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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

A. Treść wniosku

Za pomocą niniejszego wniosku w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży Komisja Europejska pragnie usunąć z rynku wewnętrznego przeszkody wynikające 
z różnic w prawie umów, jakie obowiązuje w poszczególnych państwach członkowskich. 
Instrument ten wprowadza do prawa krajowego szereg przepisów dotyczących prawa umów, 
które stanowią alternatywę i z których dany przedsiębiorca może skorzystać (opt-in), jeżeli 
konsument wyraźnie się na to zgodzi. Z tego dobrowolnego instrumentu można skorzystać 
wyłącznie w przypadku transgranicznych umów sprzedaży mienia ruchomego, treści 
cyfrowych i związanych z tym umów o świadczenie usług, które wiążą przedsiębiorcę 
i konsumentów (B2C) lub dwóch przedsiębiorców, jeżeli co najmniej jeden z nich jest MŚP 
(B2B). Państwa członkowskie mogą również rozszerzyć zakres stosowania na umowy 
wewnętrzne oraz umowy typu B2B, które nie obejmują MŚP. 

Komisja uważa, że jednolite prawo umów może doprowadzić do zmniejszenia kosztów 
transakcji ponoszonych przez przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP. Proponowany 
system zapewniłby konsumentom szerszą i bardziej konkurencyjną ofertę produktów, a także 
zwiększyłby ochronę konsumentów oraz pewność prawa.

B. Uwagi sprawozdawczyni

Różnice w prawie umów są przeszkodą, chociaż nie najważniejszą. Należy ją jednak w miarę 
możliwości również usunąć. Jako sprawozdawczyni z ramienia komisji ECON uważam, że 
należy zwrócić uwagę na konkretne skutki gospodarcze, jakie może przynieść niniejszy 
wniosek, oraz na osiągnięcie za pomocą wniosku jak najwyższej wartości dodanej, zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów. 

Główna kwestia polega na zbadaniu, czy koszty wynikające z obecnej różnorodności 
przewyższają koszty wprowadzenia nowego systemu. Należy również wziąć pod uwagę 
trwającą właśnie reorganizację prawnych ram dotyczących transgranicznych umów 
sprzedaży, związaną z przyjętą niedawno dyrektywą dotyczącą praw konsumentów, 
wnioskami w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów i rozstrzygania sporów 
internetowych, a także planowaną na 2013 r. oceną rozporządzenia Rzym I. Mimo analizy 
wpływu, której wyniki nie są całkowicie jednoznaczne, rozsądek nakazuje myśleć, że 
zharmonizowany dobrowolny system przyniesie jednolitemu rynkowi jakąś wartość dodaną. 
Reakcje grup interesu na ten wniosek pokazują jednak, że ich zdaniem korzyści będą raczej 
niewielkie. Jeżeli przedsiębiorcy mają rzeczywiście korzystać z tego instrumentu, powinien 
on oferować wyraźnie dostrzegalną wartość dodaną. W związku z tym konkretne 
opracowanie rzeczonego jednolitego systemu powinno być jasne, powinno oferować 
maksymalną pewność prawa i nie pociągać za sobą dodatkowych kosztów o odstraszającym 
skutku. Należy przy tym zapewnić konsumentom wysoki poziom ochrony. 

Ponieważ trudne negocjacje nad dyrektywą w sprawie praw konsumentów pokazały granice 
maksymalnej harmonizacji przepisów (jako najlepszej opcji), sprawozdawczyni jest 
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przychylna dobrowolnemu korzystaniu z instrumentu. 

Sprawozdawczynię cieszy również fakt, że wniosek objął stosunki umowne typu B2B. MŚP 
rzeczywiście czerpią korzyści ze zmniejszenia kosztów prawnych w ramach stosunków 
zawodowych. Ponadto analiza wypływu pokazuje, że to właśnie uproszczenie negocjacji 
między MŚP przyniosłoby duże potencjalne korzyści gospodarcze. Oprócz tego w ten sposób 
uznaje się często słabszą pozycję MŚP w negocjacjach nad umowami typu B2B. 
Sprawozdawczyni wyraża więc zadowolenie z wiążącego charakteru przepisów dotyczących 
opóźnień przedsiębiorstw w płatnościach. Ten europejski instrument w sprawie przepisów 
dotyczących sprzedaży powinien być mimo wszystko lepiej dostosowany do potrzeb MŚP. 

