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Poprawka 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Tekst proponowany przez Komisję Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Unia Europejska nie jest uprawniona do tego, aby kompleksowo zharmonizować przepisy 
dotyczące sprzedaży. Również w przypadku opcjonalnego stosowania przepisy krajowe 
utraciłyby moc, a kompetencje państw członkowskich zostałyby ograniczone. Konsumenci są 
już wystarczająco chronieni dzięki obowiązującym przepisom i w tym zakresie nie są 
potrzebne dodatkowe uregulowania na szczeblu europejskim. Prawo krajowe zapewnia 
ponadto wysoki poziom pewności prawa. Nie można z kolei zagwarantować jednolitej 
interpretacji wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży w całej Europie.

Poprawka 340
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W ramach przeglądu dorobku 
prawnego w zakresie ochrony 
konsumentów, rozpoczętego w 2004 r. na 
podstawie wydanej przez Komisję 
Europejską zielonej księgi, niedawno 
przyjęta dyrektywa 2011/83/UE w sprawie 
praw konsumentów dotyczy 
najważniejszych obszarów 
konsumenckich transakcji sprzedaży na 
odległość i sprzedaży obwoźnej 
dotyczących prawa umów. Dyrektywa ta 
wejdzie w życie w połowie 2014 r. i 
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zapewni jednolite ramy prawne dla 
transakcji między przedsiębiorcami a 
konsumentami, w szczególności w 
zakresie handlu elektronicznego między 
przedsiębiorcami a konsumentami.

Or. en

Poprawka 341
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zbliżenie przepisów prawa umów 
konsumenckich poprzez harmonizację 
prawną, przy zachowaniu wysokiego 
poziomu ochrony, mające zastosowanie w 
przypadku wszystkich uczestników rynku, 
stanowi najwłaściwsze podejście do 
kwestii wzmocnienia zaufania 
konsumentów do transakcji 
transgranicznych oraz ułatwienia handlu 
w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 342
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Dorobek prawny w zakresie ochrony 
konsumentów należy zaktualizować w 
celu stawienia czoła wyzwaniom 
społecznym i wyzwaniom związanym z 
rozwojem gospodarczym, w tym z 
gospodarką cyfrową. Należy stworzyć 
ramy solidnych praw konsumentów 
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zapewniające bezpieczeństwo oraz uczciwe 
warunki dokonywania zakupów w ramach 
jednolitego rynku. W dyrektywie
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów dokonano przeglądu 
przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów, głównie w odniesieniu do 
określonych metod sprzedaży, tj. sprzedaży 
na odległość i sprzedaży obwoźnej. Obszar 
gwarancji prawnych jest bardzo istotny 
zarówno dla konsumentów, jak i 
przedsiębiorstw; wymaga on dalszego 
zbliżenia i unowocześnienia przepisów, co 
przewidziano w tej dyrektywie. 

Or. en

Poprawka 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby pokonać te bariery związane z 
prawem umów strony powinny mieć 
możliwość uzgodnienia, że ich umowy 
będą podlegać jednolitemu zestawowi 
norm prawa umów mających to samo 
znaczenie i tą samą wykładnię we 
wszystkich państwach członkowskich –
wspólnych przepisów dotyczących 
sprzedaży. Te wspólne europejskie 
przepisy dotyczące sprzedaży powinny 
stanowić dodatkową opcję zwiększającą 
pole wyboru stron, możliwą do 
wykorzystania kiedy tylko strony wspólnie 
uznają, że będzie ona użyteczna, 
rzeczywiście ułatwiając handel 
transgraniczny i pozwalając uniknąć 
kosztów transakcyjnych i alternatywnych, 
jak również innych przeszkód w handlu 
transgranicznym związanych z prawem 
umów. Powinny być one podstawą 
stosunku umownego wyłącznie wtedy, gdy 

(8) Aby pokonać te bariery związane z 
prawem umów, w zakresie umów 
zawieranych na odległość strony powinny
mieć możliwość uzgodnienia, że ich 
umowy będą podlegać jednolitemu 
zestawowi norm prawa umów mających to 
samo znaczenie i tą samą wykładnię we 
wszystkich państwach członkowskich –
wspólnych przepisów dotyczących 
sprzedaży. Te wspólne europejskie 
przepisy dotyczące sprzedaży powinny w 
zakresie umów zawieranych na odległość 
stanowić dodatkową opcję zwiększającą 
pole wyboru stron, możliwą do 
wykorzystania kiedy tylko strony wspólnie 
uznają, że będzie ona użyteczna, 
rzeczywiście ułatwiając handel 
transgraniczny i pozwalając uniknąć 
kosztów transakcyjnych i alternatywnych, 
jak również innych przeszkód w handlu 
transgranicznym związanych z prawem 
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strony wspólnie zdecydują się na 
skorzystanie z nich.

umów. Powinny być one podstawą 
stosunku umownego wyłącznie wtedy, gdy 
strony wspólnie zdecydują się na 
skorzystanie z nich.

Or. de

Poprawka 344
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży. Harmonizuje ono przepisy 
prawa umów państw członkowskich nie 
poprzez zobowiązanie tych ostatnich do 
zmiany obowiązującego krajowego prawa 
umów, lecz poprzez stworzenie w każdym z 
państw członkowskich drugiego reżimu 
prawa umów na potrzeby umów objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia. Ten 
drugi reżim powinien być identyczny w 
całej Unii i funkcjonować obok 
obowiązujących norm krajowego prawa 
umów. Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
stosowane dobrowolnie, za 
jednoznacznym porozumieniem stron, do 
umów transgranicznych.

skreślony

Or. en

Poprawka 345
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży. Harmonizuje ono przepisy 
prawa umów państw członkowskich nie 
poprzez zobowiązanie tych ostatnich do 
zmiany obowiązującego krajowego prawa 
umów, lecz poprzez stworzenie w każdym 
z państw członkowskich drugiego reżimu 
prawa umów na potrzeby umów objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia. Ten 
drugi reżim powinien być identyczny w 
całej Unii i funkcjonować obok 
obowiązujących norm krajowego prawa 
umów. Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
stosowane dobrowolnie, za jednoznacznym 
porozumieniem stron, do umów 
transgranicznych.

(9) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży. Harmonizuje ono przepisy 
prawa umów państw członkowskich nie 
poprzez zobowiązanie tych ostatnich do 
zmiany obowiązującego krajowego prawa 
umów, lecz poprzez stworzenie w każdym 
z państw członkowskich drugiego reżimu 
prawa umów na potrzeby umów objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia. Ten 
drugi reżim powinien być identyczny w 
całej Unii i funkcjonować obok 
obowiązujących norm krajowego prawa 
umów. Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
stosowane dobrowolnie, za jednoznacznym 
porozumieniem stron, do umów 
transgranicznych. Konsument powinien 
także każdorazowo dysponować prawem 
do odmowy zastosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży.

Or. fi

Poprawka 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży. Harmonizuje ono przepisy 
prawa umów państw członkowskich nie 
poprzez zobowiązanie tych ostatnich do 
zmiany obowiązującego krajowego prawa 
umów, lecz poprzez stworzenie w każdym 
z państw członkowskich drugiego reżimu 
prawa umów na potrzeby umów objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia. Ten 

(9) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży na podstawie umów 
zawieranych na odległość, w szczególności 
umów zawartych online. Harmonizuje ono 
przepisy prawa umów państw 
członkowskich nie poprzez zobowiązanie 
tych ostatnich do zmiany obowiązującego 
krajowego prawa umów, lecz poprzez 
stworzenie w każdym z państw 
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drugi reżim powinien być identyczny w 
całej Unii i funkcjonować obok 
obowiązujących norm krajowego prawa 
umów. Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
stosowane dobrowolnie, za jednoznacznym 
porozumieniem stron, do umów 
transgranicznych.

członkowskich drugiego reżimu prawa 
umów na potrzeby umów objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia. Ten 
drugi reżim powinien być identyczny w 
całej Unii i funkcjonować obok 
obowiązujących norm krajowego prawa 
umów. Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
stosowane dobrowolnie, za jednoznacznym 
porozumieniem stron, do umów 
transgranicznych.

Or. de

Poprawka 347
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W odniesieniu do zakupu towarów 
używanych, zgodnie z art. 7 ust. 1 
dyrektywy 1999/44/WE w sprawie 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych, 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
przedsiębiorcom na skrócenie okresu 
gwarancji do jednego roku. Biorąc pod 
uwagę rosnące znaczenie rynku towarów 
używanych dla konsumentów w Unii 
Europejskiej w czasie kryzysu 
gospodarczego oraz zważywszy na 
potrzebę wspierania bardziej 
zrównoważonej konsumpcji, skrócenie
okresu gwarancji prawnej do jednego 
roku nie jest już uzasadnione. Długość 
okresu gwarancji w przypadku towarów 
używanych należy oceniać raczej w 
oparciu o określone w niniejszej
dyrektywie wymogi dotyczące zgodności 
towarów lub treści cyfrowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 1999/44/WE w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
państwa członkowskie mogą zezwolić przedsiębiorcom na skrócenie okresu gwarancji do 
jednego roku. Nie jest to ani konieczne, co widać na przykładzie tych państw członkowskich, 
które nie skorzystały z tej opcji, ani pożądane w kontekście zrównoważonej konsumpcji. 
Powyższa opcja regulacyjna nie została zatem utrzymana w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 348
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Przepisy dotyczące gwarancji 
prawnych odgrywają ważną rolę w 
promowaniu odpowiednich produktów 
oraz są istotne w kontekście strategii UE 
dotyczącej zintegrowanej polityki 
produktowej. W celu wspierania 
zrównoważonej konsumpcji oraz 
zwiększania zaufania konsumentów do 
produktów opracowanych zgodnie z 
normami ustanowionymi w 
prawodawstwie dotyczącym ekoprojektów 
należy zagwarantować konsumentowi 
możliwość opierania się na prawach 
dotyczących gwarancji w całym cyklu 
życia produktu opracowanego na 
podstawie ekoprojektu. Okres ten należy 
ustanowić w odniesieniu do wdrożonych 
środków dyrektywy 2009/158/WE, z której 
wynika obowiązek dokonywania oceny 
przewidywanej długości życia produktu.

Or. en

Poprawka 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny zostać 
udostępnione na potrzeby umów 
transgranicznych, ponieważ to w ich 
kontekście różnice między krajowymi 
przepisami prowadzą do komplikacji i 
dodatkowych kosztów, zniechęcając strony 
do nawiązania stosunków umownych. 
Transgraniczny charakter umowy należy 
ocenić na podstawie miejsca zwykłego 
pobytu stron w umowach między 
przedsiębiorcami. W umowach między 
przedsiębiorcami a konsumentami wymóg 
transgraniczności powinien być spełniony, 
jeżeli ogólny adres wskazany przez 
konsumenta, adres dostawy towarów, lub 
adres, na jaki ma być wystawiona faktura 
wskazany przez konsumenta znajdują się w 
jednym z państw członkowskich, ale nie w 
tym państwie, w którym przedsiębiorca ma 
swoje miejsce zwykłego pobytu.

(13) Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny zostać 
udostępnione na potrzeby umów 
transgranicznych, ponieważ to w ich 
kontekście różnice między krajowymi 
przepisami prowadzą do komplikacji i 
dodatkowych kosztów, zniechęcając strony 
do nawiązania stosunków umownych. 
Dotyczy to zwłaszcza umów zawieranych 
na odległość, których potencjał jest 
szczególnie duży. Transgraniczny charakter 
umowy należy ocenić na podstawie 
miejsca zwykłego pobytu stron w 
umowach między przedsiębiorcami. W 
umowach między przedsiębiorcami a 
konsumentami wymóg transgraniczności 
powinien być spełniony, jeżeli ogólny 
adres wskazany przez konsumenta, adres 
dostawy towarów, lub adres, na jaki ma 
być wystawiona faktura wskazany przez 
konsumenta znajdują się w jednym z 
państw członkowskich, ale nie w tym 
państwie, w którym przedsiębiorca ma 
swoje miejsce zwykłego pobytu.

Or. de

Poprawka 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
dostępne w szczególności na potrzeby 
sprzedaży ruchomości, w tym, gdy dane 
towary mają zostać wytworzone lub 
wyprodukowanie, ponieważ z 
ekonomicznego punktu widzenia jest to 
najważniejszy rodzaj umowy o 

(16) Wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży powinny być 
dostępne w przypadku umów zawieranych 
na odległość w szczególności na potrzeby 
sprzedaży ruchomości, w tym, gdy dane 
towary mają zostać wytworzone lub 
wyprodukowane, ponieważ z 
ekonomicznego punktu widzenia jest to 
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szczególnym potencjale w zakresie 
intensyfikacji transgranicznej wymiany 
handlowej, w szczególności w handlu 
elektronicznym.

najważniejszy rodzaj umowy w zakresie
transgranicznej wymiany handlowej i 
oferuje szczególny potencjał wzrostu 
przede wszystkim w handlu 
elektronicznym.

Or. de

Poprawka 351
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zaradzić istniejącym problemom 
w zakresie rynku wewnętrznego i 
konkurencji w sposób precyzyjny i 
proporcjonalny, zakres osobowy 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinien zostać 
skoncentrowany na stronach, które obecnie 
zniechęcane są do zagranicznych transakcji 
ze względu na zróżnicowanie krajowych 
przepisów prawa umów mające znaczący, 
negatywny wpływ na handel 
transgraniczny. Powinien on zatem 
obejmować wszystkie transakcje między 
przedsiębiorcami i konsumentami oraz 
umowy między przedsiębiorcami, w 
których przynajmniej jedną ze stron jest 
MŚP, w oparciu o zalecenie Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
Nie powinno to jednak ograniczać 
możliwości przyjęcia przez państwa 
członkowskie przepisów udostępniających 
wspólne przepisy na potrzeby umów 
między przedsiębiorcami, z których żaden 
nie jest MŚP. W każdym razie, w 
transakcjach między przedsiębiorcami, 
przedsiębiorcy mają pełną swobodę umów 
i zachęca się ich, by sporządzając własne 
postanowienia umowne, opierali się na 

(21) Aby zaradzić istniejącym problemom 
w zakresie rynku wewnętrznego i 
konkurencji w sposób precyzyjny i 
proporcjonalny, zakres osobowy 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinien zostać 
skoncentrowany na stronach, które obecnie 
zniechęcane są do zagranicznych transakcji 
ze względu na zróżnicowanie krajowych 
przepisów prawa umów mające znaczący, 
negatywny wpływ na handel 
transgraniczny. Powinien on zatem 
obejmować wszystkie transakcje między 
przedsiębiorcami i konsumentami oraz 
umowy między przedsiębiorcami, w 
których przynajmniej jedną ze stron jest 
MŚP, w oparciu o zalecenie Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 
przypadku gdy wszystkie strony umowy są 
przedsiębiorcami, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) należałoby uznać za
konsumentów, ponieważ ich zasoby i 
kwalifikacje w sposób istotny odbiegają od 
powszechnej, stosowanej w UE definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Nie powinno to 
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wspólnych europejskich przepisach 
dotyczących sprzedaży.

jednak ograniczać możliwości przyjęcia 
przez państwa członkowskie przepisów 
udostępniających wspólne przepisy na 
potrzeby umów między przedsiębiorcami, 
z których żaden nie jest MŚP. W każdym 
razie, w transakcjach między 
przedsiębiorcami, przedsiębiorcy mają 
pełną swobodę umów i zachęca się ich, by 
sporządzając własne postanowienia 
umowne, opierali się na wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących 
sprzedaży.

Or. fi

Poprawka 352
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Porozumienie stron umowy jest 
niezbędne do zastosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży. W przypadku transakcji między 
przedsiębiorstwami i konsumentami 
porozumienie to powinno podlegać 
rygorystycznym wymogom. Ponieważ w 
praktyce to najczęściej przedsiębiorca 
zaproponuje skorzystanie ze wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, wymogi te powinny 
gwarantować, by konsumenci byli w pełni 
świadomi faktu, że wyrażają zgodę na 
skorzystanie z przepisów innych niż te, 
które obowiązują w jego prawie krajowym. 
Dlatego też zgoda konsumenta powinna 
być dopuszczalna jedynie w formie 
wyraźnego oświadczenia, składanego 
osobno w stosunku do oświadczenia 
wyrażającego zgodę na zawarcie umowy. 
Nie może być zatem możliwości składania 
oferty skorzystania ze wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 

(22) Porozumienie stron umowy jest 
niezbędne do zastosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży. W przypadku transakcji między 
przedsiębiorstwami i konsumentami 
porozumienie to powinno podlegać 
rygorystycznym wymogom. Ponieważ w 
praktyce to najczęściej przedsiębiorca 
zaproponuje skorzystanie ze wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, wymogi te powinny 
gwarantować, by konsumenci byli w pełni
świadomi faktu, że na własne życzenie 
wyrażają dobrowolną zgodę na 
skorzystanie z przepisów innych niż te, 
które obowiązują w ich prawie krajowym. 
Dlatego też zgoda konsumenta powinna 
być dopuszczalna jedynie w formie 
wyraźnego oświadczenia, składanego 
osobno w stosunku do oświadczenia 
wyrażającego zgodę na zawarcie umowy. 
Nie może być zatem możliwości składania 
oferty skorzystania ze wspólnych 
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sprzedaży jako jednego z postanowień 
zawieranej umowy, a w szczególności jako 
elementu ogólnych warunków umownych 
stosowanych przez przedsiębiorcę. 
Przedsiębiorca powinien przekazać 
konsumentowi potwierdzenie wyrażenia 
zgody na skorzystanie ze wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży na trwałym nośniku.

europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży jako jednego z postanowień 
zawieranej umowy, a w szczególności jako 
elementu ogólnych warunków umownych 
stosowanych przez przedsiębiorcę. 
Przedsiębiorca powinien przekazać 
konsumentowi potwierdzenie wyrażenia 
zgody na skorzystanie ze wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży na trwałym nośniku.

