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Poprawka 1
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo umów 
stanowi trzon wszystkich przepisów 
krajowych dotyczących zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw
i konsumentów; mając na uwadze, że ze 
względu na 27 różnych systemów 
prawnych, jak również z powodu ryzyka
i kosztów związanych z transakcjami 
transgranicznymi rynek wewnętrzny wciąż 
jest rozczłonkowany,

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
wciąż jest rozczłonkowany z powodu wielu 
czynników, w tym nieudanego wdrożenia 
istniejących przepisów o jednolitym rynku,

Or. en

Poprawka 2
Emma McClarkin

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo umów 
stanowi trzon wszystkich przepisów 
krajowych dotyczących zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw
i konsumentów; mając na uwadze, że ze 
względu na 27 różnych systemów 
prawnych, jak również z powodu ryzyka
i kosztów związanych z transakcjami 
transgranicznymi rynek wewnętrzny wciąż 
jest rozczłonkowany,

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
wciąż jest rozczłonkowany z powodu wielu 
czynników, w tym nieudanego wdrożenia 
istniejących przepisów o jednolitym rynku,

Or. en
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Poprawka 3
Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo umów 
stanowi trzon wszystkich przepisów 
krajowych dotyczących zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw
i konsumentów; mając na uwadze, że ze 
względu na 27 różnych systemów 
prawnych, jak również z powodu ryzyka
i kosztów związanych z transakcjami 
transgranicznymi rynek wewnętrzny wciąż 
jest rozczłonkowany,

A. mając na uwadze potrzebę szerszych 
analiz pozwalających zrozumieć, dlaczego
rynek wewnętrzny wciąż jest 
rozczłonkowany i w jaki sposób najlepiej 
podejść do tych problemów, w tym w jaki 
sposób zadbać o wdrożenie istniejących 
przepisów,

Or. en

Poprawka 4
Catherine Stihler

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo umów 
stanowi trzon wszystkich przepisów 
krajowych dotyczących zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw
i konsumentów; mając na uwadze, że ze 
względu na 27 różnych systemów 
prawnych, jak również z powodu ryzyka
i kosztów związanych z transakcjami 
transgranicznymi rynek wewnętrzny wciąż 
jest rozczłonkowany,

A. mając na uwadze potrzebę szerszych 
analiz pozwalających lepiej zrozumieć,
dlaczego rynek wewnętrzny wciąż jest 
rozczłonkowany i w jaki sposób najlepiej 
podejść do tych problemów, w tym w jaki 
sposób zadbać o wdrożenie istniejących 
przepisów, takich jak dyrektywa w sprawie 
usług na rynku wewnętrznym 
(2006/123/WE),

Or. en
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Poprawka 5
Louis Grech

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

A a. mając na uwadze, że niektóre
z najbardziej oczywistych przeszkód 
napotykanych przez konsumentów i MŚP
w związku z jednolitym rynkiem 
europejskim to złożoność stosunków 
umownych, niesprawiedliwe warunki 
umów, niewłaściwe i niedostateczne 
informowanie oraz mało skuteczne, 
czasochłonne procedury,

Or. en

Poprawka 6
Catherine Stihler

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego,

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Emma McClarkin

Projekt opinii
Punkt B preambuły 
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego,

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze
wspólnego europejskiego prawa umów
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku
wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że korzyści ze zbioru 
narzędzi pozwalającego na tworzenie 
bardziej spójnych i konsekwentnych 
przepisów i standardowych warunków
odnieśliby zwłaszcza przedsiębiorcy
i konsumenci, gdyż to oni mogą lepiej
korzystać z zalet jednolitego rynku,

Or. en

Poprawka 9
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
odnieśliby zwłaszcza konsumenci oraz że 
przyczyniłoby się ono w szczególności do 
upowszechnienia ponadgranicznego 
handlu na rynku wewnętrznym, jak 
również do zwiększenia jego dostępności,
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Or. en

Poprawka 10
Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze
wspólnego europejskiego prawa umów
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku
wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że korzyści ze zbioru 
narzędzi pozwalającego na tworzenie 
bardziej spójnych i konsekwentnych 
przepisów i standardowych warunków
odnieśliby zwłaszcza przedsiębiorcy
i konsumenci, gdyż to oni mogą lepiej
korzystać z zalet jednolitego rynku,

Or. en

Poprawka 11
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
odnieśliby zwłaszcza konsumenci, gdyż to 
oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że korzyści ze 
wspólnego europejskiego prawa umów 
mogą odnieść zwłaszcza konsumenci, gdyż 
to oni mogą w pełni korzystać z zalet 
rynku wewnętrznego,

Or. nl

Poprawka 12
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt C preambuły 
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej 
księdze1 Komisja przedstawiła liczne 
możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, które mogłyby 
pomóc UE wyjść z kryzysu gospodarczego,
zwiększyć liczbę przedsiębiorstw w UE
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego,

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej 
księdze1 Komisja przedstawiła liczne 
możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, który mógłby
pomóc zwiększyć liczbę przedsiębiorstw 
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do
jednolitego rynku,

Or. en

Poprawka 13
Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej
księdze1 Komisja przedstawiła liczne 
możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, które mogłyby
pomóc UE wyjść z kryzysu gospodarczego,
zwiększyć liczbę przedsiębiorstw w UE
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego,

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej
księdze Komisja przedstawiła liczne 
możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, który mógłby
pomóc zwiększyć liczbę przedsiębiorstw 
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego,

Or. en

Poprawka 14
Catherine Stihler

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej 
księdze1 Komisja przedstawiła liczne 

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej 
księdze1 Komisja przedstawiła liczne 
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możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, które mogłyby
pomóc UE wyjść z kryzysu gospodarczego, 
zwiększyć liczbę przedsiębiorstw w UE
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego,

możliwości związane z instrumentem 
europejskiego prawa umów, który mógłby 
pomóc zwiększyć liczbę przedsiębiorstw 
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do 
jednolitego rynku,

Or. en

Poprawka 15
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt D preambuły 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją harmonizacji i jej 
granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów
w Europie,

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją pełnej harmonizacji
i jej granice w dziedzinie prawa umów
w odniesieniu do ochrony konsumentów, 
wynikające ze złożonego charakteru 
zagadnienia, choć nie podważyły sensu 
wspólnego zaangażowania na rzecz 
wysokich standardów ochrony 
konsumentów w Europie,

