w sprawie 
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ochrony konkurencji i uczciwych praktyk handlowych) musi być elastyczny, 
przyszłościowy i musi oferować konsumentom w UE wysoki stopień ochrony;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 26
Ustęp 4

4. przypomina, że harmonizacja powinna prowadzić do porównywalnego poziomu 
ochrony konsumentów we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności 
harmonizacji wszystkich przepisów krajowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Janelly Fourtou

Poprawka 27
Ustęp 4

4. przypomina, że harmonizacja powinna prowadzić do zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony konsumentów (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Christel Schaldemose

Poprawka 28
Ustęp 4

4. wskazuje, że harmonizacja nie może prowadzić do obniżenia poziomu ochrony 
konsumentów wynikającego z niektórych przepisów krajowych;

Or. da

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 29
Ustęp 5

5. proponuje, aby instrument przekrojowy z przekrojowymi obszarami tematycznymi, 
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który ma posłużyć do zwiększenia spójności pojęć i usunięcia braków i nieścisłości, 
powinien opierać się na zasadzie docelowej pełnej harmonizacji;

Or. de

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 30
Ustęp 5

5. proponuje, aby instrument przekrojowy opierał się na zasadzie maksymalnej 
harmonizacji, a jednocześnie wzajemnym uznawaniu aspektów nie podlegających 
pełnej harmonizacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 31
Ustęp 5

5. proponuje, aby instrument przekrojowy opierał się zasadniczo na zasadzie 
minimalnej harmonizacji, w zakresie, w którym dotyczy kwestii związanych z 
wszystkimi rodzajami umów konsumenckich, i w drodze wyjątku na zasadzie 
maksymalnej harmonizacji, o ile zawiera wyłącznie koncepcje i zasady, które mają 
być przedmiotem pełnego porozumienia we wspólnym interesie konsumentów i 
podmiotów gospodarczych;

Or. el

Poprawkę złożyła Christel Schaldemose

Poprawka 32
Ustęp 5 a (nowy)

5a. proponuje wprowadzenie gwarancji ochrony konsumenta w celu zapewnienia, że w 
związku z maksymalną harmonizacją praw konsumenta żaden z konsumentów nie 
znajdzie się w gorszej sytuacji, niż przed harmonizacją;

Or. da
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Poprawkę złożył Wolfgang Bulfon

Poprawka 33
Ustęp 5 b (nowy)

5b. uważa, że nie można dopuścić do wydzielenia szczególnego prawa umów 
konsumenckich z prac nad wspólnotowymi ramami odniesienia, lecz że należy 
podjąć postanowienia co do instrumentu przekrojowego opartego na ogólnym 
prawie umów;

Or. de

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 34
Ustęp 6

6. proponuje, aby narzędzia sektorowe opierały się na zasadzie maksymalnej 
harmonizacji tak, by umożliwić właściwe i pełne wdrożenie legislacji w zakresie 
ochrony konsumenta;

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 35
Ustęp 6

6. proponuje, aby narzędzia sektorowe opierały się na zasadzie maksymalnej
harmonizacji, a jednocześnie wzajemnym uznawaniu;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 36
Ustęp 6

6. proponuje, aby dyrektywy sektorowe opierały się na zasadzie minimalnej 
harmonizacji, co nie wyklucza ostatecznej harmonizacji w poszczególnych jasno 
wyznaczonych punktach;

Or. de
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Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 37
Ustęp 6

6. proponuje, aby narzędzia sektorowe, które stanowią przedmiot niniejszego przeglądu, 
opierały się na zasadzie minimalnej harmonizacji, połączonej z zasadą wzajemnego 
uznawania;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 38
Ustęp 6 a (nowy)

6a. sugeruje, aby narzędzia sektorowe przyjęte już w celu pełnej harmonizacji, takie jak 
dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, powinny pozostać bez 
zmian w tym konkretnym aspekcie; sugeruje również dokonanie analizy pozostałych 
narzędzi sektorowych w celu zbadania, czy funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
interesy konsumentów oraz podmiotów gospodarczych podlegają najlepszej ochronie 
przy pełnej czy przy minimalnej harmonizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 39
Ustęp 6 b (nowy)

6b. zaleca włączenie do instrumentów sektorowych klauzuli o rynku wewnętrznym w 
celu umożliwienia konsumentom pełnego korzystania z zalet rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 40
Ustęp 7

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyli Kurt Lechner oraz Marianne Thyssen