Or. fi

Poprawka 353
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zgoda konsumenta na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinna być nie 
tylko świadoma, lecz również opierać się 
na odpowiedniej wiedzy. Dlatego też 
przedsiębiorca powinien nie tylko zwrócić 
uwagę konsumenta na to, że zamierza 
skorzystać ze wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, lecz 
także udzielić mu informacji o charakterze 
tych przepisów i najważniejszych ich 
cechach. Aby ułatwić to zadanie 
przedsiębiorcom, unikając tym samym 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, jak również w celu 
zapewnienia spójności co do zakresu i 
jakości informacji przekazywanych 
konsumentów, przedsiębiorcy powinni 
dostarczyć im standardową ulotkę 
informacyjną zawartą w niniejszym 
rozporządzeniu, a tym samym łatwo 
dostępną we wszystkich językach 
urzędowych Unii. Jeżeli nie ma 
możliwości dostarczenia konsumentowi 
ulotki informacyjnej, na przykład w 

(23) Zgoda konsumenta na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinna być nie 
tylko świadoma, lecz również opierać się 
na odpowiedniej wiedzy. Dlatego też 
przedsiębiorca powinien nie tylko zwrócić 
uwagę konsumenta na to, że zamierza 
skorzystać ze wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, lecz 
także udzielić mu z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed zawarciem umowy 
informacji o charakterze tych przepisów i 
najważniejszych ich cechach. Aby ułatwić 
to zadanie przedsiębiorcom, unikając tym 
samym niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, jak również w celu 
zapewnienia spójności co do zakresu i 
jakości informacji przekazywanych 
konsumentów, przedsiębiorcy powinni 
dostarczyć im standardową ulotkę 
informacyjną zawartą w niniejszym 
rozporządzeniu, a tym samym łatwo 
dostępną we wszystkich językach 
urzędowych Unii. Jeżeli nie ma 
możliwości dostarczenia konsumentowi 
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kontekście rozmowy telefonicznej, lub gdy 
przedsiębiorca nie dostarczył ulotki 
informacyjnej, zgoda na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży nie powinna wiązać 
konsumenta dopóki nie otrzyma on ulotki 
informacyjnej wraz z potwierdzeniem 
umowy, a następnie wyraźnie wyrazi swoją 
zgodę.

ulotki informacyjnej, na przykład w 
kontekście rozmowy telefonicznej, lub gdy 
przedsiębiorca nie dostarczył ulotki 
informacyjnej, zgoda na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży nie powinna wiązać 
konsumenta dopóki nie otrzyma on ulotki 
informacyjnej wraz z potwierdzeniem 
umowy, a następnie wyraźnie wyrazi swoją 
zgodę.

Or. fi

Poprawka 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zgoda konsumenta na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinna być nie 
tylko świadoma, lecz również opierać się 
na odpowiedniej wiedzy. Dlatego też 
przedsiębiorca powinien nie tylko zwrócić 
uwagę konsumenta na to, że zamierza 
skorzystać ze wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, lecz 
także udzielić mu informacji o charakterze 
tych przepisów i najważniejszych ich 
cechach. Aby ułatwić to zadanie 
przedsiębiorcom, unikając tym samym 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, jak również w celu 
zapewnienia spójności co do zakresu i 
jakości informacji przekazywanych 
konsumentów, przedsiębiorcy powinni 
dostarczyć im standardową ulotkę 
informacyjną zawartą w niniejszym 
rozporządzeniu, a tym samym łatwo 
dostępną we wszystkich językach 
urzędowych Unii. Jeżeli nie ma 
możliwości dostarczenia konsumentowi 
ulotki informacyjnej, na przykład w 

(23) Zgoda konsumenta na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży powinna być nie 
tylko świadoma, lecz również opierać się 
na odpowiedniej wiedzy. Dlatego też 
przedsiębiorca powinien nie tylko zwrócić 
uwagę konsumenta na to, że zamierza 
skorzystać ze wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, lecz 
także udzielić mu informacji o charakterze 
tych przepisów i najważniejszych ich 
cechach. Aby ułatwić to zadanie 
przedsiębiorcom, unikając tym samym 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, jak również w celu 
zapewnienia spójności co do zakresu i 
jakości informacji przekazywanych 
konsumentów, przedsiębiorcy powinni 
dostarczyć im wzór ulotki informacyjnej
zawarty w niniejszym rozporządzeniu, a 
tym samym łatwo dostępną we wszystkich 
językach urzędowych Unii. Jeżeli nie ma 
możliwości dostarczenia konsumentowi 
ulotki informacyjnej, na przykład w 
kontekście rozmowy telefonicznej, lub gdy 
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kontekście rozmowy telefonicznej, lub gdy 
przedsiębiorca nie dostarczył ulotki 
informacyjnej, zgoda na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży nie powinna wiązać 
konsumenta dopóki nie otrzyma on ulotki 
informacyjnej wraz z potwierdzeniem 
umowy, a następnie wyraźnie wyrazi swoją 
zgodę.

przedsiębiorca nie dostarczył ulotki 
informacyjnej, zgoda na skorzystanie ze 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży nie powinna wiązać 
konsumenta dopóki nie otrzyma on ulotki 
informacyjnej wraz z potwierdzeniem 
umowy, a następnie wyraźnie wyrazi swoją 
zgodę.

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki ze sprawozdania sformułowaniem dotyczącym formularzy zawartych 
w załączniku.

Poprawka 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Normy zawarte we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących 
sprzedaży powinny obejmować te kwestie 
prawa umów, które mają praktyczne 
znaczenie podczas cyklu trwania tych 
rodzajów umów, które należą do zakresu 
przedmiotowego i podmiotowego 
wspólnych przepisów, w szczególności 
umów zawartych online. Obok praw i 
zobowiązań stron oraz środków ochrony 
prawnej przysługujących w przypadku 
niewykonania umowy wspólne europejskie 
przepisy dotyczące sprzedaży powinny 
zatem regulować: obowiązki w zakresie 
informacji przedkontraktowych, zawarcie 
umowy (w tym wymogi formalne), prawo 
odstąpienia od umowy i jego 
konsekwencje, uchylenie się od skutków 
umowy wynikające z błędu, podstępu lub 
wyzysku (oraz konsekwencje takiego 
uchylenia się), wykładnię, treść i skutki 

(26) Normy zawarte we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących 
sprzedaży powinny obejmować te kwestie 
prawa umów zawieranych na odległość, 
które mają praktyczne znaczenie podczas 
cyklu trwania tych rodzajów umów, które 
należą do zakresu przedmiotowego i 
podmiotowego wspólnych przepisów. 
Obok praw i zobowiązań stron oraz 
środków ochrony prawnej przysługujących 
w przypadku niewykonania umowy 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży powinny zatem regulować: 
obowiązki w zakresie informacji 
przedkontraktowych, zawarcie umowy (w 
tym wymogi formalne), prawo odstąpienia 
od umowy i jego konsekwencje, uchylenie 
się od skutków umowy wynikające z błędu, 
podstępu lub wyzysku (oraz konsekwencje 
takiego uchylenia się), wykładnię, treść i 
skutki umowy, ocenę i konsekwencje 
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umowy, ocenę i konsekwencje 
nieuczciwych postanowień umownych, 
zwrot świadczeń po uchyleniu się od 
skutków umowy lub rozwiązaniu jej oraz 
przedawnienie i prekluzję praw. Powinny 
one określać sankcje dostępne w 
przypadku naruszenia wszystkich 
zobowiązań oraz obowiązków 
powstających w zakresie ich stosowania.

nieuczciwych postanowień umownych, 
zwrot świadczeń po uchyleniu się od 
skutków umowy lub rozwiązaniu jej oraz 
przedawnienie i prekluzję praw. Powinny 
one określać sankcje dostępne w 
przypadku naruszenia wszystkich 
zobowiązań oraz obowiązków 
powstających w zakresie ich stosowania.

Or. de

Poprawka 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

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 
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.

(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 
potrzebę dalszego rozszerzenia zakresu ich 
stosowania w odniesieniu do umów 
zawieranych na odległość oraz umów 
między przedsiębiorcami lub ze względu 
na zmiany rynkowe i technologiczne 
związane z treściami cyfrowymi, oraz 
przyszły rozwój dorobku wspólnotowego.

Or. de

Poprawka 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) W celu uniknięcia powielania 
istniejącego prawodawstwa unijnego oraz 
w celu jego uzupełnienia w niniejszej 
dyrektywie należy uwzględnić zasady 
zawarte w dyrektywie 2011/83/UE w 
sprawie praw konsumentów, zapewniające 
harmonizację przepisów dotyczących 
umów zawieranych na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa w zakresie 
elementów tych umów, takich jak 
informacje przedkontraktowe, wymogi 
formalne, prawo odstąpienia od umowy, 
dostawa, przejście ryzyka i środki 
płatnicze. Powinno to zapewnić solidne 
ramy prawne europejskich przepisów 
dotyczących przedsiębiorstw, które 
sprzedają towary lub treści cyfrowe 
konsumentom w Unii.

Or. en

Poprawka 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37b) Po przyjęciu niniejszej dyrektywy 
Komisja Europejska powinna ustanowić 
grupę roboczą, składającą się głównie z 
grup przedstawicieli konsumentów i 
przedsiębiorstw, wspieranych przez 
pracowników naukowych i praktyków, w 
celu opracowania standardowych 
warunków zawierania umów online 
między przedsiębiorstwami a 
konsumentami, zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy oraz dorobkiem 
prawnym w zakresie ochrony 
konsumentów, w szczególności dyrektywą
2011/83/UE w sprawie praw 
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konsumentów. 

Or. en

Poprawka 359
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
poprawę warunków tworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez udostępnienie jednolitego zestawu 
norm prawa umów określonych w 
załączniku I („wspólnych europejskich
przepisów dotyczących sprzedaży”).
Normy te mogą być wykorzystywane, za 
porozumieniem stron, w transgranicznych
transakcjach polegających na sprzedaży
towarów, dostarczaniu treści cyfrowych 
oraz świadczeniu usług powiązanych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
stworzenie fakultatywnego wspólnego 
prawa europejskiego dla rynku 
wewnętrznego poprzez udostępnienie 
jednolitego zestawu norm prawa umów 
określonych w załączniku I („wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży”), które funkcjonowałyby 
równolegle z przepisami krajowymi i
mogłyby być wykorzystywane, o ile 
zostaną wybrane zamiast przepisów
krajowych, za wyraźnym porozumieniem 
stron, wyłącznie w obszarze prawa umów 
w zakresie transakcji transgranicznych,
których przedmiotem jest sprzedaż
towarów, dostawa treści cyfrowych lub 
świadczenie usług powiązanych.

Or. el

Poprawka 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
poprawę warunków tworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez udostępnienie jednolitego zestawu 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
poprawę warunków tworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez udostępnienie jednolitego zestawu 
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norm prawa umów określonych w 
załączniku I („wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży”). 
Normy te mogą być wykorzystywane, za 
porozumieniem stron, w transgranicznych 
transakcjach polegających na sprzedaży 
towarów, dostarczaniu treści cyfrowych 
oraz świadczeniu usług powiązanych.

norm prawa umów określonych w 
załączniku I („wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży”). 
Normy te mogą być wykorzystywane, za 
porozumieniem stron, w transgranicznych 
transakcjach na podstawie umów 
zawieranych na odległość, w szczególności 
w handlu elektronicznym, polegających na 
sprzedaży towarów, dostarczaniu treści 
cyfrowych oraz świadczeniu usług 
powiązanych.

Or. de

Poprawka 361
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie umożliwia 
przedsiębiorcom oparcie się na wspólnym 
zestawie norm oraz wykorzystywanie tych 
samych postanowień umownych we 
wszystkich transakcjach transgranicznych,
ograniczając tym samym niepotrzebne 
koszty, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu dużej pewności prawna.

2. Niniejsza dyrektywa umożliwia 
przedsiębiorcom oparcie się na wspólnym 
zestawie norm oraz wykorzystywanie tych 
samych postanowień umownych we 
wszystkich transakcjach transgranicznych.

Or. el

Poprawka 362
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do umów między 
przedsiębiorcami a konsumentami 
niniejsze rozporządzenie zawiera

3. W odniesieniu do umów między 
przedsiębiorcami a konsumentami w 
przypadku transakcji transgranicznych
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kompleksowy zestaw norm chroniących 
konsumenta w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
oraz zwiększenia ich zaufania do rynku 
wewnętrznego i zachęcenia ich do 
dokonywania transgranicznych zakupów.

niniejsza dyrektywa zawiera zestaw norm 
chroniących konsumenta w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów oraz zwiększenia ich 
zaufania do rynku wewnętrznego i 
zachęcenia ich do dokonywania 
transgranicznych zakupów.

Or. el

Poprawka 363
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną działającą w celach 
związanych z jej działalnością handlową, 
rzemieślniczą albo inną działalnością 
gospodarczą lub zawodową;

e) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub każdą osobę prawną, 
niezależnie od tego, czy jest to podmiot 
prawa prywatnego czy publicznego, która 
działa – w tym również za pośrednictwem 
innej osoby fizycznej lub prawnej 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, rzemieślniczą albo inną 
działalnością gospodarczą lub zawodową;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja ta odpowiada treści dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do osób trzecich działających w imieniu lub na rzecz 
przedsiębiorcy. Co prawda kwestia reprezentacji nie została uregulowana we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących sprzedaży; jednak różnorodne konsekwencje zależne od 
tego, czy przedsiębiorca działa samodzielnie czy za pośrednictwem osób trzecich, są dla 
konsumenta niezrozumiałe i bardzo skomplikowane.

Poprawka 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „umowa zawierana na odległość” 
oznacza każdą umowę między 
przedsiębiorcą a konsumentem zawieraną 
w ramach zorganizowanego systemu 
sprzedaży na odległość bez jednoczesnej 
obecności przedsiębiorcy lub, w przypadku 
gdy jest on osobą prawną, osoby fizycznej 
reprezentującej przedsiębiorcę, i 
konsumenta, z wyłącznym 
wykorzystaniem przez cały okres jej 
zawierania jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na odległość;

p) „umowa zawierana na odległość” 
oznacza każdą umowę między 
przedsiębiorcą a konsumentem lub innym 
przedsiębiorcą zawieraną w ramach 
zorganizowanego systemu sprzedaży na 
odległość bez jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy lub, w przypadku gdy jest 
on osobą prawną, osoby fizycznej 
reprezentującej przedsiębiorcę, i 
konsumenta lub innego przedsiębiorcy lub, 
w przypadku gdy jest on osobą prawną, 
osoby fizycznej reprezentującej 
przedsiębiorcę, z wyłącznym 
wykorzystaniem przez cały okres jej 
zawierania jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na odległość;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku ograniczania zakresu stosowania konieczna jest dokładniejsza definicja i w 
szczególności wyjaśnienie obejmujące również umowy między przedsiębiorcami.

Poprawka 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „umowa zawierana poza lokalem 
przedsiębiorcy” oznacza każdą umowę 
między przedsiębiorcą a konsumentem:

skreślona

(i) zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy 
przy jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy lub, w przypadku gdy jest 
on osobą prawną, osoby fizycznej 
reprezentującej przedsiębiorcę, i 
konsumenta, lub zawieraną na podstawie 
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oferty złożonej przez konsumenta w takich 
okolicznościach; lub
(ii) zawieraną w lokalu przedsiębiorcy lub 
przy pomocy jakichkolwiek środków 
porozumiewania się na odległość 
bezpośrednio po tym, jak osobiście i 
indywidualnie zwrócono się do 
konsumenta w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej 
fizycznej obecności przedsiębiorcy, lub, w 
przypadku gdy jest on osobą prawną, 
osoby fizycznej reprezentującej 
przedsiębiorcę, i konsumenta; lub
(iii) zawieraną podczas wyjazdu 
zorganizowanego przez przedsiębiorcę 
lub, w przypadku gdy jest on osobą 
prawną, osobę fizyczną reprezentującą 
przedsiębiorcę, w celu promowania i 
sprzedaży towarów, dostarczenia treści 
cyfrowych lub świadczenia usług 
powiązanych konsumentowi;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia stosowania do umów zawieranych na odległość definicje te nie są 
już potrzebne, ponieważ rozporządzenie nie będzie już obejmować tych umów.

Poprawka 366
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy 
przy jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy lub, w przypadku gdy jest 
on osobą prawną, osoby fizycznej 
reprezentującej przedsiębiorcę, i 
konsumenta, lub zawieraną na podstawie 
oferty złożonej przez konsumenta w takich 
okolicznościach; lub

(i) zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy 
przy jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy i konsumenta, lub 
zawieraną na podstawie oferty złożonej 
przez konsumenta w takich 
okolicznościach; lub
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Or. de

Poprawka 367
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zawieraną w lokalu przedsiębiorcy lub 
przy pomocy jakichkolwiek środków 
porozumiewania się na odległość 
bezpośrednio po tym, jak osobiście i 
indywidualnie zwrócono się do
konsumenta w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej 
fizycznej obecności przedsiębiorcy, lub, w 
przypadku gdy jest on osobą prawną, 
osoby fizycznej reprezentującej 
przedsiębiorcę, i konsumenta; lub

(ii) zawieraną w lokalu przedsiębiorcy lub 
przy pomocy jakichkolwiek środków 
porozumiewania się na odległość 
bezpośrednio po tym, jak osobiście i 
indywidualnie zwrócono się do 
konsumenta w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej 
fizycznej obecności przedsiębiorcy i 
konsumenta; lub

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli za punkt wyjścia przyjmie się definicję „przedsiębiorcy” zawartą w dyrektywie
2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, należy odpowiednio dostosować definicję „umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy”.