Wniosek ten zawiera wiele nieuregulowanych ważnych elementów stosunku umownego, 
w związku z czym przedsiębiorstwa będą prawdopodobnie musiały korzystać z porad w 
zakresie prawa obcego, a spodziewana pewność prawa nie będzie zagwarantowana. 
Problematyczny okazuje się zwłaszcza brak przepisów dotyczących przenoszenia własności. 
Najpóźniej w trakcie pierwszej oceny należy więc zbadać, czy w ramach niniejszego 
rozporządzenia trzeba uregulować kwestie, o których mowa w punkcie preambuły 27, 
a w szczególności dotyczące przenoszenia własności. 

Chociaż usługi finansowe w zasadzie pozostają poza zakresem stosowania rozporządzenia –
zgodnie z wnioskiem Parlamentu zawartym w poprzednim sprawozdaniu komisji 
opiniodawczej – niektóre punkty dotyczące tych kwestii zasługują na bardziej szczegółowe 
rozpatrzenie.

Ponieważ instrument ma na celu w szczególności zmniejszenie kosztów handlu 
transgranicznego, jakie ponoszą MŚP, Komisja, w porozumieniu z reprezentatywnymi 
organizacjami, powinna nadać europejskim przepisom prawa sprzedaży bardziej konkretną 
postać za pomocą wzorów umów, co zwiększy pewność prawa i ułatwi procedury 
odwoławcze.

Na zakończenie sprawozdawczyni wyraża nadzieję, że ze względu na zaniepokojenie 
organizacji interesu komisja JURI, przedmiotowo właściwa, oraz komisja IMCO, komisja 
zaangażowana, zajmą się niejednoznacznymi terminami, których jest wiele, koniecznością 
dowiedzenia, że stosowanie art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I nie doprowadzi do sytuacji, 
w której prawa konsumentów określone w instrumencie w sprawie przepisów prawa 
dotyczących sprzedaży zostaną zastąpione bardziej surowymi przepisami prawa krajowego, 
niejednoznacznością art. 8 i 9 rozporządzenia oraz lepszą równowagą między prawami 
a obowiązkami przedsiębiorstw i konsumentów, tak aby system ten był wystarczająco 
atrakcyjny.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

(19a) Usługi finansowe, z uwagi na ich 
szczególny charakter, należy wyłączyć z 
zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Do celów stosowania 
niniejszego rozporządzenia przez usługi 
finansowe rozumie się w szczególności, 
ale nie wyłącznie: usługi i działalność 
instytucji kredytowej, instytucji 
finansowej lub przedsiębiorstwa usług 
pomocniczych w rozumieniu art. 4 pkt 1, 5 
i 21 dyrektywy 2006/48/WE; zakładu 
ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub 
ubezpieczeniowej spółki holdingowej w 
rozumieniu art. 13 pkt 1 i 2, art. 13 pkt 4 i 
5 oraz art. 212 ust. 1 lit. f) dyrektywy 
2009/138/WE; firmy inwestycyjnej w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2006/49/WE; instytucji płatniczej w 
rozumieniu art. 4 pkt 9 dyrektywy 
2007/64/WE; emitenta pieniądza 
elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 
dyrektywy 2009/110/WE; pośrednika 
kredytowego lub kredytodawcy innego niż 
instytucja kredytowa w rozumieniu art. 3 
lit. e) lub i) dyrektywy .../.../WE [wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi]; kredytodawcy lub 
pośrednika kredytowego w rozumieniu 
art. 3 lit. b) lub f) dyrektywy 2008/48/WE. 
Za usługę finansową należy także uważać 
świadczenie usług wymiany walut.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że wskazane jest wyraźne zaznaczenie w preambule, iż usługi 
finansowe są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia, a także dodanie 
niewyczerpującego opisu tej kategorii.



PE491.011v02-00 6/15 AD\915154PL.doc

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasadą przewodnią, na której powinny 
się opierać wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży, jest swoboda umów.
Autonomia stron powinna być ograniczona 
wyłącznie w koniecznych przypadkach i 
tylko w niezbędnym zakresie, w 
szczególności w celu ochrony konsumenta.
Jeżeli zachodzi potrzeba, należy wyraźnie 
zaznaczyć, że dane przepisy mają charakter 
bezwzględnie wiążący.