Or. en

Poprawka 16
Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt D preambuły 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją harmonizacji i jej 

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją harmonizacji prawa 
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granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów
w Europie,

konsumentów stosowanego w umowach, 
choć nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów
w Europie,

Or. en

Poprawka 17
Catherine Stihler

Projekt opinii
Punkt D preambuły 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją harmonizacji i jej 
granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów
w Europie,

D. mając na uwadze, że negocjacje
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją pełnej harmonizacji
i jej granice w dziedzinie stosowanego
w umowach prawa konsumentów, 
wynikające ze złożonego charakteru 
zagadnienia, choć nie podważyły sensu 
wspólnego zaangażowania na rzecz 
wysokich standardów ochrony 
konsumentów w Europie,

Or. en

Poprawka 18
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że negocjacje 
w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony
konsumentów2 uwidoczniły trudności 

D. mając na uwadze, że negocjacje 
w sprawie dyrektywy dotyczącej praw
konsumentów2 uwidoczniły trudności 
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związane z koncepcją harmonizacji i jej 
granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów 
w Europie,

związane z koncepcją harmonizacji i jej 
granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów 
w Europie,

Or. de

Poprawka 19
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt D preambuły 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów uwidoczniły trudności 
związane z koncepcją harmonizacji i jej 
granice w dziedzinie prawa umów, choć 
nie podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów w 
Europie2,

D. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów uwidoczniły zarówno 
korzyści, jak i trudności związane z 
koncepcją harmonizacji i jej granice w 
dziedzinie prawa umów, choć nie 
podważyły sensu wspólnego 
zaangażowania na rzecz wysokich 
standardów ochrony konsumentów w 
Europie2,

Or. nl

Poprawka 20
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt E preambuły 

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że efekt końcowy
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany, w razie 
konieczności zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawcę europejskiego, 
aby proces ów zyskał polityczną 

E. mając na uwadze, że efekt końcowy 
musi być realistyczny, wykonalny
i proporcjonalny, a także dobrze 
przemyślany, zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawców 
europejskich,
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legitymację i takież poparcie,

Or. en

Poprawka 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Punkt E preambuły 

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że efekt końcowy 
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany, w razie 
konieczności zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawcę europejskiego, 
aby proces ów zyskał polityczną 
legitymację i takież poparcie,

E. mając na uwadze, że efekt końcowy 
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany i poddany 
dogłębnej analizie wpływu, w razie 
konieczności zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawcę europejskiego, 
aby proces ów zyskał polityczną 
legitymację i takież poparcie,

Or. en

Poprawka 22
Catherine Stihler

Projekt opinii
Punkt E preambuły 

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że efekt końcowy
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany, w razie 
konieczności zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawcę europejskiego, 
aby proces ów zyskał polityczną 
legitymację i takież poparcie,

E. mając na uwadze, że jakikolwiek efekt 
końcowy w zakresie europejskiego prawa
umów – musi być realistyczny, wykonalny, 
proporcjonalny i dobrze przemyślany,
w razie konieczności zmieniony
i formalnie przyjęty przez
współprawodawców europejskich,

Or. en
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Poprawka 23
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt E preambuły 

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że efekt końcowy 
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany, w razie 
konieczności zmieniony i formalnie 
przyjęty przez prawodawcę europejskiego, 
aby proces ów zyskał polityczną 
legitymację i takież poparcie,

E. mając na uwadze, że efekt końcowy 
tego procesu – europejskie prawo umów –
musi być dobrze przemyślany, a płynące z 
niego korzyści należy w pozytywny sposób 
przedstawić obywatelom, aby proces ów 
zyskał polityczną legitymację i takież 
poparcie,

Or. nl

Poprawka 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje otwartą 
debatę na temat zielonej księgi i pragnie, 
aby właściwe służby Komisji dogłębnie 
przeanalizowały wynik tych konsultacji;

1. z zadowoleniem przyjmuje otwartą 
debatę na temat zielonej księgi i pragnie, 
aby właściwe służby Komisji dogłębnie 
przeanalizowały wynik tych konsultacji;
wzywa Komisję Europejską do 
sporządzenia dogłębnej analizy wpływu 
wszystkich proponowanych rozwiązań 
przy uwzględnieniu w szczególności oceny 
rzeczywistych potrzeb podmiotów 
gospodarczych, kosztów, jak również 
wartości dodanej każdego rozwiązania;

Or. en
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Poprawka 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje otwartą 
debatę na temat zielonej księgi i pragnie, 
aby właściwe służby Komisji dogłębnie 
przeanalizowały wynik tych konsultacji;

1. podkreśla potrzebę otwartej debaty na 
temat wszystkich rozwiązań politycznych 
zawartych w zielonej księdze i wzywa
właściwe służby Komisji do dogłębnego 
przeanalizowania wyników tych 
konsultacji; jednocześnie podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia szeroko 
zakrojonej analizy wpływu, by określić,
w jaki sposób wpłynie to na wszystkie 
strony, w tym MŚP, oraz potrzebę 
sporządzenia szczegółowych kosztorysów 
wdrożenia każdej propozycji Komisji;

Or. en

Poprawka 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o wyborze zaleceń
i przed rozpoczęciem prac nad tym 
rozwiązaniem politycznym szczegółowa 
analiza wpływu, w której jednakowo 
zbadane zostaną wszystkie rozwiązania 
polityczne proponowane w zielonej 
księdze, w tym możliwość 
niepodejmowania działań, musi zostać 
poddana dogłębnej kontroli Parlamentu 
Europejskiego i wszystkich 
zaangażowanych komisji;

Or. en
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Poprawka 27
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowej analizy wpływu rozwiązań 
uznanych za najbardziej odpowiednie; 
taka analiza wpływu powinna obejmować 
między innymi określenie najbardziej 
stosownej podstawy prawnej, zbadanie 
wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, 
przeanalizowanie zgodności
z obowiązującym prawem europejskim, 
międzynarodowym i prywatnym, 
określenie proponowanego systemu 
rozstrzygania sporów konsumentów
i przedsiębiorców w zakresie wyboru
i stosowania instrumentu fakultatywnego 
oraz określenie wartości dodanej takiego 
instrumentu fakultatywnego dla 
konsumentów i przedsiębiorców; należy 
przeprowadzić taką analizę wpływu i zająć 
się wykazanymi problemami przed 
rozpoczęciem prac nad rozwiązaniem 
politycznym;

