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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
praw konsumentów – Rozdział IV–VII
(COM(2008) 614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2008) 614),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony przez Komisję (C7–0349/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009) 665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
16 grudnia 2009 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej (A7–0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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POPRAWKI PARLAMENTU*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie praw konsumentów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 95114,

uwzględniając wniosek Komisji2,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą określoną w art. 251 Traktatu4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(...)
(37a) Główne trudności, które napotykają konsumenci, oraz główne przyczyny sporów z 

przedsiębiorcami dotyczą dostawy towarów, w tym zgubienia i uszkodzenia 
towarów w czasie transportu, oraz spóźnienia dostawy lub częściowej dostawy. 
Właściwe jest zatem zharmonizowanie krajowych przepisów dotyczących dostaw 
oraz przejścia ryzyka.

(37b) W przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się z obowiązku dostawy, 
konsument powinien wezwać go, korzystając z trwałego nośnika, do dokonania 
dostawy w terminie nie dłuższym niż siedem dni oraz powiadomić go o swoim 
zamiarze odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa nie nastąpi. W przypadku 
niedotrzymania tego terminu odstąpienie uznaje się za dokonane. Bez uszczerbku 
dla prawa do odszkodowania, w przypadku już dokonanej płatności konsument jest 
uprawniony do otrzymania zwrotu zapłaconych sum w ciągu siedmiu dni od daty 
odstąpienia. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia lub 

                                               
* Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczoną kursywą; 

skreślenia oznaczono przekreślonym tekstem.
Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby Parlamentu: tekst nowy lub 
zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; skreślony tekst oznacza skreślenia.

2 Dz.U. C […] z […], s. […].
3 Dz.U. C […] z […], s. […].
4 Dz.U. C […] z […], s. […].
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utrzymania w mocy krajowych przepisów w sprawie innych środków zaradczych w 
przypadku braku dostawy w terminie określonym przez konsumenta, aby zapewnić 
konsumentom wyższy poziom ochrony.  

(38) W sprzedaży konsumenckiej dostawa towarów może odbywać się w różny sposób. 
Tylko norma prawna, od której można łatwo odstąpić, pozwoli na niezbędną 
elastyczność, umożliwiającą uwzględnienie tych różnic. Konsument powinien być 
chroniony przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia towarów w czasie transportu 
zamówionego lub wykonanego przez przedsiębiorcę. Przepis dotyczący przejścia 
ryzyka nie powinien mieć zastosowania, jeżeli konsument w nieuzasadniony sposób 
opóźnia przyjęcie towarów (przykładowo jeżeli towary nie są odbierane przez 
konsumenta z urzędu pocztowego w terminie określonym przez pocztę). W takich 
okolicznościach konsument powinien ponosić ryzyko zgubienia lub uszkodzenia po 
upływie terminu dostawy uzgodnionym z przedsiębiorcą.

(39) Przedsiębiorca powinien być odpowiedzialny wobec konsumenta, jeżeli towary nie 
są zgodne z umową. Towary należy uznać za zgodne z umową, jeżeli spełniają 
szereg warunków dotyczących przede wszystkim jakości towarów. Jakość i 
funkcjonalność, których racjonalnie mogą spodziewać się konsumenci, zależeć będą 
między innymi od tego, czy towary są nowe, czy też używane, jak również od 
oczekiwanego czasu ich przydatności. Domniemanie niezgodności towaru z umową 
występuje również w przypadku dostawy innego towaru niż umówiony lub dostawy 
niekompletnej.  

(39a) W przypadku braku zgodności towaru z umową, konsument powinien być 
uprawniony do uzyskania bezpłatnie przywrócenia zgodności towaru z umową, 
wybierając naprawę lub wymianę lub, jeśli to nie wystarczy, do obniżenia ceny lub 
wymówienia umowy.