Poprawka 368
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zawieraną podczas wyjazdu 
zorganizowanego przez przedsiębiorcę lub, 
w przypadku gdy jest on osobą prawną, 
osobę fizyczną reprezentującą 
przedsiębiorcę, w celu promowania i 
sprzedaży towarów, dostarczenia treści 
cyfrowych lub świadczenia usług 

(iii) zawieraną podczas wyjazdu 
zorganizowanego przez przedsiębiorcę w 
celu promowania i sprzedaży towarów, 
dostarczenia treści cyfrowych lub 
świadczenia usług powiązanych 
konsumentowi;
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powiązanych konsumentowi;

Or. de

Poprawka 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera r

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) „lokal przedsiębiorcy” oznacza: skreślona
(i) każdą nieruchomość, w której 
przedsiębiorca stale prowadzi działalność, 
lub
(ii) każdy ruchomy lokal, w którym 
przedsiębiorca stale prowadzi działalność;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia stosowania do umów zawieranych na odległość definicje te nie są 
już potrzebne, ponieważ rozporządzenie nie będzie już obejmować tych umów.

Poprawka 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera u

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „licytacja publiczna” oznacza metodę 
sprzedaży, w której towary lub treści 
cyfrowe są oferowane przez przedsiębiorcę 
konsumentom, którzy osobiście 
uczestniczą lub mają możliwość 
osobistego uczestnictwa w aukcji, w 
ramach przejrzystej procedury składania 
konkurencyjnych ofert w trakcie 
prowadzonej przez organizatora licytacji, i 

u) „licytacja publiczna” oznacza metodę 
sprzedaży, w której towary, treści cyfrowe 
lub usługi są oferowane przez 
przedsiębiorcę konsumentom w ramach 
przejrzystej procedury składania 
konkurencyjnych ofert prowadzonej przez 
organizatora licytacji, i w której zwycięski 
oferent jest zobowiązany do zakupu 
towarów, treści cyfrowych lub usług;
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w której zwycięski oferent jest 
zobowiązany do zakupu danych towarów 
lub treści cyfrowych;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie treści do ograniczenia stosowania do umów zawieranych na odległość oraz 
dostosowanie do definicji zawartej w dyrektywie w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera y a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ya) „usprawiedliwione” oznacza działanie
lub zaniechanie, którego nie można 
obiektywnie przypisać stronie 
odpowiedzialnej za działanie lub 
zaniechanie.

Or. de

Uzasadnienie

Lepsze sformułowanie wcześniejszej poprawki 92.

Poprawka 372
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Fakultatywny charakter wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży
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Strony mogą uzgodnić poddanie ich 
transgranicznych umów sprzedaży 
towarów, dostarczania treści cyfrowych 
oraz świadczenia usług powiązanych 
wspólnym europejskim przepisom 
dotyczącym sprzedaży, w zakresie 
terytorialnym, przedmiotowym i 
podmiotowym określonym w art. 4-7.

Or. en

Poprawka 373
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dodatkowych porozumień, 
które nie wchodzą w zakres stosowania 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży, w odniesieniu do 
tych klauzul obowiązuje nieważność 
wyboru.

Or. de

Poprawka 374
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) adres podany przez konsumenta, adres 
dostawy towarów lub adres, na który 
wystawiana jest faktura, znajdują się w 
innym państwie niż państwo zwykłego 
pobytu przedsiębiorcy; oraz

a) państwo pobytu konsumenta jest inne
niż państwo zwykłego pobytu 
przedsiębiorcy; oraz

Or. el
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Poprawka 375
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia za 
miejsce zwykłego pobytu spółek i innych 
jednostek organizacyjnych, posiadających 
lub nieposiadających osobowości prawnej, 
uznaje się miejsce siedziby ich głównego 
organu zarządzającego. Miejscem 
zwykłego pobytu przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną jest główne miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej tej 
osoby.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia za 
miejsce zwykłego pobytu przedsiębiorcy 
lub spółki, lub innych jednostek 
organizacyjnych, posiadających osobowość 
prawną lub jej nieposiadających, uznaje się 
miejsce siedziby ich głównego organu 
zarządzającego, o ile lokal handlowy lub 
biura, lub jakakolwiek inna filia 
przedsiębiorcy albo jego reprezentantów 
lub przedstawicieli nie znajdują się w 
państwie konsumenta ani nie są wpisane
do rejestrów urzędów właściwych dla
spółek lub innych jednostek 
organizacyjnych posiadających
osobowość prawną lub jej 
nieposiadających. Miejscem zwykłego 
pobytu przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną jest główne miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej tej osoby.

Or. el

Poprawka 376
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Umowy, w których wykorzystywać można 
wspólne przepisy dotyczące sprzedaży

Umowy transgraniczne, w których 
wykorzystywać można wspólne przepisy 
dotyczące sprzedaży

Or. el
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Poprawka 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży można wykorzystywać w:

Wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży można wykorzystywać w 
następujących umowach zawieranych na 
odległość, w tym zawartych online:

Or. de

Poprawka 378
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

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. 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”). W przypadku 
gdy wszystkie strony umowy są 
przedsiębiorcami, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) należałoby zrównać 
pod względem ochrony z konsumentami.

Or. fi
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Poprawka 379
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosunkach między przedsiębiorcą a 
konsumentem porozumienie o 
wykorzystaniu wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży jest 
ważne tylko wtedy, gdy zgoda została 
wyrażona przez konsumenta w wyraźnym 
oświadczeniu, składanym odrębnie od 
oświadczenia wyrażającego zgodę na 
zawarcie umowy. Przedsiębiorca dostarcza 
konsumentowi potwierdzenie tego 
porozumienia na trwałym nośniku.

2. W stosunkach między przedsiębiorcą a 
konsumentem porozumienie o 
wykorzystaniu wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży jest 
ważne tylko wtedy, gdy zgoda została 
wyrażona przez konsumenta w sposób 
dobrowolny i na jego własne życzenie w 
wyraźnym oświadczeniu, składanym 
odrębnie od oświadczenia wyrażającego 
zgodę na zawarcie umowy. Przedsiębiorca 
dostarcza konsumentowi potwierdzenie 
tego porozumienia na trwałym nośniku.

Or. fi

Poprawka 380
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Porozumienia, które wykraczają poza 
zakres stosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, są nieważne.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do porozumień, w których nie respektuje się zakresu stosowania wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży wprowadzonego na mocy rozporządzenia, tj.
w których wykracza się poza te przepisy lub uznaje się, że wspólne europejskie przepisy 
dotyczące sprzedaży mają zastosowanie do umów mieszanych lub umów sprzedaży ratalnej, 
lub mają zastosowanie tylko częściowo, należy jasno stwierdzić, że takie porozumienia 
dotyczące stosowania są nieważne. Prawo właściwe należy wówczas ustalić zgodnie z 
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zasadami określonymi w rozporządzeniu Rzym I.

Poprawka 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowa ulotka informacyjna w 
umowach między przedsiębiorcą a 
konsumentem

Wzór ulotki informacyjnej stosowanej w 
umowach między przedsiębiorcą a 
konsumentem

Or. de

Poprawka 382
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku zgody na zastosowanie
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży przedsiębiorca 
przekazuje konsumentowi standardową 
ulotkę informacyjną na trwałym nośniku
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Po uzgodnieniu stosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży należy 
przekazać konsumentowi standardową ulotkę informacyjną.

Poprawka 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy artykuł nie obowiązuje, w 
przypadku gdy umowa dotyczy 
dostarczania środków spożywczych, 
napojów lub innych towarów 
przeznaczonych do bieżącego spożycia w 
gospodarstwie domowym dostarczanych 
często i regularnie przez przedsiębiorcę do 
miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy 
konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie art. 13 ust. 5 załącznika.

Poprawka 384
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie określają kary za 
naruszenie przez przedsiębiorców 
zawierających umowy z konsumentami 
wymogów określonych w art. 8 i 9 oraz 
podejmują wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia, by kary te były stosowane.
Przewidziane w tym celu kary są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
stosowne przepisy nie później niż do [rok 
od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia] i jak 
najszybciej powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych przepisach.

Państwa członkowskie określają 
proporcjonalne kary za naruszenie przez 
przedsiębiorców zawierających umowy z 
konsumentami wymogów określonych w 
art. 8 i 9 oraz podejmują wszystkie środki 
niezbędne do zapewnienia, by kary te były 
stosowane. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji stosowne przepisy nie 
później niż do [rok od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] i 
jak najszybciej powiadamiają ją o 
wszelkich późniejszych zmianach w tych 
przepisach.

Or. en
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Poprawka 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli strony porozumiały się co do 
wykorzystania w umowie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży i porozumienie zostało ważnie 
zawarte, jedynie te przepisy regulują
kwestie będące ich przedmiotem. O ile 
umowa została rzeczywiście zawarta, 
wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży regulują również wypełnienie 
obowiązku udzielenia informacji 
przedkontraktowych oraz środki ochrony 
prawnej przysługujące z tytułu 
niewypełnienia tego obowiązku.

Jeżeli strony porozumiały się co do 
wykorzystania w umowie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży i porozumienie zostało ważnie 
zawarte, jedynie te przepisy regulują 
kwestie będące ich przedmiotem. Jeśli 
przedsiębiorca oferuje towary, 
dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
powiązane wraz z możliwością zawarcia 
umowy na mocy wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, wspólne 
europejskie przepisy dotyczące sprzedaży 
regulują również wypełnienie obowiązku 
udzielenia informacji przedkontraktowych 
oraz środki ochrony prawnej przysługujące 
z tytułu niewypełnienia tego obowiązku.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek udzielenia informacji przedkontraktowych okaże się w pełni skuteczny tylko wtedy, 
gdy będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy umowa została rzeczywiście zawarta. Należy 
również zapewnić, aby konkurenci i stowarzyszenia konsumentów mogli przedsięwziąć środki 
prawne w przypadku naruszenia obowiązków udzielenia informacji wynikających ze
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

Poprawka 386
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowach, w których miejsce zwykłego 
pobytu przedsiębiorców, lub, w przypadku 
umowy między przedsiębiorcą i 

a) umowach, w których miejsce zwykłego 
pobytu przedsiębiorców znajduje się w 
tym państwie członkowskim; oraz
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konsumentem, miejsce zwykłego pobytu 
przedsiębiorcy, adres wskazany przez 
konsumenta, adres dostawy towarów lub 
adres, na jaki wystawiana jest faktura, 
znajdują się w tym państwie 
członkowskim; lub

Or. de

Poprawka 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 
między przedsiębiorstwami, o zmiany 
rynkowe i technologiczne związane z 
treściami cyfrowymi, oraz przyszły rozwój 
dorobku wspólnotowego.

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 poza umowy 
zawierane na odległość, jeśli chodzi o 
umowy między przedsiębiorstwami, 
zmiany rynkowe i technologiczne 
związane z treściami cyfrowymi, oraz 
przyszły rozwój dorobku wspólnotowego.

Or. de

Poprawka 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a



PE510.531v01-00 34/105 AM\934215PL.doc

PL

Wzory umów
Komisja w ciągu [jednego roku] od 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
przedstawia standardowe warunki umów. 

Or. en

Poprawka 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16b
Komisja przeprowadza kampanię 
informacyjną w celu poinformowania 
przedsiębiorstw na szczeblu krajowym o 
powyższych standardowych warunkach 
transakcji konsumenckich zawieranych 
online zgodnie z europejskimi przepisami. 

Or. en

Poprawka 390
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży, umowa, 
oświadczenie lub jakakolwiek inna 
czynność uregulowana niniejszym aktem 
nie muszą być sporządzone ani 
poświadczone w żadnej szczególnej 
formie.

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży lub odpowiednich 
przepisów prawa krajowego
niewchodzących w zakres wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, obowiązujących zgodnie z 
rozporządzeniami (WE) nr 593/2008 i 
864/2007 lub wszelkimi innymi 
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odpowiednimi normami kolizyjnymi, 
umowa, oświadczenie lub jakakolwiek inna 
czynność uregulowana niniejszym aktem 
nie muszą być sporządzone ani 
poświadczone w żadnej szczególnej 
formie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uniemożliwienie wyłączenia elementów rozporządzenia Rzym 
I. Art. 11 rozporządzenia Rzym I stanowi, że wynikające z prawa krajowego formalne wymogi 
skutkujące na przykład większą ochroną konsumentów są ważne. 

Poprawka 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Obowiązek udzielenia informacji przy 
zawieraniu umów na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa

Obowiązek udzielenia informacji przy 
zawieraniu umowy

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ zakres stosowania ma być ograniczony do umów zawieranych na odległość, 
sformułowanie to odnosi się tylko do takich umów. Pozostawienie wcześniejszego 
sformułowania wskazywałoby, że w rozporządzeniu może być mowa o jeszcze innych typach 
umów.

Poprawka 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorca zawierający umowę na 1. Przedsiębiorca zawierający umowę ma 
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odległość lub umowę zawieraną poza 
lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek 
udzielenia konsumentowi w jasny i 
zrozumiały sposób, przed zawarciem 
umowy lub związaniem konsumenta ofertą, 
następujących informacji:

obowiązek udzielenia konsumentowi w 
jasny i zrozumiały sposób, przed 
zawarciem umowy lub związaniem 
konsumenta ofertą, następujących 
informacji:

Or. de

Poprawka 393
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) o łącznej cenie i dodatkowych opłatach 
oraz kosztach, takich jak opłaty, zgodnie z 
art. 14;

Or. fi

Poprawka 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do umowy zawieranej na 
odległość, informacje wymagane w 
niniejszym artykule muszą:

3. Informacje wymagane w niniejszym 
artykule muszą:

Or. de

Poprawka 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do umowy zawieranej 
poza lokalem przedsiębiorstwa, 
informacje wymagane w niniejszym 
artykule muszą:

skreślony

a) być przekazane na papierze, lub, za 
zgodą konsumenta, na innym trwałym 
nośniku; oraz
b) być czytelne i sporządzone prostym, 
zrozumiałym językiem.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie z uwagi na ograniczenie zakresu stosowania.

Poprawka 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawieranych przy wykorzystaniu 
automatów sprzedających bądź 
zautomatyzowanych lokali handlowych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie z uwagi na ograniczenie zakresu stosowania.

Poprawka 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 5 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa, jeżeli cena, lub, w 
przypadku równoczesnego zawarcia wielu 
umów, łączna cena wynikająca z umów 
nie przekracza kwoty 50 EUR lub jej 
równowartości w uzgodnionej umownie 
walucie.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie z uwagi na ograniczenie zakresu stosowania.

Poprawka 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sporządzanych, zgodnie z prawem 
państw członkowskich, przez urzędnika 
państwowego ustawowo zobowiązanego 
do niezależności i bezstronności, który 
poprzez udzielenie wyczerpujących
informacji prawnych musi dopilnować, 
aby konsument zawierał umowę jedynie 
po dokładnym rozważeniu aspektów 
prawnych i znając jej zakres prawny.
Dotyczy to również zawierania umowy 
przed sądem.

Or. de

Poprawka 399
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 13 – ustęp 5 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sporządzanych, zgodnie z prawem 
państw członkowskich, przez urzędnika 
państwowego ustawowo zobowiązanego 
do niezależności i bezstronności, który 
poprzez udzielenie wyczerpujących 
informacji prawnych musi dopilnować, 
aby konsument zawierał umowę jedynie 
po dokładnym rozważeniu aspektów 
prawnych i znając jej zakres prawny.

Or. en

Poprawka 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o prawach odstąpienia przy 
zawieraniu umów na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa

Informacje o prawach odstąpienia przy 
zawieraniu umów

Or. de

Poprawka 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odpowiednich przypadkach, 
informacje, które mają zostać udzielone na 
podstawie art. 13 ust. 1 lit. e) muszą 
obejmować fakt, że, w przypadku 
odstąpienia, konsument będzie musiał 
ponieść koszty zwrotu towarów oraz, w 
przypadku umów zawieranych na 

2. W odpowiednich przypadkach, 
informacje, które mają zostać udzielone na 
podstawie art. 13 ust. 1 lit. e) muszą 
obejmować fakt, że, w przypadku 
odstąpienia, konsument będzie musiał 
ponieść koszty zwrotu towarów tylko 
wtedy, gdy towarów ze względu na ich 
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odległość, jeżeli towarów ze względu na 
ich właściwości nie można normalnie 
zwrócić pocztą, koszty zwrotu towarów.

właściwości nie można normalnie zwrócić 
pocztą.

Or. de

Poprawka 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy zawierane poza lokalem 
przedsiębiorstwa: dodatkowe wymogi 
informacyjne i potwierdzenie

skreślony

1. Przedsiębiorca musi przekazać 
konsumentowi kopię podpisanej umowy 
lub potwierdzenie umowy w formie 
papierowej lub też, za zgodą konsumenta, 
na innym trwałym nośniku, w tym, w 
odpowiednich przypadkach, potwierdzenie 
zgody konsumenta i przyjęcia przez niego 
do wiadomości utraty prawa odstąpienia 
zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. d).
2. Jeżeli konsument chce, by świadczenie 
usług powiązanych rozpoczęło się w 
okresie odstąpienia przewidzianym w art. 
42 ust. 2, przedsiębiorca musi zażądać, 
aby konsument wystąpił o to w sposób 
wyraźny na trwałym nośniku.

Or. de

Poprawka 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 19 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy zawierane na odległość: 
dodatkowe informacje i inne wymogi

Dodatkowe informacje i inne wymogi

Or. de

Poprawka 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z 
konsumentem drogą telefoniczną w celu 
zawarcia umowy na odległość, na 
początku rozmowy z konsumentem musi 
ujawnić swoją tożsamość oraz, w 
odpowiednich przypadkach, tożsamość 
osoby, w imieniu której telefonuje oraz 
handlowy cel rozmowy.

1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z 
konsumentem drogą telefoniczną w celu 
zawarcia umowy, na początku rozmowy z 
konsumentem musi ujawnić swoją 
tożsamość oraz, w odpowiednich 
przypadkach, tożsamość osoby, w imieniu 
której telefonuje oraz handlowy cel 
rozmowy.