Poprawka 41
Ustęp 7

7. uznaje, że - w odniesieniu do prawa właściwego - konieczne jest usunięcie braków w 
prawie wspólnotowym, zwłaszcza między Konwencją Rzymską z 19 czerwca 1980 r. o 
prawie właściwym dla zobowiązań umownych (zwanej Rzymem I) i poszczególnymi 
aktami wspólnotowymi, i zwraca w tym kontekście uwagę, że powszechne stosowanie 
przepisów o miejscu zamieszkania konsumenta może doprowadzić do poważnych 
zakłóceń na rynku wewnętrznym; opowiada się zatem za tym, aby przed 
przedstawieniem wniosków w sprawie rozwiązań dla możliwych konfliktów 
prawnych w dziedzinach nieobjętych harmonizacją przeprowadzono dalsze badania 
w celu znalezienia sprawiedliwego rozwiązania, które będzie również gwarantowało 
skuteczną ochronę konsumenta;

Or. de

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 42
Ustęp 7

7. zaleca, aby w dziedzinach nieobjętych harmonizacją stosowana była zasada 
wzajemnego uznawania;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 43
Ustęp 7

7. zaleca, aby w dziedzinach nieobjętych harmonizacją stosowana była zasada 
wzajemnego uznawania;

Or. it
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 44
Ustęp 7

7. jest zdania, że tam, gdzie harmonizacja na poziomie wspólnotowym nie jest 
zakończona, prawo odnoszące się do transakcji konsumenckich winno podlegać 
istniejącym przepisom konwencji rzymskiej lub kolejnym rozporządzeniom Rzym I i 
Rzym II w momencie wchodzenia przez nie w życie;

Or. en

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 45
Ustęp 7

7. przypomina, że przy obecnym stanie prawnym w przypadku konfliktu między 
prawodawstwami krajowymi w dziedzinach nieobjętych harmonizacją, prawo 
właściwe określane jest w na podstawie zasad prawa prywatnego międzynarodowego 
(skreślenie), a w szczególności Konwencji rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o 
prawie właściwym dla zobowiązań umownych, zwanej Rzymem I; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie aktualnej debaty nad wnioskiem dotyczącym rozporządzania w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych;

Or. fr

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 46
Ustęp 7

7. zaleca, aby w dziedzinach nieobjętych harmonizacją konsumenci podlegali przepisom 
ustawowym właściwym dla ich stałego miejsca zamieszkania bez uszczerbku dla 
stosowania konwencji międzynarodowych dotyczących prawa kolizyjnego, 
w szczególności Konwencji rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym 
dla zobowiązań umownych zwanej Rzymem I oraz bez uszczerbku dla stosowania 
zasady wzajemnego uznawania w odniesieniu do przepisów sektorowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 47
Ustęp 7 a (nowy)

7a. jeżeli chodzi o obszary koordynowanej dziedziny niepoddane harmonizacji zaleca 
stosowanie obowiązującej na rynku wewnętrznym zasady wzajemnego uznawania 
poprzez włączanie klauzuli rynku wewnętrznego; klauzula ta pozwoli na stosowanie 
prawa podmiotu gospodarczego w przypadku, gdy odnośne prawo konsumenckie 
przewiduje bardziej surowe zasady i stwarza nieuzasadnione przeszkody dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;nieuzasadniona przeszkoda to taka, która nie 
jest podyktowana względami polityki publicznej i bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony zdrowia publicznego lub ochrony środowiska; stwierdza, że w przypadku 
obszarów niepodlegających koordynowanej dziedzinie konsumenci powinni 
korzystać z obowiązkowych przepisów prawodawstwa obowiązującego w miejscu ich 
zwyczajowego zamieszkania przewidzianych w szczególności w Konwencji rzymskiej 
z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 48
Ustęp 7 b (nowy)

7b. jest zdania, że instrument przekrojowy winien zawierać ogólną zasadę mówiącą, że 
reguły ochrony konsumenta mają wiążący charakter;

Or. en

Poprawkę złożył Wolfgang Bulfon

Poprawka 49
Ustęp 7 b (nowy)

7b. proponuje, aby instrument przekrojowy zawierał ogólny przepis wskazujący na 
wiążący charakter przepisów o ochronie praw konsumenta;

Or. de
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Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 50
Ustęp 7 c (nowy)

7c. jest zdania, że instrument przekrojowy winien zawierać ogólną zasadę 
umożliwiającą sędziom wszczynanie z urzędu postępowań w przypadku naruszenia 
przepisów o ochronie praw konsumenta;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 51
Tytuł III

III. Ogólny zarys podejścia

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 52
Ustęp -8 (nowy)

-8 uważa, że w przypadku większości kwestii poruszonych w pkt. 4 załącznika I nie 
chodzi bynajmniej o zagadnienia przekrojowe, które mogłyby być rozpatrywane w 
ramach instrumentu przekrojowego; uważa, że kwestie te należy omówić raczej w 
ramach przeglądu poszczególnych dyrektyw sektorowych, oraz że niektóre z nich są 
tak poważne, że można by udzielić odpowiedzi na nie jedynie po przeprowadzeniu 
wnikliwych badań;

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 53
Ustęp -8 (nowy)