(40) Po pierwsze, konsument może żądać od sprzedawcy naprawy towaru lub jego 
wymiany, chyba że te sposoby naprawienia szkody byłyby niemożliwe lub 
nieproporcjonalne. To, czy sposób naprawienia szkody jest nieproporcjonalny, 
powinno być ustalone obiektywnie. Sposób naprawienia szkody uznaje się za 
nieproporcjonalny, jeżeli jego zastosowanie, w porównaniu z innym środkiem, 
wiąże się z nadmiernymi kosztami; przy ustalaniu, czy koszty są nadmierne, 
decydujące jest, czy koszty jednego ze sposobów naprawienia szkody są znacząco 
wyższe niż koszty innego naprawienia szkody. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, 
konsument powinien po pierwsze mieć możliwość żądania od przedsiębiorcy 
naprawy towarów lub ich wymiany, zależnie od decyzji przedsiębiorcy, chyba że 
przedsiębiorca dowiedzie, że takie sposoby usunięcia niezgodności są sprzeczne z 
prawem, niemożliwe lub wiązałyby się z nieproporcjonalnym nakładem dla 
przedsiębiorcy. Nakład przedsiębiorcy należy określić obiektywnie, biorąc pod 
uwagę koszty poniesione przez przedsiębiorcę w związku z usunięciem 
niezgodności, wartość towarów oraz waga niezgodności. Brak części zamiennych nie 
powinien być ważnym powodem, uzasadniającym nieusunięcie przez przedsiębiorcę 
niezgodności w rozsądnym czasie lub bez nieproporcjonalnego nakładu.

(41) Konsument nie powinien ponosić kosztów usunięcia niezgodności, zwłaszcza 
kosztów wysyłki, robocizny i materiałów, a także w stosownym zakresie kosztów 
samodzielnego usunięcia niezgodności przez konsumenta. Ponadto konsument nie 
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powinien płacić przedsiębiorcy za używanie i pobieranie jakichkolwiek korzyści z 
wadliwych towarów.

(42) Jeżeli przedsiębiorca odmówił lub więcej niż jeden raz nie zdołał usunąć 
niezgodności, Konsument powinien mieć możliwość wolnego wyboru jednego z 
dostępnych sposobów usunięcia niezgodności, jeżeli nie przysługuje mu prawo do 
naprawy lub wymiany. Odmowa przedsiębiorcy może być wyraźna lub 
dorozumiana, co w tym drugim przypadku oznacza, że przedsiębiorca nie 
odpowiedział na złożone przez konsumenta żądanie usunięcia niezgodności. Państwa 
członkowskie mają możliwość przyjęcia lub utrzymania w mocy krajowych 
przepisów w sprawie wolnego wyboru środków zaradczych w przypadku braku 
zgodności z umową, aby zapewnić konsumentom wyższy poziom ochrony. Środki te 
muszą być jednak niezbędne do ochrony konsumenta, proporcjonalne i skuteczne. 

(42a) W przypadku gdy przedsiębiorca jako sprzedawca końcowy odpowiada przed 
konsumentem za działania lub zaniechania producenta, należy upewnić się, że 
przedsiębiorca jako sprzedawca końcowy ma prawo dochodzić naprawienia szkód 
od osoby lub osób odpowiedzialnych w łańcuchu umownym. W tym celu krajowe 
przepisy państw członkowskich powinny określać osobę odpowiedzialną oraz 
działania i sposoby tego dochodzenia. 

(42b) W przypadku niezgodności z umową konsumentowi powinien przysługiwać 
dwuletni okres gwarancji.  Należy domniemywać nieodwołalnie na jego korzyść, że 
każda niezgodność, która uwidoczniła się w ciągu sześciu miesięcy od momentu 
przejścia ryzyka, istniała już w momencie przejścia ryzyka. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przyjęcia lub utrzymania w mocy krajowych przepisów w 
sprawie okresów gwarancji, długości okresu odwrócenia ciężaru dowodu lub 
szczegółowych przepisów dotyczących istotnych niezgodności z umową, które 
ujawniły się po upływie okresu gwarancji, aby zapewnić konsumentom wyższy 
poziom ochrony. Środki te muszą być jednak niezbędne do ochrony konsumenta, 
proporcjonalne i skuteczne. 