Or. de

Poprawka 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli umowa zawierana na odległość 
zawierana jest za pośrednictwem środka 
porozumiewania się na odległość, w 
którym miejsce na informacje lub czas ich 
wyświetlania są ograniczone, 
przedsiębiorca musi za pośrednictwem 
tego środka i przed zawarciem takiej 
umowy dostarczyć co najmniej informacje, 
o których mowa w ust. 3 niniejszego 

2. Jeżeli umowa zawierana jest za 
pośrednictwem środka porozumiewania się 
na odległość, w którym miejsce na 
informacje lub czas ich wyświetlania są 
ograniczone, przedsiębiorca musi za 
pośrednictwem tego środka i przed 
zawarciem takiej umowy dostarczyć co 
najmniej informacje, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego artykułu. Pozostałe 
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artykułu. Pozostałe informacje, o których 
mowa w art. 13, udzielane są przez 
przedsiębiorcę konsumentowi we właściwy 
sposób, zgodnie z art. 13 ust. 3.

informacje, o których mowa w art. 13, 
udzielane są przez przedsiębiorcę 
konsumentowi we właściwy sposób, 
zgodnie z art. 13 ust. 3.

Or. de

Poprawka 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowa zawarta na odległość za 
pośrednictwem telefonu jest ważna jedynie 
wtedy, gdy konsument podpisał ofertę lub 
przesłał swoją pisemną zgodę wyrażającą 
wolę zawarcia umowy. Przedsiębiorca 
musi dostarczyć konsumentowi 
potwierdzenie tej umowy na trwałym 
nośniku.

4. Umowa zawarta za pośrednictwem 
telefonu jest ważna jedynie wtedy, gdy 
konsument podpisał ofertę lub przesłał 
swoją pisemną zgodę wyrażającą wolę 
zawarcia umowy. Przedsiębiorca musi 
dostarczyć konsumentowi potwierdzenie 
tej umowy na trwałym nośniku.

Or. de

Poprawka 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedsiębiorca musi przekazać 
konsumentowi potwierdzenie zawartej 
umowy, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, potwierdzenie zgody 
konsumenta i przyjęcia przez niego do 
wiadomości utraty prawa odstąpienia 
zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. d) oraz 
wszystkie informacje, o których mowa w 
art. 13 na trwałym nośniku. Przedsiębiorca 
musi udzielić tych informacji w rozsądnym 

5. Przedsiębiorca musi przekazać 
konsumentowi potwierdzenie zawartej 
umowy, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, potwierdzenie zgody 
konsumenta i przyjęcia przez niego do 
wiadomości utraty prawa odstąpienia 
zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. d) oraz 
wszystkie informacje, o których mowa w 
art. 13 na trwałym nośniku. Przedsiębiorca 
musi udzielić tych informacji w rozsądnym 
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terminie po zawarciu umowy na odległość, 
a najpóźniej w momencie dostarczenia 
towarów lub przed dostarczeniem treści 
cyfrowych lub rozpoczęciem wykonywania 
usługi powiązanej, chyba że informacje 
zostały już przekazane konsumentowi na 
trwałym nośniku przed zawarciem umowy 
na odległość.

terminie po zawarciu umowy, a najpóźniej 
w momencie dostarczenia towarów lub 
przed dostarczeniem treści cyfrowych lub 
rozpoczęciem wykonywania usługi 
powiązanej, chyba że informacje zostały 
już przekazane konsumentowi na trwałym 
nośniku przed zawarciem umowy.

Or. de

Poprawka 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek udzielenia informacji przy 
zawieraniu umów innych niż umowy 
zawierane na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa

skreślony

1. W przypadku umów innych niż umowy 
zawierane na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma 
obowiązek udzielić konsumentowi w 
sposób jasny i zrozumiały, przed 
zawarciem umowy lub związaniem 
konsumenta ofertą, następujących 
informacji, o ile nie wynikają one z 
kontekstu:
a) o głównych właściwościach towarów, 
treści cyfrowych lub usług powiązanych, 
które mają zostać dostarczone lub 
wyświadczone, w zakresie odpowiednim 
do środka porozumiewania się oraz 
danych towarów, treści cyfrowych lub 
usług powiązanych;
b) o łącznej cenie i dodatkowych opłatach 
i kosztach, zgodnie z art. 14 ust. 1;
c) o danych identyfikacyjnych 
przedsiębiorcy, takich jak firma, adres 
geograficzny siedziby oraz numer 
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telefonu;
d) o postanowieniach umownych, zgodnie 
z art. 16 lit. a) i b);
e) w odpowiednich przypadkach, o 
istnieniu i warunkach usług 
zapewnianych przez przedsiębiorcę po 
sprzedaży, gwarancjach handlowych oraz 
zasadach rozpatrywania reklamacji;
f) w odpowiednich przypadkach o 
funkcjonalności treści cyfrowych, w tym o 
stosowanych technicznych środkach 
zabezpieczających; oraz
g) w odpowiednich przypadkach, o 
wszelkich możliwościach 
interoperacyjności treści cyfrowych ze 
sprzętem i oprogramowaniem, o których 
przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.
2. Niniejszego artykułu nie stosuje się gdy 
umowa obejmuje transakcję zawieraną w 
sprawach życia codziennego i 
wykonywana jest niezwłocznie w 
momencie jej zawarcia.

Or. de

Poprawka 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dodatkowe wymogi informacyjne w 
umowach zawieranych na odległość drogą 
elektroniczną

Dodatkowe wymogi informacyjne w 
umowach zawieranych drogą elektroniczną

Or. de

Poprawka 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymogi w umowach 
zawieranych na odległość drogą 
elektroniczną

Dodatkowe wymogi w umowach 
zawieranych drogą elektroniczną

Or. de

Poprawka 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, 
która zobowiązywałaby konsumenta do 
dokonania płatności jest zawierana drogą 
elektroniczną, przedsiębiorca udostępnia 
konsumentowi, w jasny i widoczny sposób, 
bezpośrednio przed złożeniem zamówienia 
przez konsumenta, informacje wymagane 
w art. 13 ust. 1 lit. a), art. 14 ust. 1 i 2 oraz 
art. 16 lit. b).

1. Jeżeli umowa, która zobowiązywałaby 
konsumenta do dokonania płatności jest 
zawierana drogą elektroniczną, 
przedsiębiorca udostępnia konsumentowi, 
w jasny i widoczny sposób, bezpośrednio 
przed złożeniem zamówienia przez 
konsumenta, informacje wymagane w 
art. 13 ust. 1 lit. a), art. 14 ust. 1 i 2 oraz 
art. 16 lit. b).

Or. de

Poprawka 412
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorca musi dopilnować, by 
konsument, w momencie składania 
zamówienia, wyraźnie przyjął do 
wiadomości, że zamówienie oznacza 
zobowiązanie do zapłaty. Jeżeli złożenie 

2. Przedsiębiorca musi dopilnować, by 
konsument, w momencie składania 
zamówienia, wyraźnie przyjął do 
wiadomości, że zamówienie oznacza 
zobowiązanie do zapłaty, o ile nie jest to 
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zamówienia wiąże się z wciśnięciem 
przycisku lub uruchomieniem podobnej 
funkcji, dany przycisk lub funkcja muszą 
być oznaczone w czytelny sposób 
wyłącznie słowami „zamówienie oznacza 
zobowiązanie do zapłaty” lub podobnym
jednoznacznym sformułowaniem 
wskazującym, że złożenie zamówienia 
powoduje obowiązek zapłaty na rzecz 
przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie 
spełnił wymogów określonych w 
niniejszym ustępie, konsument nie jest 
związany umową lub zamówieniem.

oczywiste. Jeżeli złożenie zamówienia 
wiąże się z wciśnięciem przycisku lub 
uruchomieniem podobnej funkcji, muszą 
być one oznaczone w czytelny sposób 
jednoznacznym sformułowaniem 
wskazującym, że złożenie zamówienia 
powoduje obowiązek zapłaty na rzecz 
przedsiębiorcy.

Or. de

Uzasadnienie

Zazwyczaj wyraźne przyjęcie do wiadomości zobowiązania do zapłaty jest zbędne, zwłaszcza 
że cena musi być podana w sposób zobowiązujący (art. 13 i 14). Ponadto automatyczne 
unieważnienie umowy wydaje się zbyt drastycznym środkiem. Jeżeli przedsiębiorca nie 
wywiąże się z obowiązku opisanego w tym ustępie i jeżeli konsument rzeczywiście nie przyjmie 
do wiadomości zobowiązania do zapłaty mimo podania ceny, przysługuje mu prawo do 
uchylenia się od skutków umowy wynikające z błędu (art. 48).

Poprawka 413
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zatrzymanie towaru lub treści 
cyfrowych i korzystanie z nich lub 
powiązanych z nimi usług, które zostały 
przekazane konsumentowi nie z jego 
polecenia, nie stanowi przyjęcia oferty.
Konsument jest w takim przypadku 
zwolniony z obowiązku zapłaty i nie jest 
zobowiązany do zwrotu.

Or. de
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Uzasadnienie

Taką zasadę przewidziano w art. 27 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.
Nawet jeśli nieuczciwe praktyki w zakresie dystrybucji nie są uregulowane we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących sprzedaży, konieczne jest uwzględnienie w przepisach 
konsekwencji cywilnoprawnych takich praktyk, aby zapewnić poszczególnym konsumentom 
zamierzony poziom ochrony.

Poprawka 414
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosunkach między przedsiębiorcą i 
konsumentem odpowiedź odbiorcy, w 
której w wyraźny lub dorozumiany sposób 
określono dodatkowe lub odmienne 
postanowienia umowne, oznacza w 
każdym przypadku odrzucenie tej oferty i 
nową ofertę.

Or. de

Uzasadnienie

W celu ochrony konsumenta konieczne są proste przepisy i jasne stosunki. Konsument musi 
mieć pewność, że jego oferta, która i tak zazwyczaj jest przedstawiana przez przedsiębiorcę, 
zostanie odebrana tak, jak została złożona. Od konsumenta nie można również wymagać 
późniejszej kontroli przyjęcia ani niezwłocznej odmowy.

Poprawka 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa odstąpienia w umowach 
zawieranych na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa między 

Prawo odstąpienia od umowy



PE510.531v01-00 48/105 AM\934215PL.doc

PL

przedsiębiorcami i konsumentem

Or. de

Poprawka 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie przewidzianym w art. 42 
konsument ma prawo odstąpić, bez 
podania powodu i nie ponosząc przy tym 
żadnych kosztów, z wyjątkiem tych 
przewidzianych w art. 45, od:

1. W terminie przewidzianym w art. 42 
konsument ma prawo odstąpić od umowy, 
bez podania powodu i nie ponosząc przy 
tym żadnych kosztów, z wyjątkiem tych 
przewidzianych w art. 45.

Or. de

Poprawka 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowy zawartej na odległość skreślona

Or. de

Poprawka 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorcy, o ile cena, lub, w 

skreślona
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przypadku równoczesnego zawarcia wielu 
umów, łączna cena wynikająca z umów 
przekracza kwotę 50 EUR lub jej 
równowartość w uzgodnionej umownie 
walucie w momencie zawarcia umowy.

Or. de

Poprawka 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umów zawieranych przy wykorzystaniu 
automatów sprzedających bądź 
zautomatyzowanych lokali handlowych;

skreślona

Or. de

Poprawka 420
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) umów sporządzanych, zgodnie z 
prawem państw członkowskich, przez 
urzędnika państwowego ustawowo 
zobowiązanego do niezależności i 
bezstronności, który poprzez udzielenie 
wyczerpujących informacji prawnych 
musi dopilnować, aby konsument zawierał 
umowę jedynie po dokładnym rozważeniu 
aspektów prawnych i znając jej zakres 
prawny;

Or. en
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Poprawka 421
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dostarczone towary były 
opakowane, a opakowanie zostało zdjęte 
przez konsumenta i ze względów 
zdrowotnych lub higienicznych nie nadają 
się do zwrotu;

a) jeżeli dostarczone towary były 
opakowane, a opakowanie zostało zdjęte 
przez konsumenta i ze względów 
zdrowotnych lub higienicznych nie nadają 
się do ponownej sprzedaży;

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest istotne to, czy możliwy jest zwrot, lecz czy możliwa jest ponowna sprzedaż.

Poprawka 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 40 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) konsument wyraźnie zamówił wizytę 
przedsiębiorcy w celu wykonania pilnych 
napraw lub konserwacji. Jeżeli w takiej 
sytuacji przedsiębiorca świadczy usługi 
powiązane oprócz tych wyraźnie 
zamówionych przez konsumenta albo 
dostarcza towary inne niż części zamienne 
niezbędne do wykonania konserwacji lub 
naprawy, prawo odstąpienia ma 
zastosowanie do tych dodatkowych usług 
powiązanych lub towarów.

skreślona

Or. de
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Poprawka 423
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konsument korzysta z prawa odstąpienia 
od umowy poprzez zawiadomienie o tym 
przedsiębiorcy. W tym celu konsument 
może wykorzystać wzór formularza 
odstąpienia, znajdujący się w dodatku 2 lub 
inne dowolne jednoznaczne oświadczenie, 
w którym informuje o odstąpieniu.

2. Konsument korzysta z prawa odstąpienia 
od umowy poprzez zawiadomienie o tym 
przedsiębiorcy na piśmie. W tym celu 
konsument może wykorzystać wzór 
formularza odstąpienia, znajdujący się w 
dodatku 2 lub inne dowolne jednoznaczne 
oświadczenie, w którym informuje o 
odstąpieniu.

Or. de

Uzasadnienie

Zawiadomienie na piśmie, tj. pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, zwiększa 
przejrzystość odstąpienia od umowy, a co za tym idzie pewność prawa dla obu stron, 
zwłaszcza że zgodnie z ust. 5 to na konsumencie spoczywa ciężar dowodu.

Poprawka 424
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorca musi zwrócić bez 
nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym 
przypadku nie później niż czternaście dni 
od dnia, w którym przedsiębiorca został 
poinformowany o decyzji konsumenta o 
odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 41, 
wszystkie płatności otrzymane od 
konsumenta, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, koszty dostawy. 
Przedsiębiorca musi dokonać takiego 
zwrotu za pośrednictwem tych samych 
metod płatności, których konsument użył 
do pierwotnej transakcji, chyba że 

1. Przedsiębiorca musi zwrócić bez 
nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym 
przypadku nie później niż czternaście dni 
od dnia, w którym przedsiębiorca otrzymał 
zawiadomienie o odstąpieniu od umowy 
przez konsumenta zgodnie z art. 41, 
wszystkie płatności otrzymane od 
konsumenta, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, koszty dostawy. 
Przedsiębiorca musi dokonać takiego 
zwrotu za pośrednictwem tych samych 
metod płatności, których konsument użył 
do pierwotnej transakcji, chyba że 
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konsument wyraźnie zgodzi się na inną 
metodę i że nie poniesie żadnych opłat w 
związku z takim zwrotem.

konsument wyraźnie zgodzi się na inną 
metodę i że nie poniesie żadnych opłat w 
związku z takim zwrotem.

Or. de

Uzasadnienie

Znaczenie sformułowania „został poinformowany o decyzji” nie jest jasne, ponieważ 
ostatecznie należy się odnieść do chwili otrzymania zawiadomienia, który to moment jest 
jasno uregulowany. W przeciwnym wypadku pojawia się pytanie, w jaki sposób 
przedsiębiorca mimo otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy może nie być o nim 
poinformowany.

Poprawka 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli towary 
dostarczono do miejsca zamieszkania 
konsumenta w momencie zawarcia 
umowy, przedsiębiorca musi na swój koszt 
odebrać towary, jeżeli ze względu na ich 
właściwości nie można ich zwyczajnie 
odesłać pocztą.

skreślony

Or. de

Poprawka 426
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Konsument odpowiada tylko za 
zmniejszenie wartości towarów wynikające 
z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż 

3. Konsument odpowiada tylko za 
zmniejszenie wartości towarów wynikające 
z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż 
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jest to konieczne do oceny właściwości, 
cech i działania towarów. Konsument nie 
odpowiada za zmniejszenie wartości, jeżeli 
przedsiębiorca nie udzielił wszystkich 
informacji o prawie odstąpienia od 
umowy zgodnie z art. 17 ust. 1.

jest to konieczne do oceny właściwości, 
cech i działania towarów. Konsument nie 
odpowiada za zmniejszenie wartości, jeżeli 
przedsiębiorca nie poinformował go 
zgodnie z art. 17 ust. 1 o możliwej 
odpowiedzialności za zmniejszenie 
wartości.

Or. de

Uzasadnienie

Konsument powinien odpowiadać za nadmierne wykorzystanie tylko wtedy, gdy został 
wcześniej poinformowany o konieczności poniesienia za nie odpowiedzialności. Należy 
analogicznie do ust. 2 doprecyzować, że konsument nie zostaje zwolniony z 
odpowiedzialności, jeśli informacje o prawie odstąpienia nie zostały mu przekazane, 
ponieważ nie dotyczyły one kwestii odpowiedzialności za zmniejszenie wartości. Na przykład 
jeśli konsument został poinformowany o odpowiedzialności, ale formularz odstąpienia od 
umowy nie został załączony, nie oznacza to, że może on swobodnie korzystać z towaru.

Poprawka 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 45 – ustęp 6 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jeżeli konsument nie wystąpił wyraźnie 
o to, by świadczenie usług rozpoczęło się 
w okresie odstąpienia zgodnie z art. 18 
ust. 2 i art. 19 ust. 6;

(ii) jeżeli konsument nie wystąpił wyraźnie 
o to, by świadczenie usług rozpoczęło się 
w okresie odstąpienia zgodnie z art. 19 
ust. 6;

Or. de

Uzasadnienie

Art. 18 odnosi się do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy i został skreślony.

Poprawka 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 45 – ustęp 6 – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przedsiębiorca nie przekazał 
potwierdzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 i
art. 19 ust. 5.

(iii) przedsiębiorca nie przekazał 
potwierdzenia zgodnie z art. 19 ust. 5.