-8 jest zdania, że większość kwestii poruszonych w niniejszej sekcji rewizji to kwestie 
złożone pod względem prawnym i mające związek z szerszymi zagadnieniami 
europejskiego prawa umów; podejrzewa, że w krótkiej perspektywie czasowej trudno 
będzie osiągnąć zadowalające porozumienie w sprawie wystarczającego poziomu 
harmonizacji bez konieczności naruszenia w niektórych sytuacjach najbardziej 
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rygorystycznych przepisów krajowych o ochronie praw konsumenta;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 54
Ustęp -8 a (nowy)

-8a. popiera włączenie do instrumentu przekrojowego niektórych zagadnień 
przekrojowych, obowiązujących dla wszystkich umów konsumenckich, o ile 
zwiększają spójność, takich jak wspólne definicje i kształt prawa odwołania i 
odstąpienia;

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 55
Ustęp -8 a (nowy)

-8a. sugeruje, że kluczowymi obszarami możliwymi do zharmonizowania to wspólna 
definicja pojęcia „konsument” oraz ogólne zasady obejmujące wymogi informacyjne 
oraz prawo odstąpienia od umowy; 

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 56
Ustęps 8 until 30

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 57
Ustęp 9 a (nowy)

9a. jest zdania, że definicja pojęcia „konsument” nie powinna ograniczać się do 
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przeciętnego konsumenta, ale również odnosić się do konkretnych sytuacji, w 
których znajdują się konsumenci i w których są oni szczególnie narażeni na 
nieuczciwe praktyki handlowe, ponadto powinna ona obejmować przede wszystkim 
osoby fizyczne nie działające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 
wykonywanego zawodu;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 58
Ustęp 10

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 59
Ustęp 10

10. nie popiera objęcia ochroną konsumentów umów zawieranych pomiędzy osobami 
fizycznymi, jeżeli jedna z umawiających się stron korzysta z pośrednictwa 
przedsiębiorcy w celu wykorzystania technicznych i prawnych kompetencji 
pośrednika;

Or. it

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 60
Ustęp 10 a (nowy)

10a. proponuje ponadto, aby do instrumentu przekrojowego włączono dalsze definicje, 
takie jak „pismo” i „trwałe nośniki”;

Or. de
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Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 61
Ustęp 11

11. przychyla się do włączenia do instrumentu przekrojowego ogólnej klauzuli dobrej 
wiary i rzetelności w odniesieniu do umów konsumenckich, gdyż koncepcje te 
powinny zostać określone na szczeblu europejskim w bardziej ogólnych ramach 
europejskiego prawa umów;

Or. it

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 62
Ustęp 11

11. sprzeciwia się włączeniu do instrumentu przekrojowego ogólnej klauzuli dobrej wiary 
i rzetelności w odniesieniu do umów konsumenckich (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 63
Ustęp 11

11. sprzeciwia się włączeniu do instrumentu przekrojowego ogólnej klauzuli dobrej wiary 
i rzetelności w odniesieniu do umów konsumenckich, gdyż koncepcje te powinny być 
interpretowane w odniesieniu do krajowych, regionalnych i lokalnych tradycji i 
koncepcji oraz umieszczone w bardziej ogólnych ramach europejskiego prawa umów;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 64
Ustęp 12

12. nie uznaje za istotne, aby stosować zasady dotyczące nieuczciwych klauzul 
umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych negocjacji (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 65
Ustęp 12

12. uznaje za niewłaściwe, aby (skreślenie) stosować zasady dotyczące nieuczciwych 
klauzul umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych negocjacji, 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 66
Ustęp 12

12. uznaje za niewłaściwe (skreślenie) stosowanie zasad dotyczących nieuczciwych 
klauzul umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych negocjacji, 
(skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 67
Ustęp 12

12. uznaje za niewłaściwe (skreślenie) stosowanie zasad dotyczących nieuczciwych 
klauzul umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych negocjacji, 
(skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 68
Ustęp 12

12. w żadnych okolicznościach nie uznaje za właściwe stosowanie zasad dotyczących
nieuczciwych klauzul umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych 
negocjacji, (skreślenie);



AM\671183PL.doc 21/41 PE 390.578v01-00

PL

Or. it

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 69
Ustęp 12

12. uważa, że nie wydaje się istotne, aby stosować zasady dotyczące nieuczciwych 
klauzul umownych do klauzul będących przedmiotem indywidualnych negocjacji, aby 
w ten sposób nie ograniczać swobody kontraktowej stron zawierających umowę;

Or. de

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 70
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego wymaga 
wprowadzenia mechanizmu większej ochrony poprzez wprowadzenie listy klauzul 
umownych, które są nieuczciwe we wszystkich okolicznościach (czarna lista), w 
przypadku których konsument mógłby dowieść ich nieuczciwego charakteru na drodze 
sądowej;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 71
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego wymaga 
wprowadzenia mechanizmu większej ochrony poprzez wprowadzenie listy 
niezmiennie uznawanych za nieuczciwe klauzul umownych (czarna lista), 
(skreślenie) w przypadku których konsument mógłby dowieść ich nieuczciwego 
charakteru na drodze sądowej;