(43) Dyrektywa 1999/44/WE umożliwiała państwom członkowskim wyznaczenie okresu 
przynajmniej dwóch miesięcy, w czasie których konsument miał obowiązek 
poinformować przedsiębiorcę o wykryciu niezgodności. Różne sposoby transpozycji 
tego przepisu stworzyły bariery w handlu. Konieczna jest zatem rezygnacja z takiej 
możliwości regulacyjnej i poprawa pewności prawnej przez wprowadzenie 
obowiązku dla konsumentów do informowania przedsiębiorcy o niezgodności w 
ciągu dwóch miesięcy od daty jest wykrycia.

(44) Niektórzy przedsiębiorcy lub producenci oferują konsumentom gwarancje handlowe. 
Aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd, gwarancje handlowe powinny 
zawierać określone informacje, w tym czas trwania gwarancji, zakres terytorialny 
oraz oświadczenie, że na mocy obowiązujących przepisów krajowych gwarancja 
handlowa nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących norm prawnych.

(45) Konieczna jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi postanowieniami 
umownymi, które nie są indywidualnie negocjowane, takimi jak ogólne warunki 
umów. Przepisy dotyczące nieuczciwych postanowień nie powinny stosować się do 
postanowień, na które konsument zgodził się w drodze negocjacji. Umożliwienie 
konsumentowi dokonania wyboru między różnymi postanowieniami umownymi, 
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które zostały uprzednio przygotowane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią w 
imieniu przedsiębiorcy, nie powinno być uznawane za negocjacje.

(46) Przepisy dotyczące nieuczciwych postanowień umownych nie powinny mieć 
zastosowania do postanowień, które bezpośrednio lub pośrednio odzwierciedlają 
bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w państwach 
członkowskich, jeżeli są zgodne z prawem wspólnotowym. Postanowienia, które 
odzwierciedlają zasady lub postanowienia międzynarodowych konwencji, których 
stroną jest Wspólnota lub państwa członkowskie, szczególnie w dziedzinie 
transportu, nie powinny być również przedmiotem oceny nieuczciwości.

(47) Umowy konsumenckie powinny być sporządzone prostym i zrozumiałym językiem 
oraz być czytelne. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wyboru rodzaju i 
rozmiaru czcionki, w których sporządzają postanowienia umowne. Konsument 
powinien mieć możliwość zapoznania się z postanowieniami przed zawarciem 
umowy. Konsumentowi można dać taką możliwość przez udostępnienie mu 
postanowień na jego życzenie (w umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa) 
lub udostępnienie ich w inny sposób (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy w 
przypadku umów zawieranych na odległość) lub przez dodanie ich do aktu umowy 
ogólnych warunków do formularza zamówienia (w odniesieniu do umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa). Przedsiębiorca powinien uzyskać 
wyraźną zgodę konsumenta na każdą opłatę należną ponad wynagrodzenie za główne
zobowiązanie umowne przedsiębiorcy. Należy zakazać praktyk zakładania przez 
przedsiębiorcę dorozumianej zgody, przykładowo w formie z góry zaznaczonych pól 
wyboru w formularzach internetowych.

(48) Przy dokonywaniu oceny działania w dobrej wierze należy szczególnie brać pod 
uwagę siłę pozycji negocjacyjnej stron umowy, a w szczególności, czy konsument 
był zachęcany do wyrażenia zgody na postanowienia umowne i czy towary lub usługi 
były sprzedawane lub dostarczane na specjalne zamówienie konsumenta. 
Przedsiębiorca może spełnić wymaganie działania w dobrej wierze przez uczciwe i 
sprawiedliwe postępowanie wobec drugiej strony, której uzasadnione interesy 
powinien brać pod uwagę.

(49) Do celów niniejszej dyrektywy nie powinno się oceniać ani uczciwości postanowień 
dotyczących głównego przedmiotu umowy, ani stosunku jakości towarów i usług do 
ich ceny, chyba że postanowienia te nie spełniają wymogów przejrzystości. Główny 
przedmiot umowy oraz stosunek ceny do jakości powinien być jednak brany pod 
uwagę w ocenie uczciwości innych postanowień. Przykładowo umowy 
ubezpieczeniowe, które jasno określają ryzyko ubezpieczeniowe oraz 
odpowiedzialność ubezpieczającego, nie będą podlegały takiej ocenie, ponieważ 
takie ograniczenia brane są pod uwagę przy obliczaniu składki opłacanej przez 
konsumenta.