Or. de

Poprawka 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa 
odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa zgodnie z art. 41–45, 
automatycznie rozwiązaniu ulegają 
wszelkie umowy powiązane, bez 
ponoszenia kosztów przez konsumenta, z 
wyjątkiem kosztów przewidzianych w ust. 
2 i 3. Do celów niniejszego artykułu 
umowa powiązana oznacza umowę, na 
mocy której konsument nabywa towary, 
treści cyfrowe lub usługi powiązane w 
związku z umową zawartą na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a 
towary te, treści cyfrowe lub usługi 
powiązane są dostarczane przez 
przedsiębiorcę lub osobę trzecią na 
podstawie porozumienia pomiędzy tą 
osobą trzecią a przedsiębiorcą.

1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa 
odstąpienia od umowy zgodnie z art. 41–
45, automatycznie rozwiązaniu ulegają 
wszelkie umowy powiązane, bez 
ponoszenia kosztów przez konsumenta, z 
wyjątkiem kosztów przewidzianych w ust. 
2 i 3.

Or. de

Uzasadnienie

Skreśla się zdanie dotyczące „umowy powiązanej”, ponieważ jej definicja została podana w 
art. 2. Taka poprawka została już uwzględniona we wcześniejszym sprawozdaniu.
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Poprawka 430
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku transakcji
konsumenckich nie jest konieczne 
złożenie w określonym czasie stosownego 
zawiadomienia w celu unieważnienia 
umowy z powodu błędu, podstępu lub 
wyzysku.

Or. de

Uzasadnienie

Prawa konsumentów nie powinny być niepotrzebnie komplikowane wymogami formalnymi.
Unieważnianie umowy wynikające z błędu lub korzystanie z innych praw przez konsumentów 
nie zdarza się każdego dnia. Dlatego konsumenci często nie wiedzą, jakie kroki formalne 
należy poczynić, aby nie utracić praw. Ponadto często zapominają również o spełnieniu 
takich wymogów przez zabezpieczenie dowodów i z tego powodu nie mogą ostatecznie 
dochodzić swoich praw.

Poprawka 431
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 61 – akapit pierwszy – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w umowach między przedsiębiorcami a
konsumentami wiążąca jest w takim 
przypadku wersja sporządzona w języku 
kraju konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie kolejnej zasady rozstrzygającej wątpliwości na korzyść 
konsumenta. Wiążąca powinna być wersja umowy sporządzona w języku kraju konsumenta.
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Poprawka 432
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli występują wątpliwości co do 
znaczenia postanowienia umowy zawartej 
między przedsiębiorcą a konsumentem, 
pierwszeństwo przyznaje się wykładni 
najbardziej korzystnej dla konsumenta, 
chyba że on sam zaproponował to 
postanowienie.

1. Jeżeli występują wątpliwości co do 
znaczenia postanowienia umowy zawartej 
między przedsiębiorcą a konsumentem, 
pierwszeństwo przyznaje się wykładni 
najbardziej korzystnej dla konsumenta, 
chyba że zostało ono indywidualnie 
uzgodnione z konsumentem lub on sam 
zaproponował to postanowienie.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na słabszą pozycję konsumenta w przypadku niepodlegających negocjacjom wzorów 
umów należy je zawsze interpretować na jego korzyść. Jednak w przypadku gdy strony 
indywidualnie uzgadniają postanowienia, konsument niekoniecznie znajduje się na słabszej 
pozycji i wówczas stosowanie wykładni korzystniejszej tylko dla jednej ze stron nie wydaje się 
uzasadnione. Zwłaszcza że konsument jest zawsze chroniony przed nieuczciwymi 
postanowieniami zgodnie z art. 79 i nast.

Poprawka 433
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia umowne wynikające z 
niektórych oświadczeń 
przedkontraktowych

skreślony

1. Jeżeli przedsiębiorca przed zawarciem 
umowy składa, drugiej stronie albo 
publicznie, oświadczenie o właściwościach 
świadczenia, które ma być spełnione przez 
tego przedsiębiorcę na mocy umowy, 
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oświadczenie to jest uważane za jedno z 
postanowień umownych, chyba że:
a) w momencie zawierania umowy druga 
strona miała lub powinna była mieć 
świadomość, że to oświadczenie jest 
błędne lub z innego powodu nie mogła 
polegać na nim jak na postanowieniu 
umownym; lub
b) oświadczenie to nie mogło mieć wpływu 
na decyzję drugiej strony o zawarciu 
umowy.
2. Do celów ust. 1 oświadczenie złożone 
przez osobę zajmującą się reklamą lub 
marketingiem na rzecz przedsiębiorcy 
traktowane jest jako oświadczenie złożone 
przez przedsiębiorcę.
3. W razie gdy drugą stroną jest 
konsument, to do celów ust. 1 publiczne 
oświadczenie złożone przez lub w imieniu 
producenta bądź przez inną osobę 
znajdującą się na wcześniejszym etapie 
łańcucha transakcji prowadzących do 
zawarcia umowy lub w jej imieniu 
uznawane jest za oświadczenie złożone 
przez przedsiębiorcę, chyba że w 
momencie zawarcia umowy nie wiedział 
on o tym oświadczeniu ani nie można było 
wymagać od niego takiej wiedzy.
4. W stosunkach miedzy przedsiębiorcą a 
konsumentem strony nie mogą, na 
niekorzyść konsumenta, wyłączyć 
stosowania niniejszego artykułu ani 
uchylić zmienić jego skutków.

Or. de

Uzasadnienie

Oświadczenia składne przykładowo za pośrednictwem reklamy nie powinny być częścią 
umowy. Ogłoszenie reklamowe ma różny wpływ na konsumentów i może też zostać wycofane.
Sformułowania, np. „dobrze chroni przed deszczem”, są subiektywne i mogłyby prowadzić do 
niepewności prawnej. Podobnie jak w dyrektywie 1999/44/WE (zob. art. 2 ust. 2) reklama i 
inne oświadczenia powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do oczekiwań konsumenta 
dotyczących zgodności z umową (zob. poprawka do art. 100 lit. g)).
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Poprawka 434
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przedsiębiorca przed zawarciem 
umowy składa, drugiej stronie albo 
publicznie, oświadczenie o właściwościach 
świadczenia, które ma być spełnione przez 
tego przedsiębiorcę na mocy umowy, 
oświadczenie to jest uważane za jedno z 
postanowień umownych, chyba że:

1. Jeżeli przedsiębiorca przed zawarciem 
umowy składa, drugiej stronie albo 
publicznie, oświadczenie o właściwościach 
świadczenia, które ma być spełnione przez 
tego przedsiębiorcę na mocy umowy, 
oświadczenie to jest uważane za jedno z 
postanowień umownych, chyba że 
przedsiębiorca wykaże, że:

Or. de

Poprawka 435
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 69 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w momencie zawierania umowy druga 
strona miała lub powinna była mieć 
świadomość, że to oświadczenie jest 
błędne lub z innego powodu nie mogła 
polegać na nim jak na postanowieniu 
umownym; lub

a) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie było uzasadnione;

Or. de

Poprawka 436
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 69 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oświadczenie to nie mogło mieć wpływu 
na decyzję drugiej strony o zawarciu 
umowy.

b) dane oświadczenie nie mogło mieć 
wpływu na decyzję drugiej strony o 
zakupie.

Or. de

Poprawka 437
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 69 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie gdy drugą stroną jest 
konsument, to do celów ust. 1 publiczne 
oświadczenie złożone przez lub w imieniu 
producenta bądź przez inną osobę 
znajdującą się na wcześniejszym etapie 
łańcucha transakcji prowadzących do 
zawarcia umowy lub w jej imieniu 
uznawane jest za oświadczenie złożone 
przez przedsiębiorcę, chyba że w 
momencie zawarcia umowy nie wiedział 
on o tym oświadczeniu ani nie można było 
wymagać od niego takiej wiedzy.

3. W razie gdy drugą stroną jest 
konsument, to do celów ust. 1 publiczne 
oświadczenie złożone przez lub w imieniu 
producenta bądź przez inną osobę 
znajdującą się na wcześniejszym etapie 
łańcucha transakcji prowadzących do 
zawarcia umowy lub w jej imieniu 
uznawane jest za oświadczenie złożone 
przez przedsiębiorcę, chyba że 
przedsiębiorca wykaże, że w momencie 
zawarcia umowy nie wiedział on o tym 
oświadczeniu ani nie można było wymagać 
od niego takiej wiedzy.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w tym kontekście ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy.
Odpowiada to zresztą dyrektywie 1999/44/WE w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji.

Poprawka 438
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosunkach między 
przedsiębiorcami a konsumentami 
postanowienie umowne zaproponowane 
przez przedsiębiorcę nie jest wiążące, 
jeżeli konsument w danych 
okolicznościach, w szczególności biorąc 
pod uwagę wygląd umowy i jej nietypową 
treść, nie musiał się liczyć z takim 
postanowieniem, chyba że przedsiębiorca 
zwrócił konsumentowi szczególną uwagę 
na to postanowienie umowne.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów należy przewidzieć specjalne 
uregulowanie dotyczące postanowień umownych wprowadzonych do umowy przez 
przedsiębiorcę w sposób nieoczekiwany. Konsument musi mieć pewność, że biorąc pod uwagę 
dotychczasowe okoliczności zawierania umowy, małym drukiem nie „ukryto” w niej 
przeciwnych postanowień.

Poprawka 439
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W umowie między przedsiębiorcą a 
konsumentem postanowienie umowne, 
które nakłada na konsumenta obowiązek 
dokonania jakiejkolwiek dodatkowej 
płatności oprócz wynagrodzenia 
określonego jako główne zobowiązanie 
umowne przedsiębiorcy, w szczególności 
gdy uzyskano je stosując wariant 
domyślny, który konsument musiał 
odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej 
płatności, nie wiąże konsumenta, chyba że 
zanim konsument związał się umową, 
wyraźnie wyraził zgodę na dodatkową 

1. W umowie między przedsiębiorcą a 
konsumentem postanowienie umowne, 
które nakłada na konsumenta obowiązek 
dokonania jakiejkolwiek dodatkowej 
płatności oprócz wynagrodzenia 
określonego jako główne zobowiązanie 
umowne przedsiębiorcy, jest dla 
konsumenta wiążące tylko wówczas, gdy 
przed zawarciem umowy wyraził na nie 
wyraźną i specjalną zgodę. Jeżeli 
konsument dokonał dodatkowej płatności, 
może żądać jej zwrotu. Sprzedawca jest 
zobowiązany do odbioru na własny koszt 
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płatność. Jeżeli konsument dokonał 
dodatkowej płatności, może żądać jej 
zwrotu.

przedmiotu dostarczonego w ramach 
wywiązania się z postanowienia 
umownego. Prawo do żądania 
równowartości z tytułu jakiegokolwiek 
wykorzystania towarów jest wykluczone.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejsze sformułowanie było niepotrzebnie zawiłe. Wskazanie na wyraźną i specjalną
zgodę jasno oznacza, że zgoda dorozumiana, tj. poprzez milczenie, nieodwołanie wyboru lub 
potwierdzenie łącznej ceny, nie wystarczy. Ponadto dodano wyjaśnienie dotyczące 
konsekwencji prawnych.

Poprawka 440
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 72 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W umowie między przedsiębiorcą a
konsumentem konsument nie jest 
związany klauzulą integracyjną.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie z uwagi na poprawkę do art. 69. Oświadczenia przed zawarciem umowy nie 
powinny być jej częścią, lecz należy je brać pod uwagę przy ocenie zgodności z umową.

Poprawka 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zobowiązanie umowne jest 
wykonywane w sposób ciągły lub 
powtarzalny, a postanowienia umowne nie 

1. Jeżeli zobowiązanie umowne jest 
wykonywane w sposób ciągły lub 
powtarzalny, a postanowienia umowne nie 
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określają momentu ustania stosunku 
umownego lub stanowią, że może on 
zostać rozwiązany za wypowiedzeniem, 
stosunek ten może zostać rozwiązany przez 
każdą ze stron z zachowaniem rozsądnego 
terminu wypowiedzenia, 
nieprzekraczającego dwóch miesięcy.

określają momentu ustania stosunku 
umownego lub stanowią, że może on 
zostać rozwiązany za wypowiedzeniem, 
stosunek ten może zostać rozwiązany przez 
każdą ze stron w dowolnym momencie w
terminie wypowiedzenia
nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Zachowanie rozsądnego terminu wypowiedzenia może być bardzo różnie interpretowane 
przez strony. Lepsze wydaje się ustalenie jasnego, precyzyjnego terminu. Korekta poprawki 
155 sprawozdawcy, która tym samym zostaje skreślona.

Poprawka 442
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 82 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W razie gdy przedsiębiorca proponuje 
postanowienia umowne, które nie zostały 
uzgodnione indywidualnie z konsumentem 
w rozumieniu art. 7, ma obowiązek 
dopilnować, by były one sporządzone i 
przedstawione prostym, zrozumiałym 
językiem.

W razie gdy przedsiębiorca proponuje 
postanowienia umowne, które nie zostały 
uzgodnione indywidualnie z konsumentem 
w rozumieniu art. 7, ma obowiązek 
dopilnować, by były one sporządzone i 
przedstawione prostym, zrozumiałym 
językiem, a kontekst poszczególnych 
postanowień umownych był łatwy do 
zrozumienia i logiczny.

Or. de

Poprawka 443
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 84 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia umowne zawsze uznawane 
za nieuczciwe

Postanowienia umowne zawsze uznawane 
za rażąco niekorzystne

Or. de

Poprawka 444
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 84 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do celów niniejszego oddziału 
postanowienie umowne jest zawsze 
uznawane za nieuczciwe, jeżeli jego celem 
lub skutkiem jest:

Do celów niniejszego oddziału 
postanowienie umowne jest zawsze 
uznawane za rażąco niekorzystne, jeżeli
jego celem lub skutkiem jest:

Or. de

Poprawka 445
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 84 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) automatyczne przedłużanie umów 
zawartych na czas określony, o ile 
przedsiębiorca nie zwrócił konsumentowi 
uwagi na tę okoliczność i nie dał 
konsumentowi możliwości zareagowania 
w odpowiednim momencie, aby zapobiec 
przedłużeniu umowy;

Or. de
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Poprawka 446
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 84 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) zmiana uzgodnionej ceny umownej w 
późniejszym okresie, chyba że parametry 
wpływające na zmianę ceny zostały 
dokładnie opisane w umowie, są rzeczowo 
uzasadnione i nie zależą od 
przedsiębiorcy;

Or. de

Poprawka 447
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 85 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domniemane nieuczciwe postanowienia 
umowne

Domniemana rażąca niekorzyść w
przypadku określonych postanowienień
umownych

Or. de

Poprawka 448
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 85 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do celów niniejszego oddziału przyjmuje 
się domniemanie, że dane postanowienie 
umowne jest nieuczciwe, jeżeli jego celem 
lub skutkiem jest:

Do celów niniejszego oddziału przyjmuje 
się domniemanie, że dane postanowienie 
umowne jest rażąco niekorzystne , jeżeli 
jego celem lub skutkiem jest:
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Or. de

Poprawka 449
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 85 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uprawnienie przedsiębiorcy do 
zatrzymania płatności dokonanej przez 
konsumenta, jeżeli konsument zdecyduje o 
niezawieraniu umowy lub niewykonaniu 
zobowiązań umownych, bez przyznania 
konsumentowi prawa do otrzymania 
równoważnej kwoty tytułem 
odszkodowania w sytuacji przeciwnej;

skreślona

Or. en

Poprawka 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 93 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku umowy sprzedaży 
konsumenckiej lub umowy o dostarczenie 
treści cyfrowych będącej umową 
zawieraną na odległość lub umową 
zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa, 
lub umową, w której sprzedawca 
zobowiązał się do zapewnienia przewozu 
towarów do kupującego, miejsce pobytu 
konsumenta w momencie zawarcia 
umowy;

a) w przypadku umowy sprzedaży 
konsumenckiej lub umowy między 
przedsiębiorcą a konsumentem o 
dostarczenie treści cyfrowych lub w 
przypadku umowy, w której sprzedawca 
zobowiązał się do zapewnienia przewozu 
towarów do kupującego, miejsce pobytu 
konsumenta w momencie zawarcia 
umowy;

Or. de
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Uzasadnienie

Celem uzupełnienia jest wyjaśnienie, że nie chodzi jedynie o umowy między konsumentami.

Poprawka 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 94 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku umowy sprzedaży 
konsumenckiej lub umowy o dostarczenie 
treści cyfrowych będącej umową 
zawieraną na odległość lub umową poza 
lokalem przedsiębiorstwa, lub umową, w 
której sprzedawca zobowiązał się do 
zorganizowania przewozu towarów do 
kupującego – poprzez fizyczne wydanie 
lub przekazanie kontroli nad towarami lub 
treściami cyfrowymi konsumentowi;

a) w przypadku umowy sprzedaży 
konsumenckiej lub umowy między 
przedsiębiorcą a konsumentem o 
dostarczenie treści cyfrowych lub w 
przypadku umowy, w której sprzedawca 
zobowiązał się do zorganizowania 
przewozu towarów do kupującego –
poprzez fizyczne wydanie lub przekazanie 
kontroli nad towarami lub treściami 
cyfrowymi konsumentowi;

Or. de

Poprawka 452
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział 10 – oddział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgodność towarów i treści cyfrowych Zgodność z umową i środki ochrony 
prawnej konsumenta

Or. de

Poprawka 453
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 100 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być zdatne do konkretnego celu, o 
którym sprzedawca został poinformowany 
w momencie zawarcia umowy, chyba że 
okoliczności wskazują, że kupujący nie 
polegał bądź nie powinien był polegać na 
umiejętnościach i ocenie sprzedawcy;

a) być zdatne do konkretnego celu, o 
którym kupujący został poinformowany w 
momencie zawarcia umowy, chyba że 
okoliczności wskazują, że kupujący nie 
polegał bądź nie powinien był polegać na 
umiejętnościach i ocenie sprzedawcy;

Or. de

Uzasadnienie

W pierwszym przypadku słowo „sprzedawca” zostało pomylone ze słowem „kupujący”, 
ponieważ chodzi o to, o którym celu został poinformowany kupujący, a nie sprzedawca.