Or. it
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Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 72
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania (skreślenie) do rynku wewnętrznego wśród 
konsumentów i przedsiębiorców wymaga wprowadzenia jasnego mechanizmu 
(skreślenie), obejmującego te klauzule, które dotychczas, zgodnie z ustaloną 
praktyką, uznano za nieuczciwe w każdym przypadku (czarna lista) (skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 73
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego wymaga 
wprowadzenia mechanizmu większej ochrony przy jednoczesnym zachowaniu 
marginesu elastyczności obejmującego dwa rodzaje klauzul, a mianowicie klauzule 
uznane za nieuczciwe w każdych okolicznościach (czarna lista) oraz klauzule objęte 
domniemaniem nieuczciwości (szara lista) (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 74
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego wymaga 
wprowadzenia mechanizmu większej ochrony przy jednoczesnym zachowaniu 
marginesu elastyczności; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dalszej analizy 
zastosowania połączenia „czarnej listy” klauzul zakazanych oraz „szarej listy” 
klauzul, co do których istnieje domniemanie nieuczciwości oraz innych klauzul, 
które zostaną poddane ocenie na podstawie wcześniej ustalonych i spójnych 
kryteriów, pod warunkiem, że listy te będą w ścisłej zgodzie z osiągniętymi w 
przyszłości wynikami wspólnego systemu odniesienia w sprawie harmonizacji 
europejskiego prawa umów;

Or. en
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Poprawkę złożyli Kurt Lechner oraz Marianne Thyssen

Poprawka 75
Ustęp 13

13. uważa, że zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego wymaga 
wprowadzenia mechanizmu większej ochrony przy jednoczesnym zachowaniu 
marginesu elastyczności; wzywa Komisję do przeprowadzenia dalszych badań 
odnośnie połączenia „czarnej listy” obejmującej klauzule uznane za nieuczciwe w 
każdych okolicznościach i „szarej listy” klauzul objętych domniemaniem 
nieuczciwości oraz pozostałych klauzul, ocenianych na podstawie jednolitych i 
uprzednio ustalonych kryteriów;

Or. de

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 76
Ustęp 14

14. odrzuca rozszerzenie kontroli nieuczciwych klauzul umownych na wszystkie 
najważniejsze nieuczciwe klauzule umowne, w tym klauzule dotyczące głównego 
przedmiotu umowy i ceny;

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 77
Ustęp 14

14. odrzuca rozszerzenie kontroli nieuczciwych klauzul umownych na wszystkie 
najważniejsze klauzule umowne, w tym klauzule dotyczące głównego przedmiotu 
umowy i ceny;

Or. en

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 78
Ustęp 14

14. sprzeciwia się rozszerzeniu kontroli nieuczciwych klauzul umownych na wszystkie 
najważniejsze klauzule umowne, w tym klauzule dotyczące głównego przedmiotu 
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umowy i ceny;

Or. it

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 79
Ustęp 14

14. przeciwstawia się rozszerzeniu kontroli nieuczciwych klauzul umownych na 
wszystkie najważniejsze klauzule umowne, w tym klauzule dotyczące głównego 
przedmiotu umowy i ceny;

Or. it

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 80
Ustęp 15 a (nowy)

15a. proponuje, aby, zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, powtarzające się 
transakcje pomiędzy tym samym konsumentem i sprzedawcą podlegały 
uproszczonym przepisom informacyjnym w celu obniżenia obciążenia 
administracyjnego oraz stworzenia zachęty do sprzedaży;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 81
Ustęp 15 a (nowy)

15a. proponuje, by trzymając się planu „lepszego stanowienia prawa” transakcje 
powtarzające się między tym samym klientem i tym samym sprzedawcą podlegały 
uproszczonym przepisom w zakresie wymogów informowania, w celu obniżenia 
obciążenia administracyjnego oraz zachęcania do sprzedaży;

Or. it
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Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 82
Ustęp 15 a (nowy)

15a. proponuje, by trzymając się planu „lepszego stanowienia prawa” transakcje 
powtarzające się między tym samym klientem i tym samym sprzedawcą podlegały 
uproszczonym przepisom w zakresie wymogów informowania, w celu obniżenia 
obciążenia administracyjnego oraz zachęcania do sprzedaży;

Or. it

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 83
Ustęp 16

16. podkreśla konieczność ujednolicenia zasad dotyczących wyjściowego momentu 
naliczania okresu i obliczania długości okresu i preferuje obliczanie długości okresu 
według dni kalendarzowych, tak aby zwiększyć pewność prawną transakcji 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 84
Ustęp 16