(30) Zasadą przewodnią, na której powinny 
się opierać wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży, jest swoboda umów.
Autonomia stron powinna być ograniczona 
wyłącznie w koniecznych przypadkach i 
tylko w niezbędnym zakresie, w 
szczególności w celu ochrony konsumenta
oraz MŚP. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy 
wyraźnie zaznaczyć, że dane przepisy mają 
charakter bezwzględnie wiążący.

Uzasadnienie

Chociaż swoboda umów ma istotnie pierwszorzędne znaczenie, należy też jasno uznać słabszą 
pozycję negocjacyjną MŚP w przypadkach niektórych stosunków typu B2B oraz w razie 
konieczności zaradzić tej sytuacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Aby jak najbardziej ułatwić 
odwoływanie się przez przedsiębiorców –
zwłaszcza MŚP – do wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży oraz zgodnie z zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego, Komisja 
opracowuje, w porozumieniu z 
organizacjami reprezentującymi 
konsumentów i przedsiębiorców, wzory 
umów we wszystkich językach urzędowych 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Zarówno niefortunna złożoność aktualnego wniosku, jak i brak fachowej wiedzy prawniczej 
wśród MŚP sprawia, że pożądane jest opracowanie europejskich wzorów umów.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Ponadto Komisja organizuje 
szkolenia skierowane zarówno do 
prawników, jak i reprezentatywnych 
organizacji zawodowych i 
międzybranżowych. Powinna również 
dostarczyć informacji o tym, w jaki sposób 
niniejsze rozporządzenie oddziałuje na 
dyrektywę …/…/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia … w sprawie 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów konsumenckich1 i rozporządzenie 
(UE) nr xxxx/xxxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia… w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich2.
__________________
1 Dz.U. L …
2 Dz.U. L …

Uzasadnienie

Organizacje zawodowe i międzybranżowe odgrywają często ważną rolę w zapoznawaniu 
swoich członków z istniejącymi i nowymi przepisami i w związku z tym także i one muszą 
korzystać ze szkoleń na temat nowego systemu wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy również dokonać przeglądu 
funkcjonowania wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży lub 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia po pięciu latach od 
rozpoczęcia ich stosowania. Przegląd 
powinien uwzględniać między innymi 

(35) Należy również dokonać przeglądu 
funkcjonowania wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży lub 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia po pięciu latach od 
rozpoczęcia ich stosowania. Przegląd 
powinien uwzględniać między innymi 
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potrzebę dalszego rozszerzenia zakresu ich 
stosowania w odniesieniu do umów między 
przedsiębiorcami lub ze względu na
zmiany rynkowe i technologiczne 
związane z treściami cyfrowymi, oraz 
przyszły rozwój dorobku wspólnotowego.

potrzebę dalszego rozszerzenia zakresu ich 
stosowania w odniesieniu do umów między 
przedsiębiorcami, potrzebę wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, zwłaszcza przeniesienia 
własności, przepisy dotyczące roszczeń 
związanych z czynem niedozwolonym,
zmiany rynkowe i technologiczne 
związane z treściami cyfrowymi oraz 
przyszły rozwój dorobku wspólnotowego.
W celu opracowania równoważnych 
instrumentów stosowanych w bardziej 
skomplikowanych umowach, takich jak 
umowy związane z ubezpieczeniem lub 
usługami finansowymi, przegląd powinien 
również uwzględniać możliwość 
opracowania takich instrumentów w 
ramach kompleksowego wspólnego 
europejskiego prawa umów, 
obejmującego przepisy dotyczące 
ubezpieczeń i transportu. Analogicznie 
należy rozważyć możliwość opracowania 
wspólnego europejskiego prawa 
upadłościowego, w tym przepisów 
dotyczących egzekucji z nieruchomości.