Poprawka 454
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 100 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być zdatne do konkretnego celu, o 
którym sprzedawca został poinformowany 
w momencie zawarcia umowy, chyba że 
okoliczności wskazują, że kupujący nie 
polegał bądź nie powinien był polegać na 
umiejętnościach i ocenie sprzedawcy;

a) być zdatne do konkretnego celu, o 
którym sprzedawca został poinformowany 
w momencie zawarcia umowy, chyba że 
sprzedawca wykaże, że sprostował 
informację o zdatności do konkretnego 
celu;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do transakcji z konsumentami zobowiązanie sprzedającego do wyraźnego 
sprostowania wyrażonego przez konsumenta zdania na temat zdatności towaru do 
konkretnego celu jest bardziej uzasadnione i korzystniejsze dla konsumentów.

Poprawka 455
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 100 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) być zdatne do celów, do jakich zwykle 
służą towary lub treści cyfrowe tego 
samego rodzaju;

b) być zdatne do celów, do jakich zwykle 
służą towary lub treści cyfrowe tego 
samego rodzaju, o ile kupującemu nie 
przedstawiono żadnego konkretnego celu 
w momencie zawierania umowy lub 
okoliczności wskazują, że kupujący nie 
polegał bądź nie powinien był polegać na 
umiejętnościach i ocenie sprzedawcy;

Or. de

Uzasadnienie

Konkretny cel, do którego zdatny jest towar, może w wyjątkowych przypadkach wykluczać 
zwykły cel i odwrotnie. Chodzi na przykład o imitacje zabawek, sztukę lub przedmioty 
dekoracyjne. Dlatego też trzeba nadać literom a) i b) odpowiednią rangę. Zasadniczo 
zastosowanie powinien mieć konkretny cel, a w razie jego braku zwykły cel.

Poprawka 456
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 100 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) mieć cechy i możliwości techniczne, 
jakich kupujący może oczekiwać. Przy 
ustalaniu, czego kupujący może oczekiwać 
od treści cyfrowych, uwzględnia się, czy 
treści cyfrowe zostały dostarczone w 
zamian za zapłatę ceny.

g) mieć cechy i możliwości techniczne, 
jakich kupujący może rozsądnie
oczekiwać, przy czym należy w 
szczególności brać pod uwagę 
oświadczenia skierowane do kupującego 
lub opinii publicznej przed zawarciem 
umowy. Przy ustalaniu, czego kupujący 
może oczekiwać od treści cyfrowych, 
uwzględnia się, czy treści cyfrowe zostały 
dostarczone w zamian za zapłatę ceny.

Or. de
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Uzasadnienie

Oświadczenia publiczne, takie jak ogłoszenia reklamowe, nie powinny być częścią umowy 
(zob. uzasadnienie poprawki do art. 69). Niemniej jednak mogą one w decydujący sposób 
wpływać na oczekiwania kupującego dotyczące zgodności z umową, co powinno zostać tutaj 
wyraźnie zaznaczone, tak jak w dyrektywie w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
(zob. art. 2 ust. 2). Wydaje się to bardziej uzasadnione, ponieważ w przeciwnym wypadku na 
przykład subiektywne sformułowania reklamowe musiałyby być tworzone, mając na uwadze 
zobowiązania umowne.

Poprawka 457
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 104 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wiedza kupującego o braku zgodności 
towarów w umowie między 
przedsiębiorcami

Wiedza kupującego o braku zgodności 
towarów

Or. de

Uzasadnienie

Nie wiadomo, dlaczego konsument miałby być chroniony, skoro wiedział o niezgodności 
towaru z umową.

Poprawka 458
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie między przedsiębiorcami 
sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za brak zgodności towarów z umową, 
jeżeli w momencie zawarcia umowy 
kupujący wiedział lub powinien był 
wiedzieć o tym braku zgodności.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za brak zgodności towarów z umową, 
jeżeli w momencie zawarcia umowy 
kupujący wiedział lub powinien był 
wiedzieć o tym braku zgodności.
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Or. de

Uzasadnienie

Nie wiadomo, dlaczego konsument miałby być chroniony, skoro wiedział o niezgodności 
towaru z umową.

Poprawka 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie między przedsiębiorcami 
sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za brak zgodności towarów z umową, 
jeżeli w momencie zawarcia umowy 
kupujący wiedział lub powinien był 
wiedzieć o tym braku zgodności.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za brak zgodności towarów z umową, 
jeżeli w momencie zawarcia umowy 
kupujący wiedział o tym braku zgodności. 
Przepis ten ma zastosowanie w umowach 
między przedsiębiorcami także wtedy, gdy 
kupujący powinien był wiedzieć o tym 
braku zgodności.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli kupujący mimo znajomości stanu przedmiotu sprzedaży bez zastrzeżenia zawiera 
umowę, nie może później dochodzić swoich praw z tytułu niezgodności przedmiotu z umową.
Powinno to dotyczyć w równym stopniu przedsiębiorców i konsumentów.

Poprawka 460
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W umowie sprzedaży konsumenckiej 
przyjmuje się, że każdy brak zgodności, 
który uwidacznia się w ciągu sześciu 
miesięcy od momentu przejścia ryzyka na 
kupującego, występował już w tym 

2. W umowie sprzedaży konsumenckiej 
lub umowie o dostarczenie treści 
cyfrowych przyjmuje się, że każdy brak 
zgodności, który uwidacznia się w ciągu 
jednego roku od momentu przejścia ryzyka 
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momencie, chyba że byłoby to niemożliwe 
ze względu na właściwości towarów lub 
treści cyfrowych bądź charakter braku 
zgodności.

na kupującego, występował już w tym 
momencie, chyba że byłoby to niemożliwe 
ze względu na właściwości towarów lub 
treści cyfrowych bądź charakter braku 
zgodności.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów termin domniemania 
wadliwości towaru, treści cyfrowych i powiązanych z nimi usług należy wydłużyć do roku.
Tym samym dotychczasowy minimalny wymóg wynoszący sześć miesięcy i określony w 
dyrektywie 1999/44/WE w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji zostaje wydłużony do roku.

Poprawka 461
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki ochrony prawnej przysługujące 
kupującemu

Środki ochrony prawnej

Or. de

Poprawka 462
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd środków ochrony prawnej 
przysługujących kupującemu

Przegląd środków ochrony prawnej 
przysługujących kupującemu

1. Jeżeli sprzedawca nie wykonuje 
zobowiązania, kupujący może:

1. Jeżeli sprzedawca nie wykonuje 
zobowiązania, kupujący jest uprawniony 
do skorzystania z praw do środków 
ochrony prawnej, opisanych w ust. 2 i 4, 
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jeżeli mają one zastosowanie.
2. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, 
kupujący może:

a) zażądać spełnienia świadczenia, które 
obejmuje konkretne świadczenie, naprawę 
lub wymianę towarów lub treści cyfrowych 
zgodnie z oddziałem 3 niniejszego 
rozdziału;

a) zażądać spełnienia świadczenia, które 
obejmuje konkretne świadczenie, naprawę 
lub wymianę towarów lub treści cyfrowych 
zgodnie z oddziałem 3 niniejszego 
rozdziału;

b) powstrzymać się ze spełnieniem 
własnego świadczenia zgodnie z oddziałem 
4 niniejszego rozdziału;

b) powstrzymać się ze spełnieniem 
własnego świadczenia zgodnie z oddziałem 
4 niniejszego rozdziału;

c) rozwiązać umowę zgodnie z oddziałem 
5 niniejszego rozdziału i zażądać zwrotu 
zapłaconej już części ceny, zgodnie z 
rozdziałem 17;

c) rozwiązać umowę zgodnie z oddziałem 
5 niniejszego rozdziału i zażądać zwrotu 
zapłaconej już części ceny, zgodnie z 
rozdziałem 17;

d) obniżyć cenę zgodnie z oddziałem 6 
niniejszego rozdziału; oraz

d) obniżyć cenę zgodnie z oddziałem 6 
niniejszego rozdziału; oraz

e) zażądać odszkodowania zgodnie z 
rozdziałem 16.

e) zażądać odszkodowania zgodnie z 
rozdziałem 16.

2. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą: 3. W przypadku korzystania z praw 
wynikających z ust. 2 w odpowiednich 
przypadkach mają zastosowanie 
następujące warunki:

a) kupującemu przysługuje prawo do 
skorzystania z dowolnego środka ochrony 
prawnej, z wyjątkiem powstrzymania się 
ze spełnieniem własnego świadczenia, z 
zastrzeżeniem możliwości sanacji 
świadczenia przez sprzedawcę 
przewidzianej w oddziale 2 niniejszego 
rozdziału; oraz

a) kupującemu przysługuje prawo do 
skorzystania z dowolnego środka ochrony 
prawnej, z wyjątkiem powstrzymania się 
ze spełnieniem własnego świadczenia, z 
zastrzeżeniem możliwości sanacji 
świadczenia przez sprzedawcę 
przewidzianej w oddziale 2 niniejszego 
rozdziału; oraz

b) kupującemu przysługuje prawo do 
powołania się na brak zgodności, z 
zastrzeżeniem wymogów zbadania 
towarów i zawiadomienia o braku 
zgodności przewidzianych w oddziale 7 
niniejszego rozdziału.

b) kupującemu przysługuje prawo do 
powołania się na brak zgodności, z 
zastrzeżeniem wymogów zbadania 
towarów i zawiadomienia o braku 
zgodności przewidzianych w oddziale 7 
niniejszego rozdziału.

3. Jeśli kupujący jest konsumentem: 4. Jeśli kupujący jest konsumentem, 
kupujący może:

a) prawa kupującego obowiązują bez 
zastrzeżenia możliwości sanacji 
świadczenia przez sprzedawcę; oraz

a) zażądać spełnienia świadczenia, które 
obejmuje konkretne świadczenie, naprawę 
lub wymianę towarów lub treści 
cyfrowych zgodnie z oddziałem 3 
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niniejszego rozdziału; albo
b) wymogi zbadania towarów i 
zawiadomienia o braku zgodności 
przewidziane w oddziale 7 niniejszego 
rozdziału, nie ma zastosowania.

b) rozwiązać umowę w rozsądnym 
terminie zgodnie z oddziałem 5 niniejszego 
rozdziału i zażądać zwrotu zapłaconej już 
części ceny, zgodnie z rozdziałem 17. W 
przypadku gdy konsument zdecyduje się 
skorzystać z tego prawa, przedsiębiorca 
nie może dokonać potrącenia z tytułu 
jakiegokolwiek wykorzystania towarów 
przez konsumenta.

4. Jeśli niespełnienie świadczenia przez 
sprzedawcę jest usprawiedliwione, 
kupujący może skorzystać z każdego ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa 
w ust. 1, z wyjątkiem żądania spełnienia 
świadczenia i odszkodowania.

5. W przypadku gdy kupujący zdecyduje 
się skorzystać z prawa przysługującego 
mu zgodnie z ust. 4 lit. a), a sprzedający 
nie będzie w stanie wywiązać się z 
określonych obowiązków, dokonać 
naprawy lub wymiany towarów lub treści 
cyfrowych w rozsądnym terminie lub nie 
powodując istotnych niedogodności dla 
kupującego, kupujący jest uprawniony do
skorzystania z jednego z następujących 
środków ochrony prawnej:
a) powstrzymanie się ze spełnieniem 
własnego świadczenia zgodnie z 
oddziałem 4 niniejszego rozdziału;
b) rozwiązanie umowy zgodnie z 
oddziałem 5 niniejszego rozdziału i 
zażądanie zwrotu zapłaconej już części 
ceny, zgodnie z rozdziałem 17;
c) obniżenie ceny zgodnie z oddziałem 6 
niniejszego rozdziału; oraz
d) zażądanie odszkodowania zgodnie z 
rozdziałem 16.
6. Jeśli niespełnienie świadczenia przez 
sprzedawcę jest usprawiedliwione, 
kupujący może skorzystać z każdego ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa 
w niniejszym artykule, z wyjątkiem 
żądania spełnienia świadczenia i 
odszkodowania.

5. Kupujący nie może skorzystać z 
żadnego ze środków ochrony prawnej, o 
których mowa w ust. 1 w takim zakresie, w 
jakim przyczynił się do niespełnienia 
świadczenia przez sprzedawcę.

7. Kupujący nie może skorzystać z 
żadnego ze środków ochrony prawnej, o 
których mowa w niniejszym artykule w 
takim zakresie, w jakim przyczynił się do 
niespełnienia świadczenia przez 



PE510.531v01-00 74/105 AM\934215PL.doc

PL

sprzedawcę.
6. Dopuszczalne jest łączenie środków 
ochrony prawnej, które wzajemnie się nie
wykluczają.

8. Dopuszczalne jest łączenie środków 
ochrony prawnej, które wzajemnie się nie 
wykluczają.

Or. en

Poprawka 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą: 2. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą,
przysługuje mu prawo do powołania się 
na brak zgodności, z zastrzeżeniem 
wymogów zbadania towarów i 
zawiadomienia o braku zgodności 
przewidzianych w oddziale 7 niniejszego 
rozdziału.

Or. de

Poprawka 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli kupujący jest konsumentem: skreślony
a) prawa kupującego obowiązują bez 
zastrzeżenia możliwości sanacji 
świadczenia przez sprzedawcę; oraz
b) wymogi zbadania towarów i 
zawiadomienia o braku zgodności 
przewidziane w oddziale 7 niniejszego 
rozdziału, nie ma zastosowania.
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Or. de

Poprawka 465
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli kupujący jest konsumentem: 3. Jeśli kupujący jest konsumentem, prawa 
kupującego obowiązują bez zastrzeżenia 
możliwości sanacji świadczenia przez 
sprzedawcę.

Or. en

Poprawka 466
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prawa kupującego obowiązują bez 
zastrzeżenia możliwości sanacji 
świadczenia przez sprzedawcę; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 467
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 106 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi zbadania towarów i 
zawiadomienia o braku zgodności 
przewidziane w oddziale 7 niniejszego 

skreślona
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rozdziału, nie ma zastosowania.

Or. en

Poprawka 468
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli treści cyfrowych nie dostarczono w 
zamian za zapłatę ceny, kupujący nie może 
skorzystać ze środków ochrony prawnej 
wymienionych w art. 106 ust. 1 lit. a)–d). 
Kupujący może jedynie żądać 
odszkodowania, na mocy art. 106 ust. 1 lit. 
e), za szkodę spowodowaną w majątku 
kupującego, w tym obejmującą sprzęt, 
oprogramowanie i dane, w wyniku braku 
zgodności dostarczonych treści cyfrowych 
z umową, z wyjątkiem zysku, którego 
został pozbawiony w wyniku szkody.

Jeżeli treści cyfrowych nie dostarczono w 
zamian za zapłatę ceny, kupujący nie może 
skorzystać ze środków ochrony prawnej 
wymienionych w art. 106 ust. 1 lit. a)–e). 
Kupujący może jedynie żądać 
odszkodowania, na mocy art. 106 ust. 1 lit. 
e), za szkodę spowodowaną w majątku 
kupującego, w tym obejmującą sprzęt, 
oprogramowanie i dane, w wyniku braku 
zgodności dostarczonych treści cyfrowych 
z umową, z wyjątkiem zysku, którego 
został pozbawiony w wyniku szkody.

Or. de

Uzasadnienie

Nie wiadomo, dlaczego w przypadku oprogramowania dostarczonego nieodpłatnie można by 
żądać odszkodowania z tytułu niezgodności z umową. Wątpliwości budzi to, czy ta kwestia 
wchodzi w ogóle w zakres stosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży – na pytanie to należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Ryzyko, jakie musieliby 
ponieść niezależni twórcy oprogramowania, byłoby ogromne, gdyby w skrajnym wypadku 
musieli odpowiadać za szkody tysięcy użytkowników, tym bardziej że oprogramowanie jest 
często rozprowadzane różnymi drogami, których twórcy oprogramowania nie są w stanie 
kontrolować.

Poprawka 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 109
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sanacja świadczenia przez sprzedawcę Sanacja świadczenia przez sprzedawcę
1. Sprzedawca, który spełnił świadczenie 
odpowiednio wcześnie i otrzymał 
zawiadomienie o braku zgodności tego 
świadczenia z umową, może ponownie 
zaproponować spełnienie świadczenia
zgodnie ze zobowiązaniem, jeśli jest to 
możliwe w terminie spełnienia 
świadczenia.

1. Sprzedawca, który spełnił świadczenie 
niezgodne z umową, może niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji o niezgodności z 
umową zaoferować spełnienie świadczenia
uzupełniającego na swój koszt zgodnie z 
art. 111.

2. W przypadkach nieobjętych ust. 1 
sprzedawca, który spełnił świadczenia
niezgodne z umową, może, bez 
nieuzasadnionej zwłoki od momentu 
zawiadomienia o braku zgodności, 
zaoferować sanację świadczenia na swój 
koszt.

2. Kupujący może odrzucić ofertę 
świadczenia uzupełniającego tylko wtedy, 
gdy

a) spełnienie świadczenia uzupełniającego 
nie będzie możliwe bezzwłocznie oraz bez 
poważnych niedogodności dla 
kupującego;
b) kupujący ma powód, by przypuszczać, 
że sprzedawca nie spełni świadczenia w 
przyszłości; lub
c) opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
byłoby istotnym niewykonaniem 
zobowiązania.

3. Zawiadomienie o rozwiązaniu nie 
wyłącza możliwości zaoferowania sanacji 
świadczenia.

3. W przypadku niewystąpienia 
okoliczności opisanych w ust. 2
sprzedający jest zobowiązany do 
spełnienia świadczenia uzupełniającego w 
odpowiednim terminie, który w przypadku 
umowy sprzedaży konsumenckiej nie 
przekracza trzydziestu dni. Jeżeli kupujący 
wyznaczy sprzedającemu odpowiedni 
termin, jest on wiążący.