16. podkreśla konieczność ujednolicenia zasad obliczania długości okresu odstąpienia od 
umowy i preferuje metodę obliczania kalendarzowego, tak aby zwiększyć pewność 
prawną transakcji; uważa również, że punktem wyjścia do obliczania okresu powinien 
być moment, w którym konsument może bez przymusu i świadomie wyrazić zgodę, tj. 
moment, w którym trzyma w rękach towar lub w chwili podpisania umowy bez 
uszczerbku dla przepisów sektorowych;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 85
Ustęp 17

17. uważa (skreślenie), że długość okresu powinna być określana stosownie do 
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okoliczności każdej konkretnej sprawy, a poza tym w sposób jednolity;

Or. de

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 86
Ustęp 17

17. zaleca ujednolicenie długości okresu odstąpienia od umowy dla wszystkich typów 
umów, jeżeli nie istnieją konkretne powody, aby go nie ujednolicać;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 87
Ustęp 17

17. uważa (skreślenie), że długość okresu (skreślenie) powinna zostać ujednolicona, w 
każdym razie tam, gdzie jest to obiektywnie uzasadnione;

Or. de

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 88
Ustęp 17

17. uważa (skreślenie), że długość okresu (skreślenie) powinna zostać ujednolicona w 
dwóch kategoriach dyrektyw, przewidując szczególny, stosowany każdorazowo okres 
umożliwiający wycofanie się (np. 10 dni kalendarzowych w przypadku sprzedaży 
obnośnej i umów zawieranych na odległość, a 14 dni kalendarzowych w przypadku 
czasowej możliwości korzystania z nieruchomości, tzw. timeshare);

Or. it
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Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 89
Ustęp 17

17. uważa (skreślenie), że długość okresu (skreślenie) powinna zostać ujednolicona tak, 
by w zależności od rodzaju transakcji przewidziano miedzy 7 a 10 dni 
kalendarzowych, w celu zagwarantowania pełnej ochrony konsumentów oraz 
przedsiębiorców we wszystkich państwach członkowskich;

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 90
Ustęp 17

17. uważa jednak, że długość okresu (skreślenie) powinna zostać ujednolicona do siedmiu 
dni;

Or. en

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 91
Ustęp 18

18. jest zdania, że w odniesieniu do powiadomienia o odstąpieniu od umowy instrument 
przekrojowy powinien określać ujednoliconą procedurę stosowaną do całego 
dorobku wspólnotowego w zakresie praw konsumentów; uważa, że nadal powinny 
obowiązywać dotychczasowe alternatywy regulacyjne, dotyczące kosztów 
ponoszonych przez klienta w przypadku odstąpienia od umowy; 

Or. it

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 92
Ustęp 18

18. podkreśla, że zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego będzie większe, jeżeli 
zgodnie z instrumentem przekrojowym konsument będzie mógł (skreślenie) odstąpić od 
umowy; jest zdania, że należy ujednolicić środki odstąpienia w celu poprawy pewności 
prawnej zarówno w stosunku do konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych; uważa 
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również, że instrument przekrojowy powinien potwierdzać fakt, że konsumenci nie 
ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów;

Or. en

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 93
Ustęp 18

18. podkreśla, że zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego będzie większe, jeżeli 
zgodnie z instrumentem przekrojowym konsument będzie mógł w dowolny sposób 
odstąpić od umowy i ewentualnie będzie musiał przedstawić dowód odstąpienia; 
uważa również, że instrument przekrojowy powinien potwierdzać fakt, że konsumenci 
nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu 
towarów; uważa, że w przypadku instrumentu przekrojowego państwa członkowskie 
mogą przewidzieć na poziomie krajowym odstępstwa od prawa odstąpienia od 
umowy, jeżeli umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego;

Or. de

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 94
Ustęp 18

18. podkreśla, że zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego będzie większe, jeżeli 
zgodnie z instrumentem przekrojowym konsument będzie mógł w dowolny sposób w 
formie pisemnej odstąpić od umowy i ewentualnie będzie musiał przedstawić dowód 
odstąpienia; uważa również, że instrument przekrojowy powinien potwierdzać fakt, że 
konsumenci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami 
zwrotu towarów;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 95
Ustęp 18

18. podkreśla, że zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego będzie większe, jeżeli 
zgodnie z instrumentem przekrojowym konsument będzie mógł w dowolny sposób 
odstąpić od umowy i ewentualnie będzie musiał przedstawić pisemny dowód 
odstąpienia;  uważa również, że instrument przekrojowy powinien potwierdzać fakt, 
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że konsumenci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów poza bezpośrednimi 
kosztami zwrotu towarów;