Or. en

Poprawka 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla gospodarcze znaczenie 
MŚP oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych
w gospodarce europejskiej; w związku
z tym podkreśla potrzebę zadbania o to, by 
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promowana w programie Small Business 
Act zasada „najpierw myśl na małą skalę” 
była właściwie stosowana i uwzględniana 
jako priorytet w debacie nad europejskimi 
inicjatywami w zakresie prawa umów;

Or. en

Poprawka 29
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b. podkreśla, że przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o wyborze zaleceń
i przed rozpoczęciem prac nad tym 
rozwiązaniem politycznym szczegółowa 
analiza wpływu, w której jednakowo 
zbadane zostaną wszystkie rozwiązania 
polityczne proponowane w zielonej 
księdze, w tym możliwość 
niepodejmowania działań, musi zostać 
poddana dogłębnej kontroli Parlamentu 
Europejskiego i wszystkich 
zaangażowanych komisji;

Or. en

Poprawka 30
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 

2. stoi na stanowisku, że stworzenie 
zestawu narzędzi pozwalającego na 
stanowienie spójnych i jednolitych 
przepisów i standardowych warunków 
umów mogłoby stanowić proporcjonalną
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prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

i realistyczną metodę pozwalającą 
poprawić funkcjonowanie jednolitego 
rynku; podkreśla, że nie należy popierać 
rozwiązań, które wykraczają poza przyjęty
zestaw narzędzi; przypomina, że istnieje 
wiele innych praktycznych przeszkód
w handlu ponadgranicznym, których nie 
można rozwiązać na gruncie prawa umów,
w tym język, dostawa, koszty, preferencje 
konsumentów oraz kultura;

Or. en

Poprawka 31
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów 
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament
i Rada;

skreślony 

Or. en

Poprawka 32
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów 
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów 
czy szczegółowo opracowanego zestawu 
narzędzi mogłoby oznaczać ważną korzyść
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wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

z punktu widzenia lepszego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
że za jego formę prawną i zakres 
merytoryczny powinny ostatecznie 
odpowiadać Parlament i Rada;

Or. en

Poprawka 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego narzędzia prawnego w sferze
prawa umów na poziomie UE (28. system 
prawny) można by rozważyć w celu 
poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament
Europejski i Rada; podkreśla jednak, że 
takie rozwiązanie należy najpierw 
dokładnie przeanalizować, by zapewnić, że 
wnosi ono wartość dodaną zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla konsumentów 
oraz określić i wyjaśnić potencjalne 
współzależności z obowiązującymi 
przepisami UE;

Or. en

Poprawka 34
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 2. stoi na stanowisku, że
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opcjonalnego europejskiego prawa umów
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

międzyinstytucjonalne ustanowienie
zestawu narzędzi mogłoby oznaczać ważną 
korzyść z punktu widzenia lepszego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
że za jego formę prawną i zakres 
merytoryczny powinny ostatecznie 
odpowiadać Parlament i Rada; dodatkowe 
inicjatywy mające na celu udzielanie MŚP 
pomocy w rozpoczęciu ponadgranicznych 
stosunków handlowych mógłby 
obejmować określenie standardowych 
warunków stosowanych
w obowiązujących systemach prawnych;

Or. en

Poprawka 35
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie 
opcjonalnego europejskiego prawa umów
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

2. stoi na stanowisku, że stworzenie 
katalogu narzędzi pozwalającego na 
stanowienie spójnych i jednolitych 
przepisów i standardowych warunków 
umów mogłoby stanowić proporcjonalną
i realistyczną metodę pozwalającą 
poprawić funkcjonowanie jednolitego 
rynku; przypomina, że istnieje wiele 
innych praktycznych przeszkód w handlu 
ponadgranicznym, których nie można 
rozwiązać na gruncie prawa umów, w tym 
język, koszty dostawy, preferencje 
konsumentów oraz kultura;

Or. en
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Poprawka 36
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie
opcjonalnego europejskiego prawa umów 
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu 
widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę 
prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

2. stoi na stanowisku, że przygotowanie 
rozporządzenia w sprawie opcjonalnego 
europejskiego prawa umów przyczyni się 
znacząco do lepszego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i przyniesie korzyści 
przedsiębiorstwom (obniżenie kosztów 
dzięki unikaniu przepisów kolizyjnych), 
konsumentom (pewność prawa, zaufanie, 
wysoki poziom ich ochrony) oraz 
systemom sądowym w państwach 
członkowskich (nie trzeba już będzie 
analizować przepisów w innych 
państwach) oraz że za jego formę prawną i 
zakres merytoryczny powinny ostatecznie 
odpowiadać Parlament i Rada;

Or. nl

Poprawka 37
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
we współpracy z państwami 
członkowskimi badań i kontroli 
jakościowych, by ustalić, czy 
proponowane w ramach europejskiego 
prawa umów narzędzia są przyjazne dla 
stosujących je podmiotów, uwzględniają 
wszelkie obawy konsumentów, niosą
z sobą wartość dodaną dla konsumentów
i przedsiębiorców przez wzmocnienie 
jednolitego rynku i ułatwienie 
ponadgranicznej działalności handlowej;
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Or. en

Poprawka 38
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 b. w związku z inicjatywą europejskiego 
prawa umów wzywa Komisję do 
przeanalizowania pewnych trudności, 
które mogą napotkać konsumenci
i przedsiębiorcy prowadzący 
ponadgraniczną działalność handlową, 
szczególnie związanych z inwestycjami, 
płatnościami, dostawą, barierami 
językowymi, procedurą odwoławczą oraz 
rozbieżnościami systemu prawnego, 
struktury administracyjnej i tradycji 
kulturowych;

Or. en

Poprawka 39
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że europejskie prawo umów 
stanowi spójną i dodatkową propozycję
w odniesieniu do umów transgranicznych, 
przy czym państwom członkowskim 
pozostawia się możliwość stosowania go 
również w przypadku umów krajowych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 40
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że europejskie prawo umów
stanowi spójną i dodatkową propozycję
w odniesieniu do umów transgranicznych, 
przy czym państwom członkowskim 
pozostawia się możliwość stosowania go 
również w przypadku umów krajowych;