4. Kupujący może odmówić przyjęcia 
oferty sanacji świadczenia, jeżeli:

4. Kupujący może powstrzymać się od 
spełnienia własnego świadczenia do czasu 
spełnienia świadczenia uzupełniającego.
Jego pozostałe prawa są zawieszone do 
czasu upłynięcia terminu określonego w 
ust. 3, o ile nie można ich pogodzić z 
możliwością spełnienia świadczenia
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uzupełniającego.

a) sanacja nie będzie możliwa w 
rozsądnym terminie oraz bez poważnych 
niedogodności dla kupującego;
b) kupujący ma powód, by przypuszczać, 
że sprzedawca nie spełni świadczenia w 
przyszłości; lub
c) opóźnienie w spełnieniu świadczenia
byłoby istotnym niewykonania 
zobowiązania.

5. Sprzedawcy przysługuje rozsądny 
termin na sanację świadczenia.

5. Pomimo spełnienia świadczenia
uzupełniającego kupującemu przysługuje
prawo do żądania odszkodowania za 
opóźnienie oraz każdą szkodę 
spowodowaną doprowadzaniem do 
konieczności spełnienia świadczenia
uzupełniającego lub szkodę, której 
świadczenie uzupełniające nie zapobiegło.

6. Podczas terminu przeznaczonego na 
sanację kupujący może powstrzymać się ze 
spełnieniem świadczenia, ale jego prawa 
niezgodne z przyznaniem sprzedawcy 
terminu na doprowadzenie do sanacji 
ulegają zawieszeniu do momentu 
wygaśnięcia tego terminu.
7. Pomimo sanacji kupującemu 
przysługuje prawo do żądania 
odszkodowania za opóźnienie oraz każdą 
szkodę spowodowaną doprowadzaniem do 
sanacji lub szkodę, której sanacja nie 
zapobiegła.

 Or. de

Uzasadnienie

Przewidziana w dyrektywie w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych możliwość 
podjęcia przez sprzedawcę drugiej próby spełnienia świadczenia (świadczenia 
uzupełniającego) jest uzasadniona i powinna być również przewidziana we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących sprzedaży. Należy zachować możliwość dokonywania 
przez konsumentów wyboru między dwoma typami świadczenia uzupełniającego: „naprawą” 
i „wymianą”. Odrębne prawo sprzedawcy do sanacji w stosunkach między przedsiębiorcami, 
w postaci przewidzianej w dotychczasowym wniosku w sprawie rozporządzenia, wydaje się 
zbędne.
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Poprawka 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 110 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy przedsiębiorca mimo 
żądania konsumenta w razie niezgodności 
świadczenia z umową nie umożliwia 
skorzystania ze środków ochrony prawnej, 
a zamiast tego proponuje konsumentowi 
skorzystanie ze środków ochrony prawnej 
w ramach gwarancji handlowej, 
przedsiębiorca musi zaakceptować 
negatywne dla siebie skutki działań 
podjętych przez konsumenta i gwaranta w 
związku z gwarancją handlową i 
złożonych przez nich oświadczeń.

Or. de

Uzasadnienie

Dochodzenie swoich praw na mocy gwarancji producenta w przypadku wad przedmiotu 
sprzedaży, a nie w ramach roszczeń dotyczących sprzedaży zgodnie z art. 106 może być 
niekorzystne dla konsumenta. Przykładowo w okresie, gdy kupujący będzie bezskutecznie 
spierał się z producentem o zakres gwarancji, może ona upłynąć. Ponadto odstąpienie od 
umowy sprzedaży może być utrudnione, jeśli kupujący po nieudanych próbach naprawy przez 
producenta musi ponownie umożliwić sprzedawcy naprawę, zanim będzie mógł odstąpić od 
umowy. Korzystanie przez konsumenta ze środków ochrony prawnej w ramach gwarancji na 
polecenie sprzedawcy, który tym samym unika odpowiedzialności, jest niesprawiedliwe.
Dlatego też sprzedawca musi zaakceptować negatywne dla siebie skutki działań i oświadczeń 
konsumenta i gwaranta.

Poprawka 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 110 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku gdy konsument żąda od 
przedsiębiorcy umożliwienia mu 
skorzystania ze środków ochrony prawnej, 
przedsiębiorca ponosi ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towaru do momentu 
całkowitego wykorzystania środka 
ochrony prawnej i wydania towaru lub 
przekazania nad nim kontroli 
konsumentowi zgodnie z art. 142. Zdanie 
pierwsze obowiązuje od momentu, w 
którym konsument po zawiadomieniu 
przedsiębiorcy o żądaniu umożliwienia 
mu skorzystania ze środków ochrony 
prawnej przekazał towar przedsiębiorcy 
lub, w przypadku wysyłki, pierwszemu 
przewoźnikowi.

Or. de

Uzasadnienie

Konsument nie może ponosić odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie 
przedmiotu sprzedaży w trakcie korzystania ze środków ochrony prawnej. Zwłaszcza 
ponoszenie ryzyka podczas wysyłki wadliwego towaru może zniechęcać konsumentów do 
dochodzenia swoich praw.

Poprawka 472
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 110 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) świadczenie byłoby niemożliwe lub 
stało się bezprawne; lub

a) świadczenie byłoby niemożliwe lub 
bezprawne; lub

Or. de

Uzasadnienie

Świadczenie może co najwyżej być bezprawne. Nie mogło jednak stać się bezprawne, skoro 
jeszcze nie zostało spełnione. Dlatego należy użyć sformułowania „byłoby bezprawne”. Takie 
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sformułowanie zostało również użyte w art. 111.

Poprawka 473
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli w umowie sprzedaży 
przedsiębiorca jest zobowiązany do 
usunięcia braku zgodności zgodnie z 
art. 110 ust. 2, konsument może wybrać 
między naprawą a wymianą, chyba że 
wybrany wariant byłby bezprawny bądź 
niemożliwy lub, w porównaniu z 
wariantem alternatywnym, nakładałby na 
sprzedawcę nieproporcjonalne koszty, 
uwzględniając:

1. Jeśli w umowie sprzedaży 
przedsiębiorca jest zobowiązany do 
usunięcia braku zgodności zgodnie z 
art. 110 ust. 2, może on wybrać między 
naprawą a wymianą, którą musi 
przeprowadzić w rozsądnym terminie
nieprzekraczającym trzydziestu dni. W tym 
okresie konsument nie może korzystać z 
innych środków ochrony prawnej, ale 
może powstrzymać się od spełnienia 
swojego świadczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorca jest bardziej uprawniony do decydowania, czy naprawa jest uzasadniona, czy 
nie. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych pozostawienie tego wyboru konsumentowi 
nie wydaje się uzasadnione, ponieważ prawdopodobnie na ogół konsument będzie decydował 
się na wymianę. Wiele produktów po naprawie nadaje się do ponownej sprzedaży, a w takim 
przypadku należałoby je zutylizować. Prawo wyboru powinno jednak przysługiwać 
przedsiębiorcy tylko przy spełnianiu pierwszego świadczenia uzupełniającego (zob. poprawka 
do ust. 2).

Poprawka 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli w umowie sprzedaży 
przedsiębiorca jest zobowiązany do 
usunięcia braku zgodności zgodnie z 

1. Jeśli konsument może żądać spełnienia 
świadczenia uzupełniającego lub jeśli 
sprzedawca oferuje takie świadczenie, 
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art. 110 ust. 2, konsument może wybrać 
między naprawą a wymianą, chyba że 
wybrany wariant byłby bezprawny bądź 
niemożliwy lub, w porównaniu z 
wariantem alternatywnym, nakładałby na 
sprzedawcę nieproporcjonalne koszty, 
uwzględniając:

konsument może wybrać między naprawą 
a wymianą, chyba że wybrany wariant 
byłby bezprawny bądź niemożliwy lub, w 
porównaniu z wariantem alternatywnym, 
nakładałby na sprzedawcę 
nieproporcjonalne koszty, uwzględniając:

Or. de

Poprawka 475
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość, jaką miałyby towary, gdyby nie 
wystąpił braku zgodności;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przy spełnianiu pierwszego świadczenia uzupełniającego, prawo wyboru powinno 
przysługiwać przedsiębiorcy. Dlatego też należy skreślić tę literę.

Poprawka 476
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczenie braku zgodności; oraz skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przy spełnianiu pierwszego świadczenia uzupełniającego, prawo wyboru powinno 
przysługiwać przedsiębiorcy. Dlatego też należy skreślić tę literę.
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Poprawka 477
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) możliwość skorzystania z 
alternatywnego środka ochrony prawnej 
bez poważnych niedogodności dla 
kupującego.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przy spełnianiu pierwszego świadczenia uzupełniającego, prawo wyboru powinno 
przysługiwać przedsiębiorcy. Dlatego też należy skreślić tę literę.

Poprawka 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli konsument zażądał usunięcia 
braku zgodności poprzez naprawę lub 
wymianę na podstawie ust. 1, może 
posłużyć się innymi środkami ochrony 
prawnej jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca 
nie dokonał naprawy lub wymiany w 
rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 
trzydzieści dni. Konsument może jednak 
powstrzymać się ze spełnieniem 
świadczenia przez ten czas.

skreślony

Or. de
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Poprawka 479
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli konsument zażądał usunięcia 
braku zgodności poprzez naprawę lub 
wymianę na podstawie ust. 1, może 
posłużyć się innymi środkami ochrony 
prawnej jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca 
nie dokonał naprawy lub wymiany w 
rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 
trzydzieści dni. Konsument może jednak 
powstrzymać się ze spełnieniem 
świadczenia przez ten czas.

2. Gdy przedsiębiorca nie dokonał naprawy 
lub wymiany w rozsądnym terminie, nie 
dłuższym niż trzydzieści dni, lub gdy 
pierwsza próba spełnienia świadczenia
uzupełniającego nie spowodowała, że 
towar stał się zgodny z umową, konsument 
może wybrać, czy życzy sobie dalszej 
naprawy, czy wymiany towaru.

Or. de

Uzasadnienie

Umożliwienie konsumentowi wyboru między wymianą a dalszą naprawą towaru dopiero po 
pierwszej nieudanej próbie naprawy wydaje się rozsądne ze względów ekonomicznych i 
ekologicznych.

Poprawka 480
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 113 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach umowy sprzedaży 
konsumenckiej można powstrzymać się od 
spełnienia całego świadczenia, chyba że 
powstrzymanie się od spełnienia całego 
świadczenia jest rażąco niewspółmierne 
do zakresu niewykonania zobowiązania.

Or. de
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Uzasadnienie

Prawo do powstrzymania się od spełnienia całego świadczenia jest w praktyce jednym z 
najskuteczniejszych środków wywierania presji przysługujących konsumentom i służących
umożliwieniu im dochodzenia swoich praw. Dlatego też w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów powstrzymanie się od spełnienia całego świadczenia powinno 
być nadal możliwe poza przypadkami, w których korzystanie z tego prawa byłoby zupełnie 
niewspółmierne.

Poprawka 481
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kupujący może rozwiązać umowę w 
przypadku opóźnienia w wydaniu, które 
samo w sobie nie stanowi istotnego 
niewykonania, jeżeli zawiadomi o 
wyznaczeniu rozsądnie długiego terminu 
dodatkowego na wykonanie, a sprzedawca 
nie wykona umowy w tym terminie.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej. 

Poprawka 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 119 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania: 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeśli nie 
zaoferowano spełnienia żadnego 
świadczenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Prawo kupującego do rozwiązania umowy z powodu jej niewykonania należy również 
ograniczyć czasowo w przypadku umów z udziałem konsumentów, ponieważ w interesie obu 
stron leży to, aby umowa była pewna, zwłaszcza że za ten okres nie przysługuje 
wynagrodzenie za używanie towaru. Od konsumenta również należy wymagać tego, aby w
rozsądnym terminie zdecydował, czy chce rozwiązać umowę.

Poprawka 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 119 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli kupujący jest konsumentem; lub skreślona

Or. de

Poprawka 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 119 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie zaoferowano spełnienia żadnego 
świadczenia.

skreślona

Or. de

Poprawka 485
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 124 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W umowie między przedsiębiorcą a 
konsumentem konsument nie ponosi 

skreślony
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odpowiedzialności, w związku ze 
skorzystaniem z danego sposobu zapłaty, 
za opłaty, których wysokość przekracza 
koszty poniesione przez przedsiębiorcę na 
skorzystanie z tego sposobu zapłaty.

Or. de

Uzasadnienie

Wydaje się, że ten przepis trudno byłoby zastosować w praktyce. Przedsiębiorca może być 
zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu opłat na rzecz instytucji płatniczej.
Mogą być one różne w zależności od rodzaju płatności. Jak należałoby dokładnie obliczać 
rzeczywiste koszty, skoro na przykład jeden rodzaj płatności wymaga większych wewnętrznych 
nakładów administracyjnych niż inne? Dlatego też sprzedawca powinien mieć możliwość 
określania cen ryczałtowo np. „Płatność kartą kredytową: 5 EUR”.

Poprawka 486
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 135 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprzedawca może rozwiązać umowę w 
przypadku opóźnienia, które samo w sobie 
nie stanowi istotnego niewykonania, jeżeli 
wyznaczy kupującemu rozsądnie termin 
dodatkowy, a kupujący nie wykona umowy 
w tym terminie.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 487
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 139 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli spełnienie świadczenia zostało 
zaoferowane z opóźnieniem lub 
zaoferowane spełnienie świadczenie w 
inny sposób nie jest zgodne z umową, 
sprzedawca traci prawo do rozwiązania 
przysługujące na mocy niniejszego 
oddziału, chyba że zawiadomienie o 
rozwiązaniu zostało dokonane w 
rozsądnym terminie, który zaczyna biec od 
momentu, w którym sprzedawca 
dowiedział się lub powinien był 
dowiedzieć się o zaoferowaniu 
świadczenia lub braku zgodności.

1. Jeżeli spełnienie świadczenia zostało 
zaoferowane z opóźnieniem lub 
zaoferowane spełnienie świadczenie w 
inny sposób nie jest zgodne z umową, 
sprzedawca traci prawo do rozwiązania 
przysługujące na mocy niniejszego 
oddziału, w przypadku gdy zawiadomienie 
o rozwiązaniu nie zostało dokonane w 
rozsądnym terminie, który zaczyna biec od 
momentu, w którym sprzedawca 
dowiedział się lub powinien był 
dowiedzieć się o zaoferowaniu 
świadczenia lub braku zgodności.

Or. de

Uzasadnienie

Sprzedawca traci prawo do rozwiązania umowy dopiero wtedy, gdy nie zawiadomi o nim w 
terminie. W przeciwnym wypadku zawsze traciłby swoje prawo z wyjątkiem okresu przed 
upływem danego terminu. Logiczniejszą zasadą byłoby jednak przyjęcie, że przysługuje mu 
prawo do rozwiązania umowy, chyba że upłynie przewidziany na to termin. Wydaje się, że w 
tekście oryginalnym pomylono wyjątek z regułą.

Poprawka 488
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 141 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres gwarancji prawnej produktów 
opracowanych na podstawie ekoprojektów
Okres zgodności towarów ujętych w 
niniejszej dyrektywie i opracowanych na 
podstawie ekoprojektów zgodnie z 
dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą 
ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią stanowi okres 
trwałości określony w środku 
wykonawczym do dyrektywy 
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2009/125/WE, jeżeli jest on dłuższy niż 6 
lat.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania zrównoważonej konsumpcji poprzez budowanie zaufania konsumentów do 
produktów opracowanych zgodnie z normami ustanowionymi w ramach prawodawstwa 
dotyczącego ekoprojektów konieczne jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości 
opierania się na prawach dotyczących gwarancji w całym cyklu życia produktu. Okres ten 
należy ustanowić w odniesieniu do wdrożonych środków dyrektywy 2009/158/WE, z której 
wynika już obowiązek dokonywania oceny przewidywanej długości życia produktu, co 
oznacza stan osiągnięcia przez dany produkt końca pierwotnego użytkowania aż do jego 
ostatecznego unieszkodliwienia.

Poprawka 489
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 141 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpośrednia odpowiedzialność 
producenta
1. Producent ponosi odpowiedzialność 
wobec konsumenta za naprawę lub 
wymianę towarów ze względu na wszelki 
brak zgodności, jaki istniał w chwili 
przejścia na konsumenta ryzyka 
dotyczącego towaru lub treści cyfrowych 
w terminie określonym w art. 10. 
Konsument może wybrać między naprawą 
a wymianą, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 7 ust. 1.
2. Producent dokonuje naprawy lub 
wymiany towarów najpóźniej trzydzieści
dni po otrzymaniu powiadomienia o braku 
zgodności.
3. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów prawa 
krajowego, zgodnie z którymi wydłużono 
okres odpowiedzialności wobec osób
trzecich, takich jak importer czy 
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przewoźnik, oraz które dotyczą prawa do 
odszkodowań lub roszczeń regresowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednia odpowiedzialność producentów może zwiększyć zaufanie konsumentów: 
konsumenci mogą ostatecznie zwrócić się do producenta, który prowadzi działalność w ich 
kraju, zamiast odsyłać wadliwy produkt z jednego końca Unii na drugi. Na prawdziwym 
rynku wewnętrznym konsumenci powinni mieć możliwość wyboru, do kogo się zwrócić w 
razie problemów.

Poprawka 490
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 142 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W umowie sprzedaży konsumenckiej 
przejście ryzyka następuje wtedy, gdy 
konsument lub osoba trzecia wyznaczona 
przez konsumenta, niebędąca 
przewoźnikiem, wejdą w fizyczne 
posiadanie towarów lub nośnika 
materialnego, na którym zostały 
dostarczone treści cyfrowe.

1. W umowie sprzedaży konsumenckiej 
przejście ryzyka następuje wtedy, gdy 
konsument lub osoba trzecia wyznaczona 
przez konsumenta wejdą w fizyczne 
posiadanie towarów lub nośnika 
materialnego, na którym zostały 
dostarczone treści cyfrowe. W przypadku 
gdy sprzedawca umożliwia konsumentowi 
wybór między różnymi przewoźnikami, nie 
są oni traktowani jako wyznaczone osoby 
trzecie zgodnie z niniejszym ustępem.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku gdy konsument sam wybrał przewoźnika, ryzyko musi przejść bezpośrednio. Gdy 
jednak konsument ma do wyboru na przykład na stronie internetowej różne metody wysłania 
paczki, nie jest to wyznaczanie osoby trzeciej. W przeciwnym wypadku konsument, mając do 
wyboru różnych przewoźników, byłby w gorszej sytuacji w odniesieniu do przejścia ryzyka.