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 96
Ustęp 18

18. podkreśla, że zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego będzie większe, jeżeli 
zgodnie z instrumentem przekrojowym konsument będzie mógł w dowolny sposób 
odstąpić od umowy i ewentualnie będzie musiał przedstawić pisemny dowód 
odstąpienia; uważa również, że instrument przekrojowy powinien potwierdzać fakt, że 
konsumenci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami 
zwrotu towarów;

Or. it

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 97
Ustęp 18 a (nowy)

18a. uważa, że wprowadzenie ujednoliconego formularza powiadomienia o odstąpieniu 
od umowy we wszystkich językach Wspólnoty uprościłoby procedury, obniżyło koszty 
oraz podniosło przejrzystość oraz zaufanie konsumentów;

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 98
Ustęp 18 a (nowy)

18a. uważa, że wprowadzenie ujednoliconego formularza powiadomienia o odstąpieniu 
od umowy we wszystkich językach Wspólnoty uprościłoby procedury, obniżyło koszty 
oraz podniosło przejrzystość oraz zaufanie konsumentów;

Or. it
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Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 99
Ustęp 19

19. wyraża opinię, że wprowadzenie ogólnych środków odwoławczych wykracza poza 
zakres przeglądu w zakresie, w jakim podlega ono prawu umów obowiązującemu w 
państwach członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożyli Kurt Lechner, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour oraz Andreas Schwab

Poprawka 100
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 101
Ustęp 20

skreślony

Or. it

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 102
Ustęp 20

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 103
Ustęp 20

20. zaleca jednak przez wzgląd na ochronę konsumenta i w celu zwiększenia jego 
zaufania do rynków wprowadzenie dochodzenia roszczeń zbiorowych (collective 
redress) będącego szczególnym rodzajem rozwiązywania sporów zbiorowych w 
dziedzinie prawa konsumenckiego;

Or. el

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 104
Ustęp 21

21. jest zdania, że należy rozszerzyć zasady dotyczące sprzedaży konsumenckiej na 
umowy dotyczące dostawy zasobów cyfrowych w celu ochrony cyfrowych praw 
autorskich konsumentów, a w szczególności prawa do czerpania korzyści z 
innowacji technicznych bez nadmiernych ograniczeń, a także prawa do 
interoperacyjności treści i urządzeń;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 105
Ustęp 21

21. (skreślenie) uważa, że należy poddać ochronę konsumenta odrębnemu badaniu w 
związku z kwestią dostaw zasobów cyfrowych oraz ewentualnego stosowania zasady 
dotyczącej sprzedaży konsumenckiej;

Or. de

Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 106
Ustęp 21

21. wzywa Komisję do zbadania istniejących aktualnie luk prawnych w dziedzinie 
osiągnięć techniki oraz do analizy, rozwinięcia i uzupełnienia dyrektywy w sprawie 
sprzedaży i gwarancji o szczegółowe przepisy obejmujące dostaw treści cyfrowych, 
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oprogramowania komputerowego oraz danych;

Or. en

Poprawkę złożył Wolfgang Bulfon

Poprawka 107
Ustęp 21

21. wzywa Komisję do zbadania istniejących luk prawnych związanych z rozwojem 
technologii oraz do opracowania i uzupełnienia w dyrektywie o sprzedaży 
konsumenckiej szczegółowych przepisów dotyczących dostaw zasobów cyfrowych, 
oprogramowania i danych;

Or. de

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 108
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję do rozważenia i opracowania szczegółowych przepisów dotyczących 
dostaw treści cyfrowych, oprogramowania komputerowego oraz danych, a także do 
przeanalizowania istniejących luk prawnych oraz przypadków niepewności prawa w 
tym względzie;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 109
Ustęp 23

23. uważa, że pojęcie dostawy i uregulowania dotyczące przejścia ryzyka są ściśle ze sobą 
powiązane; proponuje zatem włączyć do instrumentu przekrojowego wspólną 
definicję dostawy jako momentu, w którym konsument wchodzi fizycznie w 
posiadanie towarów, co do zasady priorytetowo traktując umowy;

Or. de
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Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 110
Ustęp 24

24. proponuje utrzymać status quo; uważa, że instrument przekrojowy nie powinien
przedłużać okresu stosowanego w ramach odpowiedzialności sprzedawcy w 
przypadku niezgodności towaru o czas umożliwiający odwołanie się; 

Or. it

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 111
Ustęp 24

24. uważa, że instrument przekrojowy mógłby korzystnie przedłużyć okres 
odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru o czas usuwania niezgodności 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 112
Ustęp 26

26. proponuje utrzymać status quo; uważa, że przedsiębiorców powinno się wzywać do 
udowodnienia, że usterka nie istniała w momencie dostawy, w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy;

Or. it

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 113
Ustęp 26

26. proponuje zachować zasadę wzruszalnego domniemania w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy od daty dostarczenia towarów; 

Or. it
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Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 114
Ustęp 26

26. proponuje utrzymać zasadę wzruszalnego domniemania w aktualnej formie;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 115
Ustęp 26