3. jest zdania, że w przeciwieństwie do 
zestawu narzędzi pozwalającego na 
przyjęcie spójnych i jednolitych przepisów 
oraz określenie standardowych warunków
umów rozwój europejskiego prawa umów 
prowadziłby do stworzenia dodatkowego
i nadzwyczaj kosztownego systemu 
prawnego regulującego umowy 
ponadgraniczne, który byłby jeszcze 
bardziej skomplikowany i utrudniałby 
konsumentom podejmowanie 
przemyślanych decyzji, a co za tym idzie 
zestaw narzędzi stanowiłby rozwiązanie 
bardziej realistyczne, proporcjonalne
i wykonalne;

Or. en

Poprawka 41
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że europejskie prawo umów 
stanowi spójną i dodatkową propozycję
w odniesieniu do umów transgranicznych, 
przy czym państwom członkowskim 
pozostawia się możliwość stosowania go 
również w przypadku umów krajowych;

3. jest zdania, że nie należy popierać 
rozwoju europejskiego prawa umów, 
ponieważ prowadziłoby to do powstania 
dodatkowego, oddzielnego, nadmiernie 
kosztownego i nadzwyczaj 
skomplikowanego systemu prawnego 
regulującego umowy ponadgraniczne;

Or. en
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Poprawka 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że europejskie prawo umów 
stanowi spójną i dodatkową propozycję
w odniesieniu do umów transgranicznych, 
przy czym państwom członkowskim
pozostawia się możliwość stosowania go 
również w przypadku umów krajowych;

3. jest zdania, że w przypadku 
ustanowienia na poziomie UE 
opcjonalnego instrumentu prawnego
w odniesieniu do prawa umów powinno 
ono stanowić dodatkowy, alternatywny, 
oddzielny system regulujący umowy 
ponadgraniczne, z którego konsumenci
i przedsiębiorcy mogliby skorzystać 
zamiast mającego zastosowanie prawa 
krajowego; państwom członkowskim
można pozostawić możliwość stosowania 
go również w przypadku umów krajowych;

Or. en

Poprawka 43
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że europejskie prawo umów
stanowi spójną i dodatkową propozycję
w odniesieniu do umów transgranicznych, 
przy czym państwom członkowskim 
pozostawia się możliwość stosowania go 
również w przypadku umów krajowych;

3. jest zdania, że europejskie prawo umów
mogłoby stać się dodatkowym, 
samodzielnym systemem regulującym 
umowy ponadgraniczne i handel 
elektroniczny;

Or. en
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Poprawka 44
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że wspólne europejskie 
prawo umów stanowi poprawę zdolności
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
jednocześnie nie narusza ono krajowych 
praw umownych w państwach 
członkowskich;

4. jest przekonany, że zestaw narzędzi 
pozwalających tworzyć bardziej spójne
i jednolite przepisy prawa oraz określać 
standardowe warunki umów poprawiłby 
zdolność funkcjonowania jednolitego
rynku, jednocześnie nie naruszając 
złożonych systemów prawa umów
w państwach członkowskich oraz 
stosowania prawa krajowego w innych 
dziedzinach, w tym prawa karnego, prawa 
własności oraz prawa własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 45
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że wspólne europejskie 
prawo umów stanowi poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
jednocześnie nie narusza ono krajowych 
praw umownych w państwach 
członkowskich;

skreślony 

Or. en
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Poprawka 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że wspólne europejskie 
prawo umów stanowi poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
jednocześnie nie narusza ono krajowych 
praw umownych w państwach 
członkowskich;

4. uważa, że inicjatywy UE związane
z prawem umów muszą mieć na celu dwie 
rzeczy: prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, jednocześnie nie
naruszając krajowego prawa umów
w państwach członkowskich oraz dobrą 
ochronę konsumentów;

Or. en

Poprawka 47
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że wspólne europejskie 
prawo umów stanowi poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
jednocześnie nie narusza ono krajowych 
praw umownych w państwach 
członkowskich;

4. oczekuje dowodów potwierdzających, że
inicjatywa w zakresie wspólnego 
europejskiego prawa umów stanowi 
poprawę zdolności funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a jednocześnie nie narusza 
krajowych praw umownych w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 48
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest przekonany, że wspólne europejskie 4. jest przekonany, że wspólne europejskie 
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prawo umów stanowi poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
jednocześnie nie narusza ono krajowych 
praw umownych w państwach 
członkowskich;

prawo umów zapewnia poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy 
czym nie może dojść do obniżenia 
wysokiego poziomu ochrony
konsumentów;

Or. nl

Poprawka 49
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. zachęca Komisję, by wprowadzając 
narzędzie w zakresie europejskiego prawa 
umów, wzięła pod uwagę zachodzące stale 
na rynku wewnętrznym zmiany oraz 
podstawowe potrzeby Europejczyków, 
określając corocznie potencjalne 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku, niedociągnięcia i niepowodzenia
w państwach członkowskich w związku
z zachodzącymi zmianami gospodarczymi, 
społecznymi, instytucjonalnymi
i technologicznymi;

Or. en

Poprawka 50
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że odpowiednia podstawa 
prawna dla instrumentu regulującego 
kształt umów między przedsiębiorstwami 
(B2B) i umów między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 

5. uważa, że kwestia istnienia podstawy 
prawnej pozwalającej na ustanowienie 
opcjonalnego narzędzia w dziedzinie 
europejskiego prawa umów nie jest jasna 
oraz że jak najszybsze rozwiązanie tego 
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114 i 169 lub 352 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

problemu ma zasadnicze znaczenie dla
ustalenia, czy UE posiada kompetencje do 
utworzenia takiego instrumentu oraz dla 
uniknięcia niepewności po stronie 
zawierających umowę partnerów, jak 
również ryzyka zakwestionowania takiego 
narzędzia przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej lub przez krajowe 
trybunały konstytucyjne;

Or. en

Poprawka 51
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że odpowiednia podstawa 
prawna dla instrumentu regulującego 
kształt umów między przedsiębiorstwami 
(B2B) i umów między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 
114 i 169 lub 352 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że odpowiednia podstawa 
prawna dla instrumentu regulującego 
kształt umów między przedsiębiorstwami 
(B2B) i umów między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 
114 i 169 lub 352 Traktatu