Uzasadnienie

Mimo celu dostarczenia kompleksowego zbioru przepisów dotyczących prawa umów, wniosek 
nie reguluje szeregu zasadniczych aspektów stosunku umownego, stwarzając realne ryzyko, że 
przedsiębiorstwa nadal będą musiały ponosić koszt porad prawnych na temat zagranicznych 
systemów. Szczególnie problematyczny okazuje się brak przepisów dotyczących przenoszenia 
własności. Najpóźniej w trakcie pierwszego przeglądu Komisja powinna więc zbadać, czy w 
ramach niniejszego rozporządzenia trzeba uregulować kwestie, o których mowa w punkcie 
preambuły 27, a w szczególności dotyczące przenoszenia własności. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) zakupu dewiz;
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Uzasadnienie

Chociaż usługi finansowe zasadniczo pozostają poza zakresem stosowania rozporządzenia, 
wskazane jest dodatkowe doprecyzowanie, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia do tego 
zakresu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera j) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usług finansowych, w tym usług 
bankowości internetowej;

(i) usług finansowych, w tym usług 
bankowości internetowej, usług płatności i 
emisji pieniądza elektronicznego;

Uzasadnienie

Chociaż usługi finansowe zasadniczo pozostają poza zakresem stosowania rozporządzenia, 
wskazane jest dodatkowe doprecyzowanie, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia do tego 
zakresu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera m) – punkt (iv)  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) usługi finansowych; (iv) usług finansowych, w tym usług 
płatności i emisji pieniądza 
elektronicznego, oraz wszelkiego rodzaju 
ubezpieczeń – zarówno towarów i treści 
cyfrowych, jak i innych;

Uzasadnienie

Chociaż usługi finansowe zasadniczo pozostają poza zakresem stosowania rozporządzenia, 
wskazane jest dodatkowe doprecyzowanie, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia do tego 
zakresu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży mogą być wykorzystywane 
jedynie wtedy, gdy sprzedawca towarów 
lub dostawca treści cyfrowych jest 
przedsiębiorcą. W przypadkach, w których 
wszystkie strony umowy są 
przedsiębiorcami, wspólne europejskie 
przepisy dotyczące sprzedaży mogą być 
wykorzystywane, jeżeli co najmniej jedna 
z tych stron jest małym lub średnim 
przedsiębiorstwem („MŚP”).

1. Wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży mogą być wykorzystywane 
jedynie wtedy, gdy sprzedawca towarów 
lub dostawca treści cyfrowych jest 
przedsiębiorcą.

Uzasadnienie

Zakaz wykorzystywania wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży w 
umowach między przedsiębiorcami niebędącymi MŚP wydaje się arbitralny. Biorąc pod 
uwagę fakt, że jest to system oparty na zasadzie dobrowolności (opt-in), proponuje się 
skreślenie tego przepisu, ponieważ również transgraniczny handel między większymi 
przedsiębiorstwami mógłby czerpać korzyści ze wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Zestaw narzędzi

Do … [jeden rok od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawia kompleksowy 
„zestaw narzędzi” w celu uzupełnienia 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży. Ten zestaw 
narzędzi zawiera co najmniej umowę 
wzorcową ze standardowymi warunkami 
zgodnymi ze wspólnymi europejskimi 
przepisami dotyczącymi sprzedaży, a także 
uzasadnienie zawierające omówienie 
poszczególnych artykułów wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
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sprzedaży;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do … [cztery lata od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności na temat poziomu akceptacji 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży, zakresu, w jakim 
wywołały one spory prawne oraz
aktualnego stanu różnic w poziomie 
ochrony konsumenta między wspólnymi 
europejskimi przepisami dotyczącymi 
sprzedaży i prawem krajowym. Informacja 
ta obejmuje kompleksowy przegląd 
orzecznictwa sądów krajowych 
dokonujących wykładni wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży.

1. Do … [cztery lata od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, oceniając w 
szczególności: poziom akceptacji 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży przez MŚP i 
przedsiębiorstwa niebędące MŚP, czy 
osiągnięto obniżenie kosztów transakcji,
zakres, w jakim wywołały one spory 
prawne, oraz aktualny stan różnic w 
poziomie ochrony konsumenta między 
wspólnymi europejskimi przepisami 
dotyczącymi sprzedaży i prawem 
krajowym. Informacja ta obejmuje 
kompleksowy przegląd orzecznictwa 
sądów krajowych dokonujących wykładni 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do … [pięć lat od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu szczegółowe 
sprawozdanie zawierające przegląd 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia oraz uwzględniając między 
innymi potrzebę dalszego rozszerzenia 
zakresu stosowania, jeśli chodzi o umowy 