26. nie uważa za istotne, aby rozszerzyć zasadę wzruszalnego domniemania na cały 
prawny okres gwarancji w przypadku sprzedaży konsumenckiej (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 116
Ustęp 27

27. uważa, że obecny porządek odwołania się do poszczególnych środków jest rozsądny i 
służy spełnieniu interesów zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców; 

Or. it

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 117
Ustęp 27

27. uważa, że instrument przekrojowy mógłby uporządkować dostępne środki naprawcze 
w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy, gdyż rozwiązanie umowy 
sprzedaży powinno być ograniczone do przypadków całkowitego niewykonania 
umowy lub do szczególnie poważnych przypadków naruszenia postanowień umowy;

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 118
Ustęp 27

27. uważa, że instrument przekrojowy mógłby uporządkować dostępne środki naprawcze 
w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy, gdyż rozwiązanie umowy 
sprzedaży powinno być ograniczone do przypadków całkowitego niewykonania 
umowy lub do szczególnie poważnych przypadków naruszenia postanowień umowy;

Or. en

Poprawkę złożył Donato Tommaso Veraldi

Poprawka 119
Ustęp 27

27. uważa, że instrument przekrojowy mógłby dawać konsumentowi swobodę wyboru 
pomiędzy dostępnymi sposobami przywrócenia zgodności towarów z umową 
w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy, gdy naprawa lub wymiana nie 
byłyby możliwe, gdyż rozwiązanie umowy sprzedaży powinno być ograniczone do 
przypadków całkowitego niewykonania umowy lub do szczególnie poważnych 
przypadków wypowiedzenia umowy;

Or. it

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 120
Ustęp 27

27. uważa, że instrument przekrojowy mógłby dawać konsumentowi swobodę wyboru 
pomiędzy dostępnymi sposobami przywrócenia zgodności towarów z umową 
w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy, gdy naprawa lub wymiana nie 
byłyby możliwe, gdyż rozwiązanie umowy sprzedaży powinno być ograniczone do 
przypadków całkowitego niewykonania umowy lub do szczególnie poważnych 
przypadków wypowiedzenia umowy;

Or. it
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Poprawkę złożył Stefano Zappalà

Poprawka 121
Ustęp 29

29. uważa, że (skreślenie) instrument przekrojowy powinien wprowadzać bezpośrednią 
odpowiedzialność producenta w przypadku niezgodności towaru z umową;

Or. it

Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 122
Ustęp 29

29. wzywa Komisję do włączenia do dyrektywy w sprawie sprzedaży i gwarancji zasady 
bezpośredniej odpowiedzialności producenta za brak zgodności towaru z umową;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 123
Ustęp 29

29. uważa, że (skreślenie) należy wprowadzić odpowiednie postanowienia dotyczące 
bezpośredniej odpowiedzialności producenta w przypadku niezgodności towaru z 
umową w celu podniesienia poziomu zaufania klienta, szczególnie w przypadkach 
nabywania przez niego produktu lub usługi w innym państwie członkowskim; w 
związku z tym jest zdania, że należy zachęcać do opracowania europejskiego znaku 
odpowiedzialności producenta;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 124
Ustęp 29

29. uważa, że (skreślenie) nie należy wprowadzać bezpośredniej odpowiedzialności 
producenta w przypadku niezgodności towaru z umową;

Or. en
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Poprawkę złożył Marco Rizzo

Poprawka 125
Ustęp 30

30. podkreśla, że wszystkie kwestie związane z gwarancją handlową (treść, przeniesienie, 
ograniczenie) powinny zostać uwzględnione w dyrektywie w sprawie 
sprzedaży/gwarancji w celu umożliwienia konsumentom rozróżnienia gwarancji 
prawnych oraz dodatkowych gwarancji handlowych;

Or. en

Poprawkę złożył Wolfgang Bulfon

Poprawka 126
Ustęp 30

30. podkreśla, że wszystkie kwestie związane z gwarancją handlową (treść, przeniesienie, 
ograniczenie) powinny być uwzględnione w dyrektywie o sprzedaży konsumenckiej, 
aby pomóc konsumentowi rozróżnić między gwarancją ustawową a dodatkowymi 
gwarancjami handlowymi;

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 127
Ustęp 31

31. nalega, aby niniejszy przegląd, który dotyczyć będzie umów z konsumentami, został 
w sposób spójny zintegrowany z pracami nad prawem umów w ramach trwałego 
procesu wypracowania wspólnego systemu odniesienia, stresses therefore that this 
Review and the work on the CFR need to progress in a complementary way, whilst 
acknowledging that achieving this coherence should not impede or delay the current 
Review process;