5. uważa, że należy jeszcze rozważyć, czy 
odpowiednia podstawa prawna dla 
instrumentu regulującego kształt umów 
między przedsiębiorstwami (B2B) i umów 
między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 114 i 169 lub 352 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 53
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że odpowiednia podstawa 
prawna dla instrumentu regulującego 
kształt umów między przedsiębiorstwami 
(B2B) i umów między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 
114 i 169 lub 352 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. uważa, że należy jeszcze rozważyć, czy 
odpowiednia podstawa prawna dla 
instrumentu regulującego kształt umów 
między przedsiębiorstwami (B2B) i umów 
między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) znajduje się w art. 
114 i 169 lub 352 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 54
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że należy dążyć do 
zróżnicowania prawa umów w zależności 
od tego, czy dotyczy ono zobowiązań 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
(B2B), czy też umów zawieranych między 
przedsiębiorstwami a konsumentami 
(B2C), a to z szacunku do wspólnych 
tradycji krajowych systemów prawnych 
oraz z uwagi na ochronę słabszych 
partnerów umowy, czyli konsumentów;

6. podkreśla, że należy szanować tradycję
krajowych systemów prawnych oraz
zwracać szczególną uwagę na ochronę
słabszej strony umowy czy konsumentów
i możliwość podjęcia przemyślanej decyzji
o zawarciu umowy; jednakże podkreśla, że 
wszelkie nowe inicjatywy powinny nieść
z sobą wartość dodaną dla 
przedsiębiorstw, tak by decydowały się one 
na korzystanie z nowych rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 55
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że należy dążyć do 
zróżnicowania prawa umów w zależności 
od tego, czy dotyczy ono zobowiązań
podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
(B2B), czy też umów zawieranych między 
przedsiębiorstwami a konsumentami 
(B2C), a to z szacunku do wspólnych 
tradycji krajowych systemów prawnych
oraz z uwagi na ochronę słabszych 
partnerów umowy, czyli konsumentów;

6. podkreśla, że należy szanować tradycje
krajowych systemów prawnych;

Or. en

Poprawka 56
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. przypomina, że wciąż trzeba 
rozwiązać wiele problemów w zakresie 
europejskiego prawa umów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia orzecznictwa, 
konwencji międzynarodowych w sprawie 
sprzedaży towarów, takich jak konwencja
o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów, oraz wpływu dyrektywy
o prawach konsumenta; podkreśla 
znaczenie harmonizacji prawa umów na 
poziomie UE, a jednocześnie wzięcia pod 
uwagę odnośnych przepisów krajowych 
gwarantujących znaczną ochronę stronom 
umów między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C);
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Or. en

Poprawka 57
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty ze 
względu na różne krajowe systemy prawne
w odniesieniu do umów, a który 
przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie 
uważają za potencjalny bodziec do 
wzrostu w przyszłości;

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE i podkreśla konieczność ocenienia,
czy różnice w krajowych systemach 
prawnych mogą utrudniać wzrost
w przyszłości

Or. en

Poprawka 58
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty ze 
względu na różne krajowe systemy prawne
w odniesieniu do umów, a który 
przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie 
uważają za potencjalny bodziec do wzrostu
w przyszłości;

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty i który 
przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie 
uważają za potencjalny bodziec do wzrostu
w przyszłości;

Or. en



AM\859295PL.doc 31/48 PE460.655v02-00

PL

Poprawka 59
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty ze 
względu na różne krajowe systemy prawne
w odniesieniu do umów, a który 
przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie 
uważają za potencjalny bodziec do wzrostu
w przyszłości;

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty, oraz 
konieczność oceny, czy różnice
w krajowych systemach prawnych mogą 
stanowić przeszkodę dla rozwoju tego 
sektora, który przedsiębiorstwa
i konsumenci słusznie uważają za 
potencjalny bodziec do wzrostu
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 60
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE, który jest słabo rozwinięty ze 
względu na różne krajowe systemy prawne
w odniesieniu do umów, a który 
przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie 
uważają za potencjalny bodziec do 
wzrostu w przyszłości;

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie 
ma ułatwienie handlu elektronicznego
w UE i podkreśla konieczność ocenienia, 
czy różnice w krajowych systemach 
prawnych mogą utrudniać wzrost
w przyszłości;

Or. en
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Poprawka 61
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je
w jednolitym europejskim prawie umów; 
ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej
i łatwo rozpoznawalnej przez konsumenta
jednolitej regulacji;

8. zwraca uwagę, że zasadnicze elementy 
prawa konsumentów stosowanego
w umowach znajdują się już w różnych 
europejskich przepisach oraz że istotne 
części europejskiego dorobku prawnego
w dziedzinie ochrony konsumentów 
zostaną prawdopodobnie ujęte
w dyrektywie o prawach konsumenckich; 
zwraca uwagę, że wskazana powyżej 
dyrektywa stanowiłaby jednolity akt 
prawny łatwo rozpoznawalny przez 
konsumenta i przedsiębiorców; w związku
z tym podkreśla, że należy wstrzymać się
z wydawaniem zaleceń do czasu 
zakończenia negocjacji w sprawie praw 
konsumenta;

Or. en

Poprawka 62
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je 
w jednolitym europejskim prawie umów; 
ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je 
w jednolitym europejskim prawie umów; 
podkreśla, że w dziedzinie przepisów 
dotyczących umów ubezpieczeniowych 
przeprowadzono już prace 
przygotowawcze związane z zasadami 
europejskiego prawa umów (PEICL), 
które powinny zostać włączone do 
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europejskiego prawa umów, przy czym 
należy dokonać ich przeglądu i bardziej je 
dopracować; ponadto zwraca uwagę, że 
owe już istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

Or. de

Poprawka 63
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach
oraz że rozsądnie byłoby ująć je
w jednolitym europejskim prawie umów; 
ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej
i łatwo rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

8. zwraca uwagę, że elementy prawa
konsumentów stosowane w umowach
znajdują się już w różnych europejskich 
przepisach;

Or. en

Poprawka 64
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je
w jednolitym europejskim prawie umów; 

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
podkreśla, że rozsądnie byłoby ująć je
w jednolitym europejskim prawie umów; 
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ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

Or. en

Poprawka 65
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je
w jednolitym europejskim prawie umów; 
ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