2. Do … [pięć lat od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu szczegółowe 
sprawozdanie zawierające przegląd 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia oraz uwzględniając między 
innymi potrzebę dalszego rozszerzenia 
zakresu stosowania, jeśli chodzi o umowy 
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między przedsiębiorstwami, o zmiany 
rynkowe i technologiczne związane z 
treściami cyfrowymi, oraz przyszły rozwój 
dorobku wspólnotowego.

między przedsiębiorstwami, potrzebę 
uregulowania także aspektów stosunku 
umownego, zwłaszcza przeniesienia 
własności i roszczeń związanych z czynem 
niedozwolonym, w ramach europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, zmiany 
rynkowe i technologiczne związane z 
treściami cyfrowymi oraz przyszły rozwój 
dorobku wspólnotowego.

Przegląd w szczególności ocenia, czy 
stosowanie wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży 
przyczyniło się do zwiększenia zaufania 
konsumentów w handlu transgranicznym 
i ograniczenia kosztów transakcyjnych. 
Ocenia również wpływ na konsumentów 
znajdujących się w mniej korzystnej 
sytuacji. Ponadto w celu utrzymania 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów na mocy wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, sprawozdanie w należyty 
sposób uwzględnia wszelkie 
dotychczasowe zmiany dyrektywy 
2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie praw konsumentów1.
Jeżeli chodzi o kwestie natury umownej i 
pozaumownej nieobjęte europejskimi 
przepisami dotyczącymi sprzedaży, ale 
dotyczące mimo wszystko wszelkich 
aspektów stosunku umownego, Komisja 
bada następujące kwestie: przeniesienie 
własności, osobowość prawną, nieważność 
umowy wynikającą z braku zdolności do 
czynności prawnych, sprzeczność z 
prawem lub dobrymi obyczajami, 
określenie języka umowy, kwestie 
niedyskryminacji, reprezentację, wielość 
dłużników i wierzycieli, zmianę stron, w 
tym cesję, potrącenie lub połączenie, 
prawo rzeczowe, prawo własności 
intelektualnej i prawo deliktów oraz 
równoległe konkurencyjne roszczenia 
umowne i pozaumowne nieobjęte 
zakresem stosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
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sprzedaży.
––––––––––––––––––
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.

Uzasadnienie

Mimo celu dostarczenia kompleksowego zbioru przepisów dotyczących prawa umów, wniosek 
nie reguluje szeregu zasadniczych aspektów stosunku umownego, stwarzając realne ryzyko, że 
przedsiębiorstwa nadal będą musiały ponosić koszt porad prawnych na temat zagranicznych 
systemów. Szczególnie problematyczny okazuje się brak przepisów dotyczących przenoszenia 
własności. Najpóźniej w trakcie pierwszego przeglądu Komisja powinna więc zbadać, czy w 
ramach niniejszego rozporządzenia trzeba uregulować kwestie, o których mowa w punkcie 
preambuły 27, a w szczególności dotyczące przenoszenia własności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwestie, które należą do zakresu 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży, ale nie zostały w 
nich wyraźnie uregulowane, rozstrzyga się 
zgodnie z celami i zasadami leżącymi u ich 
podstaw oraz ogółem ich przepisów, bez 
odwoływania się do prawa krajowego, 
które miałoby zastosowanie w braku 
porozumienia o wykorzystaniu wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży ani do jakiegokolwiek innego 
prawa.

2. Kwestie, które należą do zakresu 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży, ale nie zostały w 
nich wyraźnie uregulowane, rozstrzyga się
w miarę możliwości zgodnie z celami i 
zasadami leżącymi u ich podstaw oraz 
ogółem ich przepisów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o łącznej cenie i dodatkowych opłatach i 
kosztach, zgodnie z art. 14 ust. 1;

b) o łącznej cenie i dodatkowych opłatach i 
kosztach, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2;
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Uzasadnienie

Jeżeli umowa jest podpisywana w lokalu przedsiębiorcy, nie jest jasne, dlaczego konsument 
nie może uzyskać wszystkich informacji na temat ceny zgodnie z art. 14.
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