AM\934215PL.doc 91/105 PE510.531v01-00

PL

Poprawka 491
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 142 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W umowie o dostarczenie treści 
cyfrowych, które nie zostały dostarczone 
na nośniku materialnym, przejście ryzyka 
następuje wtedy, gdy konsument lub osoba 
trzecia wyznaczona przez konsumenta do 
tego celu przejmą kontrolę nad treściami 
cyfrowymi.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 142 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyłączeniem umowy zawieranej na 
odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa ust. 1 i 2 nie stosuje się, 
jeżeli konsument nie wywiązał się z 
obowiązku odbioru towarów lub treści 
cyfrowych, a niewykonanie zobowiązania 
nie jest usprawiedliwione zgodnie z art. 
88. W takim przypadku przejście ryzyka 
następuje w momencie, w którym 
konsument lub osoba trzecia wyznaczona 
przez konsumenta weszliby w fizyczne 
posiadanie towarów lub przejęliby 
kontrolę nad treściami cyfrowymi, gdyby 
wywiązali się z obowiązku ich odbioru.

skreślony

Or. de
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Poprawka 493
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 152 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosunkach z konsumentami 
podaną wysokość kosztów usługi 
powiązanej uważa się za wiążącą, chyba 
że wyraźnie stwierdzono inaczej.
Przekroczenie wiążących kosztów nie jest 
dopuszczalne.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić szczególną ochronę konsumentów na etapie tworzenia kosztorysów. Poza 
niewiążącymi kosztorysami, w ramach których można przekraczać uzgodnione koszty zgodnie 
z art. 152 ust. 1 i 2, należy wprowadzić przepisy dotyczące wiążącego kosztorysu.
Przedsiębiorca powinien wyraźnie zaznaczyć, jeżeli chodzi jedynie o niewiążący kosztorys.

Poprawka 494
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 155 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 3, klient może 
korzystać z przysługujących mu środków 
prawnych z zastrzeżeniem prawa 
usługodawcy do sanacji świadczenia 
niezależnie od tego, czy klient jest 
konsumentem.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3, klient może 
korzystać z przysługujących mu środków 
prawnych z zastrzeżeniem prawa 
usługodawcy do sanacji świadczenia.

Or. de
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Poprawka 495
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 155 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nieprawidłowej instalacji 
na podstawie umowy o sprzedaży 
konsumenckiej, o której mowa w art. 101,
konsumentowi przysługują środki ochrony 
prawnej bez zastrzeżenia prawa 
usługodawcy do sanacji świadczenia.

3. W przypadku umowy o świadczenie
usług powiązanych konsumentowi 
przysługują środki ochrony prawnej bez 
zastrzeżenia prawa usługodawcy do sanacji 
świadczenia.

Or. de

Poprawka 496
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 155 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosunku do prawa usługodawcy do 
sanacji świadczenia, w umowach między 
przedsiębiorą a konsumentem, rozsądny 
termin, wynikający z art. 109 ust. 5, nie 
może przekraczać trzydziestu dni;

skreślona

Or. de

Poprawka 497
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 155 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do środków ochrony 
prawnej przysługujących z tytułu braku 
zgodności świadczenia z umową nie 

skreślona
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stosuje się art. 111 i 112; oraz

Or. de

Poprawka 498
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 158 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość Komisji (planowany 
okres trwałości) 
Do […] Komisja:
a) przeprowadza badania w celu 
określenia, przeanalizowania i oceny 
wpływu planowanego okresu trwałości na 
cykl życia produktów, oraz
b) przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu sprawozdanie dotyczące 
transpozycji niniejszej dyrektywy za 
pomocą odpowiednich środków służących
rozwiązaniu problemów związanych z
planowanym okresem trwałości 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalanie planowanego okresu trwałości stanowi stosowaną obecnie praktykę, której celem 
jest skrócenie cyklu życia produktu. Problem ten nie został ujęty w ramach obecnego dorobku 
prawnego. W związku z tym należy dokonać oceny wpływu tej praktyki na cykl życia produktu 
w odniesieniu do istniejących praw gwarancyjnych (np. produkty zaprojektowane tak, aby 
przestały działać po upływie dwuletniej gwarancji prawnej w tych państwach członkowskich, 
w których dokonano transpozycji okresu minimalnego, o którym mowa w dyrektywie w 
sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych z 1999 r.) oraz określić konieczne środki
zniechęcające do stosowania planowanego okresu trwałości lub umożliwiające nałożenie z 
tego tytułu kary.

Poprawka 499
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 158 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo do dochodzenia roszczeń
1. W przypadku gdy sprzedawca końcowy 
odpowiada przed konsumentem za brak 
zgodności wynikający z działania bądź 
zaniechania producenta, poprzedniego 
sprzedawcy lub każdego innego 
pośrednika, sprzedawca końcowy ma 
prawo skorzystać ze środków ochrony 
prawnej przysługujących mu przeciwko
osobie odpowiedzialnej lub osobom
odpowiedzialnym w łańcuchu umownym.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki ochrony prawnej, o których mowa 
w ust. 1, oraz warunki korzystania z tych 
środków. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia art. 4 dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych z 1999 r.

Poprawka 500
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 158 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość oraz przegląd 
prawodawstwa dotyczącego nieuczciwych 
warunków umów
Do [xxx] Komisja Europejska przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdanie dotyczące stosowania 
dyrektywy 93/13/EWG w sprawie 
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nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich w różnych sektorach, 
które zostały objęte tą dyrektywą, oraz w 
odpowiednich przypadkach przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski zmieniające tę dyrektywę.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków umów stanowi unijne prawodawstwo 
horyzontalne regulujące warunki umów konsumenckich w różnych sektorach. W ramach 
przeglądu dorobku prawnego w zakresie ochrony konsumentów Komisja Europejska powinna 
dokonać oceny stosowania tych przepisów w celu wskazania problemów związanych z
umowami konsumenckimi na różnych rynkach (np. dostarczanie treści cyfrowych, usług 
telekomunikacyjnych, energii itp.), które należy rozwiązać w drodze ewentualnego przeglądu 
dyrektywy 93/13/EWG.

Poprawka 501
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 167 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetki zaczynają być naliczane po 
upływie trzydziestu dni od daty, w której 
wierzyciel zawiadomił dłużnika o 
obowiązku zapłaty odsetek i ich stopie. 
Zawiadomienie to może być dokonane 
przed datą wymagalności płatności.

2. Odsetki zaczynają być naliczane po 
upływie dwudziestu dni od daty, w której 
wierzyciel zawiadomił dłużnika o 
obowiązku zapłaty odsetek i ich stopie. 
Zawiadomienie to może być dokonane 
przed datą wymagalności płatności.

Or. de

Poprawka 502
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 168 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Okres płatności ustalony na mocy ust. 2 
nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni, 
chyba że strony wyraźnie uzgodniły 
inaczej a uzgodnienie to nie jest 
nieuczciwe w rozumieniu art. 170.

4. Okres płatności ustalony na mocy ust. 2 
nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni, 
chyba że strony wyraźnie uzgodniły 
inaczej a uzgodnienie to nie jest 
nieuczciwe w rozumieniu art. 170. Okresy 
płatności w przypadku organów i agencji 
rządowych nie powinny przekraczać 
trzydziestu dni. 

Or. en

Poprawka 503
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 179 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krótki termin przedawnienia wynosi 
dwa lata.

1. Krótki termin przedawnienia wynosi trzy
lata.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony należy wydłużyć ten okres. Ponadto w 
niektórych państwach członkowskich UE w przypadku błędu lub odszkodowania i tak 
przewidziano dłuższe terminy obowiązywania gwarancji.

Poprawka 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 179 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 
wraz z upływem wcześniej mijającego
terminu.

Or. de
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Poprawka 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 184 – ustęp 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dłużnik uznaje określone prawo 
przysługujące właścicielowi poprzez 
częściową płatność, zapłatę odsetek, 
udzielenie zabezpieczenia, potrącenie lub 
w inny sposób, krótki termin 
przedawnienia rozpoczyna bieg na nowo.

1. Jeżeli dłużnik uznaje określone prawo 
przysługujące właścicielowi poprzez 
częściową płatność, zapłatę odsetek, 
udzielenie zabezpieczenia, potrącenie lub 
w inny sposób, krótki termin 
przedawnienia rozpoczyna bieg na nowo.

2. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy 
sprzedawca podjął się realizacji
świadczenia uzupełniającego.

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie uregulowano dotychczas kwestii, jaki wpływ na 
przedawnienie środków ochrony prawnej przysługujących kupującemu zgodnie z art. 106 ma 
realizacja przez sprzedawcę świadczenie uzupełniającego zgodnie z art. 109. Kwestia ta ma 
duże znaczenie praktyczne zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedawcy, który musi 
oszacować wartość umowy. Uregulowanie jej zapewni pewność prawa dla obu stron.

Poprawka 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 186 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część IX Inne przepisy
Procedura pojednawcza
Przedsiębiorca jest zobowiązany do 
udziału w procedurze pozasądowego 
rozstrzygania sporów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie alternatywnych metod 
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rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE, jeżeli 
w odpowiedni sposób wnioskuje o to 
konsument.

Or. de

Uzasadnienie

Sądowe rozstrzyganie sporów w przypadku umów transgranicznych wiąże się dla obu stron ze 
znaczącymi nakładami i ryzykiem. Aby zwiększyć zaufanie konsumentów do wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, w przypadku zawarcia umowy powinna 
istnieć możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Poprawka 507
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Aby skorzystać z tego prawa, należy 
poinformować nas (2) o decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w 
wyraźnym oświadczeniu (np. w piśmie 
przesłanym pocztą, faksem lub pocztą 
elektroniczną). Mogą Państwo też 
skorzystać z dołączonego wzoru 
formularza odstąpienia, jednak nie jest to 
obowiązkowe. 3

Aby skorzystać z tego prawa, należy 
poinformować nas (2) o decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w 
wyraźnym oświadczeniu (np. listownie, 
faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą 
Państwo też skorzystać z dołączonego 
wzoru formularza odstąpienia, jednak nie 
jest to obowiązkowe. 3

Or. de

Poprawka 508
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odstąpienia od niniejszej W przypadku odstąpienia od niniejszej 
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umowy zwrócimy Państwu wszelkie 
otrzymane płatności, w tym koszty 
dostawy (z wyjątkiem kosztów 
dodatkowych wynikających z rodzaju 
dostawy innego niż najtańszy rodzaj 
dostawy przez nas oferowany), bez 
nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie
nie później niż czternaście dni od dnia, w 
którym poinformowali nas Państwo o 
decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot 
zostanie dokonany za pośrednictwem tych 
samych metod płatności co te, które
wykorzystali Państwo do pierwotnej 
transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się 
Państwo na inną metodę zwrotu. W 
każdym razie nie poniosą Państwo żadnych 
opłat z tytułu takiego zwrotu. 4

umowy zwrócimy Państwu wszelkie 
otrzymane płatności, w tym koszty 
dostawy (z wyjątkiem kosztów 
dodatkowych wynikających z rodzaju 
dostawy innego niż najtańszy rodzaj 
dostawy przez nas oferowany). Zwrot 
nastąpi nie później niż czternaście dni od 
dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa 
decyzję o odstąpieniu od umowy. W celu 
dokonania zwrotu zastosujemy tę samą 
metodę płatności co ta, którą wykorzystali 
Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że 
wyraźnie zgodzą się Państwo na inną 
metodę zwrotu. W każdym razie nie 
poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu 
takiego zwrotu. 4

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie tekstu.

Poprawka 509
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku umowy sprzedaży: „, w 
którym obejmujecie Państwo lub osoba 
trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Państwa, towary w fizyczne 
posiadanie”;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 510
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku umowy dotyczącej wielu 
towarów zamówionych przez konsumenta 
w jednym zamówieniu i dostarczanych 
osobno: „, w którym obejmujecie Państwo 
lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i 
wskazana przez Państwa, w fizyczne 
posiadanie ostatni towar.”;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 511
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku umowy dotyczącej 
dostarczenia towarów składających się z 
wielu partii lub części: „, w którym 
obejmujecie Państwo lub osoba trzecia, 
inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Państwa, w fizyczne posiadanie ostatnią 
partię lub część.”;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 512
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku umowy o regularne 
dostarczanie towarów przez określony 
czas: „w którym obejmujecie Państwo lub 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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osoba trzecia, inna niż przewoźnik i 
wskazana przez Państwa, w fizyczne 
posiadanie pierwszy towar.”;

Or. de

Poprawka 513
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli dajecie Państwo konsumentowi 
możliwość wypełnienia i przesłania 
informacji na temat jego odstąpienia od 
umowy w trybie elektronicznym za 
pośrednictwem Państwa strony 
internetowej, należy tutaj wprowadzić 
następującą informację: „Możecie Państwo 
również elektronicznie wypełnić i przesłać 
wzór formularza odstąpienia lub złożyć
inne wyraźne oświadczenie za 
pośrednictwem naszej strony internetowej 
[adres strony]. Jeżeli skorzystają Państwo z 
tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie 
potwierdzenie otrzymania decyzji o 
odstąpieniu od umowy na trwałym 
nośniku (np. za pośrednictwem 
wiadomości elektronicznej)”.

3. Jeżeli dajecie Państwo konsumentowi 
możliwość wypełnienia i przesłania 
informacji na temat jego odstąpienia od 
umowy w trybie elektronicznym za 
pośrednictwem Państwa strony 
internetowej, proszę tutaj wprowadzić 
następującą informację: „Mogą Państwo 
również wypełnić i przesłać wzór 
formularza odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne
oświadczenie drogą elektroniczną na
naszej stronie internetowej [adres strony]. 
Jeżeli skorzystają Państwo z tej 
możliwości, prześlemy Państwu 
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania 
decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za 
pośrednictwem wiadomości 
elektronicznej)”.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki tym poprawkom tekst jest bardziej zrozumiały.

Poprawka 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 5 – litera b – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jeżeli, w przypadku umowy zawieranej 
na odległość, nie oferują Państwo pokrycia 
kosztów zwrotu towarów, a towarów, ze 
względu na ich właściwości, nie da się 
normalnie zwrócić pocztą: „Będą Państwo 
musieli ponieść bezpośrednie koszty 
zwrotu towarów w kwocie ___ EUR 
[kwota].”; lub, jeżeli kosztów zwrotu 
towarów nie można rozsądnie z góry 
obliczyć: „Będą Państwo musieli ponieść 
bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 
Szacuje się je na około ___ EUR 
[kwota].”; lub

– Jeżeli nie oferują Państwo pokrycia 
kosztów zwrotu towarów, a towary ze 
względu na swój charakter nie mogą 
zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą: 
„Będą Państwo musieli ponieść 
bezpośrednie koszty zwrotu towarów ___ 
EUR [proszę wpisać kwotę].”; lub jeżeli 
nie można w sposób racjonalny wcześniej 
obliczyć kosztów zwrotu towarów: „Będą 
Państwo musieli ponieść bezpośrednie 
koszty zwrotu towarów. Wysokość tych 
kosztów szacowana jest maksymalnie na 
kwotę około ___ EUR [proszę wpisać 
kwotę].”; lub

Or. de

Uzasadnienie

Poza skreśleniem terminu „umowa zawierana na odległość” konieczne było dostosowanie 
tekstu do treści dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 1 – akapit dziesiąty – punkt 5 – litera b – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jeżeli, w przypadku umowy zawieranej 
poza lokalem przedsiębiorstwa, towarów, 
ze względu na ich właściwości, nie można 
normalnie zwrócić pocztą i zostały one 
dostarczone do domu konsumenta w 
momencie zawierania umowy:
„Zobowiązujemy się odebrać towary na 
własny koszt”.

skreślone

Or. de
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Poprawka 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorca musi udzielić Państwu 
istotnych informacji o umowie, np. 
dotyczących produktu oraz jego ceny, 
włączając wszystkie podatki i opłaty, jak 
również przekazać swoje dane kontaktowe. 
Informacje te muszą być bardziej 
szczegółowe, gdy nabywacie Państwo coś 
poza lokalem handlowym przedsiębiorcy 
lub jeżeli w ogóle nie spotykacie się 
Państwo z nim osobiście, czyli np. robicie 
zakupy w Internecie lub za pośrednictwem 
telefonu. Przysługuje Państwu prawo do 
odszkodowania, jeśli informacje te są 
niekompletne lub błędne.

Przedsiębiorca musi udzielić Państwu 
szczegółowych informacji o uzgodnionych 
z Państwem istotnych warunkach umowy, 
np. dotyczących produktu oraz jego ceny, 
włączając wszystkie podatki i opłaty, jak 
również przekazać swoje dane kontaktowe. 
Przysługuje Państwu prawo do 
odszkodowania, jeśli informacje te są 
niekompletne lub błędne.

Or. de

Poprawka 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W większości przypadków macie Państwo 
czternaście dni na wycofanie się z 
transakcji zakupu, jeżeli nabyliście 
Państwo dane towary poza lokalem 
handlowym przedsiębiorcy lub też, jeżeli 
nie spotkaliście się Państwo z nim do 
czasu dokonania zakupu (np. zakup odbył 
się w Internecie lub za pośrednictwem 
telefonu). Przedsiębiorca musi przekazać 
Państwu tę informację oraz standardowy
formularz odstąpienia. Jeżeli tego nie 
uczynił, możecie Państwo odstąpić od 
umowy w terminie jednego roku.

Macie Państwo czternaście dni na 
wycofanie się z transakcji zakupu;
przedsiębiorca musi przekazać Państwu tę 
informację oraz wzór formularza 
odstąpienia. Jeżeli tego nie uczynił, 
możecie Państwo odstąpić od umowy w 
terminie jednego roku.



AM\934215PL.doc 105/105 PE510.531v01-00

PL

Or. de