8. zwraca uwagę, że zasadnicze elementy 
prawa konsumentów stosowanego
w umowach znajdują się już w różnych 
europejskich przepisach oraz że istotne 
części europejskiego dorobku prawnego
w dziedzinie ochrony konsumentów 
zostaną prawdopodobnie ujęte
w dyrektywie o prawach konsumenckich; 
zwraca uwagę, że wskazana powyżej 
dyrektywa stanowiłaby jednolity akt 
prawny łatwo rozpoznawalny przez 
konsumenta i przedsiębiorców; w związku
z tym podkreśla, że należy wstrzymać się
z wydawaniem zaleceń do czasu 
zakończenia negocjacji w sprawie praw 
konsumenta;

Or. en

Poprawka 66
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy 
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prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je w 
jednolitym europejskim prawie umów; 
ponadto zwraca uwagę, że owe już 
istniejące przepisy wskazują na 
konieczność jasno uporządkowanej i łatwo 
rozpoznawalnej przez konsumenta 
jednolitej regulacji;

prawa umów konsumenckich znajdują się 
już w różnych europejskich przepisach 
oraz że rozsądnie byłoby ująć je w 
jednolitym europejskim prawie umów w 
drodze rozporządzenia dotyczącego 
opcjonalnego instrumentu; ponadto 
zwraca uwagę, że owe już istniejące 
przepisy wskazują, że w celu 
wprowadzenia opcjonalnego instrumentu 
konieczna jest jasno uporządkowana i 
łatwo rozpoznawalna przez konsumenta 
jednolita regulacja – która nie prowadzi 
jednak do naruszenia praw konsumentów, 
dzięki czemu będą oni mieli zaufanie do
wspomnianego instrumentu – a także opis 
związku z przepisami rozporządzenia 
Rzym I, tak by wspomniany instrument 
miał rzeczywiście wartość dodaną;

Or. nl

Poprawka 67
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji 
europejskiego prawa umów powinien 
koncentrować się na zasadach umów, przy 
czym w przypadku umów konsumenckich 
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło,
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 
obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

skreślony
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Or. en

Poprawka 68
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji 
europejskiego prawa umów powinien 
koncentrować się na zasadach umów, przy 
czym w przypadku umów konsumenckich 
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło,
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 
obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

9. uważa, że standardowe warunki 
umowne powinny czerpać głównie z prawa
regulującego sprzedaż, a w uzasadnionych 
przypadkach usługi i umowy o pracę, oraz, 
że taki zestaw narzędzi nie powinien 
pozbawiać konsumentów ochrony 
gwarantowanej im w obowiązujących 
przepisach prywatnego prawa 
międzynarodowego (rozporządzenia Rzym
I i Rzym II);

Or. en

Poprawka 69
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji europejskiego 
prawa umów powinien koncentrować się 
na zasadach umów, przy czym 
w przypadku umów konsumenckich 
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 

9. uważa, że zakres regulacji europejskiego 
prawa umów powinien koncentrować się 
na zasadach umów, przy czym 
w przypadku umów konsumenckich 
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
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cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło, 
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 
obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających 
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło, 
a także umów ubezpieczeniowych, a część 
ogólna powinna obejmować przepisy 
dotyczące definicji umowy, obowiązków 
umownych, dojścia umowy do skutku, 
reprezentacji, przyczyn nieważności, 
wykładni umów, wykonania umowy, praw 
i obowiązków wynikających z umowy, 
zwłaszcza praw z tytułu gwarancji, prawa 
odstąpienia od umowy, wypowiedzenia, 
przedawnienia itp.;

Or. de

Poprawka 70
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji 
europejskiego prawa umów powinien 
koncentrować się na zasadach umów, przy 
czym w przypadku umów konsumenckich 
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło,
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 
obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

skreślony 

Or. en
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Poprawka 71
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji europejskiego 
prawa umów powinien koncentrować się 
na zasadach umów, przy czym
w przypadku umów konsumenckich
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło,
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 
obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

9. uważa, że zakres regulacji europejskiego 
prawa umów powinien koncentrować się 
na zasadach umów; uważa, że
w przypadku umów konsumenckich
standardowe warunki umowne powinny 
czerpać głównie z prawa regulującego 
sprzedaż, a w uzasadnionych przypadkach 
usługi i umowy o pracę, oraz, że taki 
zestaw narzędzi nie powinien pozbawiać 
konsumentów ochrony gwarantowanej im
w obowiązujących przepisach prywatnego 
prawa międzynarodowego 
(rozporządzenia Rzym I i Rzym II);

Or. en

Poprawka 72
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że zakres regulacji
europejskiego prawa umów powinien 
koncentrować się na zasadach umów, przy 
czym w przypadku umów konsumenckich
rozsądne wydaje się zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo dotyczące umów kupna-
sprzedaży oraz ewentualnie umów 
cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło,
a część ogólna powinna obejmować 
przepisy dotyczące definicji umowy, 

9. uważa, że zakres przyszłej inicjatywy
w zakresie europejskiego prawa umów 
powinien koncentrować się na zasadach 
umów; uważa, że w przypadku umów 
konsumenckich standardowe warunki 
umowne powinny czerpać głównie
z prawa regulującego sprzedaż, a 
w uzasadnionych przypadkach usługi
i umowy o pracę, oraz, że taki zestaw 
narzędzi nie powinien pozbawiać 
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obowiązków umownych, dojścia umowy 
do skutku, reprezentacji, przyczyn 
nieważności, wykładni umów, wykonania 
umowy, praw i obowiązków wynikających
z umowy, zwłaszcza praw z tytułu 
gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

konsumentów ochrony gwarantowanej im
w obowiązujących przepisach prywatnego 
prawa międzynarodowego 
(rozporządzenia Rzym I i Rzym II);

Or. en

Poprawka 73
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9 a. uwzględniając specyfikę umów
i wiodących krajowych
i międzynarodowych zasad prawa umów 
wzywa Komisję do uwypuklenia 
różnorodnych aspektów podczas rozważań
w sprawie umów między 
przedsiębiorstwami a konsumentami 
(B2C) oraz umów między 
przedsiębiorstwami (B2B); uwzględniając 
podstawową zasadę wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów, wyraża także 
przekonanie, że w umowach między 
przedsiębiorcami (B2B) należy utrzymać 
stosowane w danym sektorze praktyki oraz 
zasadę swobody zawierania umów;

Or. en

Poprawka 74
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 10 
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Projekt opinii Poprawka