Or. en



PE 390.578v01-00 38/41 AM\671183PL.doc

PL

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 128
Ustęp 31

31. kładzie nacisk na fakt, że europejskie prawo konsumenckie powinno wpisywać się 
w spójny sposób w ogólną teorię prawa umów; a tym samym podkreśla, że omawiany 
przegląd oraz prace nad wspólnymi rami odniesienia powinny się wzajemnie 
uzupełniać, równocześnie przyznając, że związek ten nie powinien stać obecnemu 
przeglądowi na przeszkodzie, ani go opóźniać;

Or. de

Poprawkę złożyła Christel Schaldemose

Poprawka 129
Ustęp 31

31. nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. da

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 130
Ustęp 31 a (nowy)

31a. podkreśla, że niniejszy przegląd oraz prace nad wspólnym systemem odniesienia 
winny uzupełniać się nawzajem przy uznaniu faktu, że osiągnięcie spójności 
pomiędzy nimi nie będzie utrudniało procesu przeglądu, ani go opóźniało;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 131
Ustęp 31 b (nowy)

31b. wzywa Komisję do opracowania fakultatywnego prawa, które w oparciu o wspólne 
ramy odniesienia byłoby przedstawiane konsumentowi przy zawieraniu umowy jako 
prawo właściwe („blue button” lub „blue flag”);

Or. de
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Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 132
Ustęp 32

32. podkreśla konieczność zapewnienia skuteczności prawa konsumenckiego, tak aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawkę złożyła Janelly Fourtou

Poprawka 133
Ustęp 32

32. podkreśla konieczność zapewnienia skuteczności prawa konsumenckiego, tak aby 
zwiększyć zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson oraz André Brie

Poprawka 134
Ustęp 32 a (nowy)

32a. jest zdania, że środki samoregulacyjne oraz środki tzw. „prawa miękkiego” nie mogą 
zastępować wiążących aktów wspólnotowych oraz że w związku z tym naruszenia 
obowiązujących na terenie całej UE kodeksów postępowania powinny być określane 
mianem nieuczciwych praktyk handlowych i poddawane sankcjom karnym;

Or. en

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson oraz André Brie

Poprawka 135
Ustęp 32 b (nowy)

32b. zwraca uwagę, że proponowane przepisy w sprawie wspierania sprzedaży na rynku 
wewnętrznym COM(2001)0546 stoją w oczywistej sprzeczności z deklaracjami 
zawartymi w zielonej księdze, ponieważ nie spełniają one wymogów wysokiego 
poziomu ochrony konsumenta oraz nie stwarzają bezpiecznych ram prawnych, 
których potrzebują konsumenci;
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Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 136
Ustęp 33

33. wzywa Komisję do poprawy istniejących przepisów z zakresu ochrony i 
informowania konsumentów oraz do zapewnienia należytego stosowania i 
poszanowania obowiązujących zasad;

Or. el

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 137
Ustęp 33 a (nowy)

33a. zachęca Komisję do dokonania szczegółowej analizy wpływu wszelkich środków 
zaproponowanych w ramach niniejszego przeglądu w celu zagwarantowania, że 
przyczyniają się one do podwyższenia poziomu zaufania konsumenta i nie obciążają 
niepotrzebnie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, a także przyczyniają się 
do ukończenia budowy wspólnego rynku;

Or. en

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 138
Ustęp 33 b (nowy)

33b. domaga się od Komisji, aby skoordynowała swe działania wewnętrzne oraz położyła 
nacisk na opracowanie spójnych przepisów sektorowych;

Or. en

Poprawkę złożył Nicola Zingaretti

Poprawka 139
Ustęp 33 c (nowy)

33c. zaleca skrupulatne przestrzeganie zasad lepszego stanowienia prawa;
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Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Heide Rühle

Poprawka 140
Ustęp 34

34. zobowiązuje państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy pomiędzy organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za stosowanie prawa konsumenckiego i ułatwienia 
konsumentom dostępu do odwołań sądowych lub pozasądowych w celu 
egzekwowania ich praw na szczeblu europejskim; zaleca w związku z tym, aby 
państwa członkowskie stwarzały zachęty do podejmowania „działań klasowych” w 
celu zwiększenia skuteczności odwołań sądowych lub pozasądowych 
podejmowanych zbiorowo przez konsumentów, którzy znaleźli się w podobnych, 
niekorzystnych dla nich sytaucjach;

Or. en

Poprawkę złożyli Kurt Lechner oraz Malcolm Harbour

Poprawka 141
Ustęp 34 a (nowy)

34a. wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiedzialności za zakończenie budowy 
rynku wewnętrznego towarów i usług oraz do powstrzymania się od zbyt 
rygorystycznego wdrażania europejskich przepisów o ochronie praw konsumenta, 
ale raczej do uzgodnienia spójnej strategii harmonizacji tych przepisów w 
połączeniu z klauzulą rynku wewnętrznego, która podniesie poziom zaufania 
konsumenta do funkcjonowania tego rynku; 

Or. en
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