10. jest przekonany, że ustawę należy 
przedstawić w formie wyważonej, jak
i prostej, jasnej, przejrzystej, przyjaznej dla 
użytkownika i bez nieokreślonych pojęć 
prawnych, tak aby była ona zrozumiała 
zwłaszcza dla konsumentów europejskich, 
przy czym należy zwracać uwagę na
ewentualne interesy obydwu partnerów
każdej umowy (lub ich większej liczby);

10. jest przekonany, że standardowe 
warunki umów należy przedstawić
w formie wyważonej, jak i prostej, jasnej, 
przejrzystej, przyjaznej dla użytkownika
i bez stosowania niejasnych pojęć 
prawnych, tak aby były one zrozumiałe dla 
konsumentów oraz wciąż gwarantowały 
poszanowanie obowiązkowych zasad 
ochrony konsumentów w danym państwie 
członkowskim; podkreśla jednak, że
należy zwracać uwagę na dobro obu stron
każdej umowy;

Or. en

Poprawka 75
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. jest przekonany, że ustawę należy 
przedstawić w formie wyważonej, jak
i prostej, jasnej, przejrzystej, przyjaznej
dla użytkownika i bez nieokreślonych 
pojęć prawnych, tak aby była ona 
zrozumiała zwłaszcza dla konsumentów 
europejskich, przy czym należy zwracać 
uwagę na ewentualne interesy obydwu 
partnerów każdej umowy (lub ich większej 
liczby);

10. jest przekonany, że konsumenci 
europejscy zawsze wolą proste, jasne, 
przejrzyste i przyjazne dla użytkownika
warunki;

Or. en

Poprawka 76
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 10 
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Projekt opinii Poprawka

10. jest przekonany, że ustawę należy 
przedstawić w formie wyważonej, jak
i prostej, jasnej, przejrzystej, przyjaznej dla 
użytkownika i bez nieokreślonych pojęć 
prawnych, tak aby była ona zrozumiała 
zwłaszcza dla konsumentów europejskich, 
przy czym należy zwracać uwagę na 
ewentualne interesy obydwu partnerów 
każdej umowy (lub ich większej liczby);

10. jest przekonany, że każdą inicjatywę
w zakresie europejskiego prawa umów
należy przedstawić w formie wyważonej, 
jak i prostej, jasnej, przejrzystej, przyjaznej 
dla użytkownika i bez nieokreślonych 
pojęć prawnych, tak aby była ona 
zrozumiała zwłaszcza dla konsumentów 
europejskich, przy czym należy zwracać 
uwagę na ewentualne interesy obydwu 
partnerów każdej umowy (lub ich większej 
liczby);

Or. en

Poprawka 77
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. jest przekonany, że ustawę należy 
przedstawić w formie wyważonej, jak
i prostej, jasnej, przejrzystej, przyjaznej dla 
użytkownika i bez nieokreślonych pojęć 
prawnych, tak aby była ona zrozumiała 
zwłaszcza dla konsumentów europejskich, 
przy czym należy zwracać uwagę na 
ewentualne interesy obydwu partnerów
każdej umowy (lub ich większej liczby);

10. jest przekonany, że w przypadku 
przyjęcia takiego opcjonalnego narzędzia
należy przedstawić je w formie 
wyważonej, jak i prostej, jasnej, 
przejrzystej, przyjaznej dla użytkownika
i bez nieokreślonych pojęć prawnych, tak
by umożliwić Europejczykom jego 
zrozumienie, przy czym należy zwracać 
uwagę na ewentualne interesy obu czy 
wszystkich stron każdej umowy;
niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji 
Komisja winna należycie uwzględnić 
wyniki pracy zespołu ekspertów;

Or. en
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Poprawka 78
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10 a. utrzymuje, że konsumenci nie są 
należycie informowani o swych prawach 
umownych oraz o mechanizmach ich 
egzekwowania, w szczególności
w ponadgranicznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
utworzenia łatwo dostępnego
i przyjaznego dla użytkownika 
mechanizmu informacyjnego, który 
wyjaśniałby w przystępny sposób zasady 
prawa umów w państwach członkowskich,
a przede wszystkim korzyści płynące z tych 
przepisów dla konsumentów i MŚP;

Or. en

Poprawka 79
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że konsument musi
w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że
nie można go wprowadzać milcząco, np. 
za pośrednictwem ogólnych warunków
sprzedaży;

11. zwraca uwagę, że konsument musi
w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie standardowych warunków 
umowy oraz że konsumenci winni być 
poinformowani, iż decydując się na 
stosowanie tych warunków są objęci taką 
samą ochroną jak w swoim państwie 
członkowskim;

Or. en
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Poprawka 80
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że konsument musi
w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że 
nie można go wprowadzać milcząco, np. 
za pośrednictwem ogólnych warunków 
sprzedaży;

11. zwraca uwagę, że konsumentowi 
należy zagwarantować poziom ochrony 
równoważny z poziomem ochrony
w państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 81
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że konsument musi
w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że 
nie można go wprowadzać milcząco, np. 
za pośrednictwem ogólnych warunków 
sprzedaży;

11. zwraca uwagę, że byłoby to 
dodatkowym obciążeniem dla 
konsumentów, ponieważ chcąc podjąć 
świadomą decyzję, musieliby oni znać dwa 
systemy prawa umów; konsumenci nie 
byliby w stanie dokonać przemyślanego 
wyboru, chyba że zostaliby poinformowani
w przystępny sposób na temat korzyści
i wad obu rozwiązań;

Or. en

Poprawka 82
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 11 
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Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że konsument musi w 
sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że 
nie można go wprowadzać milcząco, np. za 
pośrednictwem ogólnych warunków 
sprzedaży;

11. zwraca uwagę, że przy wprowadzaniu 
europejskiego opcjonalnego systemu 
konsument musi otrzymać jasne 
informacje, aby rozumiał przysługujące 
mu prawa i na tej podstawie mógł 
podejmować świadome decyzje dotyczące 
zawarcia umowy w oparciu o tę 
alternatywną podstawę prawną; ponadto 
zwraca uwagę, że konsument musi w 
sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że 
nie można go wprowadzać milcząco, np. za 
pośrednictwem ogólnych warunków 
sprzedaży;

Or. nl

Poprawka 83
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że europejskie prawo umowne 
regulujące stosunki między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) 
musi uwzględniać bardzo wysoki stopień 
ochrony konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie miały zagwarantować 
jeszcze lepszą ochronę konsumentów, 
należy to wyraźnie zapisać w załączniku 
do ustawy;

12. uważa, że zestaw narzędzi 
regulujących stosunki między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) 
musi uwzględniać bardzo wysoki stopień 
ochrony konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie miały zagwarantować 
jeszcze lepszą ochronę konsumentów, 
należy to wyraźnie zapisać w załączniku 
do przepisów;

Or. en
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Poprawka 84
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że europejskie prawo umowne 
regulujące stosunki między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) 
musi uwzględniać bardzo wysoki stopień 
ochrony konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie miały zagwarantować
jeszcze lepszą ochronę konsumentów, 
należy to wyraźnie zapisać w załączniku 
do ustawy;

12. uważa, że każda inicjatywa w zakresie 
europejskiego prawa umów regulująca
stosunki między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) musi uwzględniać 
bardzo wysoki stopień ochrony 
konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie gwarantowały jeszcze lepszą 
ochronę konsumentów, nie należy
pozbawiać tych ostatnich możliwości 
skorzystania z takiej ochrony;

Or. en

Poprawka 85
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że europejskie prawo umowne 
regulujące stosunki między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) 
musi uwzględniać bardzo wysoki stopień 
ochrony konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie miały zagwarantować 
jeszcze lepszą ochronę konsumentów, 
należy to wyraźnie zapisać w załączniku 
do ustawy;

12. uważa, że każda inicjatywa w zakresie 
europejskiego prawa umów regulująca
stosunki między przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C) musi uwzględniać 
bardzo wysoki stopień ochrony 
konsumentów, a gdyby państwa 
członkowskie miały zagwarantować 
jeszcze lepszą ochronę konsumentów, nie
należy pozbawiać tych ostatnich 
możliwości skorzystania z takiej ochrony;

Or. en
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Poprawka 86
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że ostatecznym 
sprawdzianem dla każdego instrumentu
jest sam rynek wewnętrzny; zwraca się do 
Komisji o zastanowienie się nad 
najlepszymi możliwymi sposobami oceny 
ewentualnych przyczyn dobrowolnego 
korzystania zeń przez przedsiębiorców
i konsumentów; podkreśla konieczność 
oddania do dyspozycji wszystkich 
potencjalnych zainteresowanych (w tym 
również sądów krajowych) treści 
postanowień dotyczących udostępniania 
odpowiednich informacji na temat jego 
istnienia i sposobu funkcjonowania.

13. podkreśla, że ostatecznym 
sprawdzianem dla każdej strategii jest sam 
jednolity rynek; zwraca się do Komisji
o zastanowienie się nad najlepszymi 
możliwymi sposobami oceny 
ewentualnych przyczyn dobrowolnego
korzystania z zestawu narzędzi oraz 
standardowych warunków umów przez 
przedsiębiorców i konsumentów; podkreśla 
konieczność oddania do dyspozycji 
wszystkich potencjalnych 
zainteresowanych (w tym również sądów 
krajowych) treści postanowień 
dotyczących udostępniania odpowiednich 
informacji na temat jego istnienia
i sposobu funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że ostatecznym 
sprawdzianem dla każdego instrumentu 
jest sam rynek wewnętrzny; zwraca się do 
Komisji o zastanowienie się nad 
najlepszymi możliwymi sposobami oceny 
ewentualnych przyczyn dobrowolnego 
korzystania zeń przez przedsiębiorców
i konsumentów; podkreśla konieczność 
oddania do dyspozycji wszystkich 
potencjalnych zainteresowanych (w tym 
również sądów krajowych) treści 

13. podkreśla, że ostatecznym 
sprawdzianem dla każdego przyjętego
instrumentu jest gwarancja ochrony 
konsumentów i prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;
zwraca się do Komisji o zastanowienie się 
nad najlepszymi możliwymi sposobami 
oceny ewentualnych przyczyn 
dobrowolnego korzystania zeń przez 
przedsiębiorców i konsumentów; podkreśla 
konieczność oddania do dyspozycji 
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postanowień dotyczących udostępniania 
odpowiednich informacji na temat jego 
istnienia i sposobu funkcjonowania.

wszystkich potencjalnych 
zainteresowanych (w tym również sądów 
krajowych) treści postanowień 
dotyczących udostępniania odpowiednich 
informacji na temat jego istnienia
i sposobu funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 88
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że ostatecznym 
sprawdzianem dla każdego instrumentu 
jest sam rynek wewnętrzny; zwraca się do 
Komisji o zastanowienie się nad 
najlepszymi możliwymi sposobami oceny 
ewentualnych przyczyn dobrowolnego 
korzystania zeń przez przedsiębiorców
i konsumentów; podkreśla konieczność 
oddania do dyspozycji wszystkich 
potencjalnych zainteresowanych (w tym 
również sądów krajowych) treści 
postanowień dotyczących udostępniania 
odpowiednich informacji na temat jego 
istnienia i sposobu funkcjonowania.

13. podkreśla, że choć ostatecznym 
sprawdzianem dla każdego przyjętego
instrumentu jest sam rynek wewnętrzny, 
należy wcześniej ustalić, czy inicjatywa 
taka stanowi wartość dodaną dla 
konsumentów i nie skomplikuje transakcji 
ponadgranicznych zarówno po stronie
konsumentów, jak i przedsiębiorstw;
podkreśla konieczność oddania do 
dyspozycji wszystkich potencjalnych 
zainteresowanych (w tym również sądów 
krajowych) treści postanowień 
dotyczących udostępniania odpowiednich 
informacji na temat jego istnienia
i sposobu funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 89
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

13 a. wzywa Komisję Europejską do 
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przeprowadzenia stosownej analizy 
wpływu przepisów na różnorodne 
narzędzia obowiązujące już w ramach 
europejskiego prawa umów, by lepiej 
wyjaśnić i przeanalizować powiązania
z krajowymi systemami prawa umów, 
transakcjami krajowymi, 
międzynarodowymi narzędziami
i normami oraz pozostałymi 
rozwiązaniami polityki europejskiej, jak 
również środkami, takimi jak dyrektywa
o ochronie praw konsumenckich oraz 
dyrektywa usługowa; co więcej Komisja 
powinna przeanalizować rolę i znaczenie 
przyszłego narzędzia europejskiego prawa 
umów w odniesieniu do handlu 
międzynarodowego i stosunków z krajami 
trzecimi;

Or. en