(50) Aby zapewnić pewność prawną i poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dyrektywa powinna zawierać dwa wykazy nieuczciwych postanowień. Załącznik II 
zawiera wykaz postanowień, które w każdych okolicznościach należy uznać za 
nieuczciwe. Załącznik III zawiera wykaz postanowień, które należy uznać za 
nieuczciwe, chyba że przedsiębiorca dowiedzie, że nie mają one takiego charakteru. 
Te same wykazy powinny mieć zastosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie mogą jednak przyjąć lub utrzymać w mocy 
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postanowienia uznające dodatkowe postanowienia umowne za nieuczciwe w 
każdych okolicznościach lub za postanowienia, co do których istnieje domniemanie 
nieuczciwości. Środki te muszą być jednak niezbędne do ochrony konsumenta,
proporcjonalne i skuteczne.

(51) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji5.

(52) W szczególności Komisja powinna mieć uprawnienia do zmiany załączników II i III 
w zakresie postanowień umownych, które są uznawane za nieuczciwe oraz co do 
których istnieje domniemanie nieuczciwości. Z uwagi na fakt, że środki te są 
środkami o ogólnym zasięgu i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy, powinny być one przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(53) Uprawnienia Komisji do zmiany załączników II i III powinny służyć zapewnieniu 
spójnego wdrożenia zasad dotyczących nieuczciwych postanowień przez 
uzupełnienie załączników o postanowienia umowne, które powinny zostać uznane za 
nieuczciwe we wszystkich okolicznościach lub które powinny zostać uznane za 
nieuczciwe, o ile przedsiębiorca nie dowiedzie, że nie mają one takiego charakteru.

(54) Państwa członkowskie mogą wykorzystać dowolne rozwiązania krajowego prawa 
umów, które spełniają wymagany cel, a mianowicie że nieuczciwe postanowienia 
umowne nie powinny być wiążące dla konsumenta.

(55) Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby ich sądy i organy administracyjne 
dysponowały stosownymi i skutecznymi środkami zapobiegającymi stałemu 
stosowaniu nieuczciwych postanowień w umowach konsumenckich.

(56) Zgodnie z Traktatem dyrektywa zapewnia wysoki poziom ochrony konsumentów. 
Niniejsza dyrektywa w żaden sposób nie zakazuje przedsiębiorcom proponowania 
konsumentom postanowień umownych, które wychodzą swoim zakresem poza 
zakres ochrony gwarantowany niniejszą dyrektywą.

(57) Osobom lub organizacjom uważanym na mocy prawa krajowego za mające 
uzasadniony interes w ochronie praw konsumentów wynikających z umów należy 
zapewnić środki umożliwiające wszczęcie postępowania przed sądem lub przed 
organem administracyjnym, który jest właściwy do rozpatrywania skarg lub 
wszczynania właściwego postępowania sądowego.

(58) Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić kary za naruszenie przepisów 
niniejszej dyrektywy i zapewnić ich egzekwowanie. Przewidziane kary powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(59) Konsument nie powinien być pozbawiony ochrony przyznanej niniejszą dyrektywą. 
Jeżeli prawo stosowane do umowy jest prawem kraju trzeciego, należy stosować 
rozporządzenie (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) w celu ustalenia, czy 
konsument zachowuje ochronę przyznaną niniejszą dyrektywą.

                                               
5 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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(60) Komisja Europejska przeanalizuje najbardziej właściwe sposoby uświadamiania 
konsumentów o ich prawach w punkcie sprzedaży.

(61) Jako że dostarczanie konsumentom niezamówionych towarów i usług jest zakazane 
dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. 
dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”)6, ale 
nie zapewniono w niej środków ochrony wynikających z prawa umów, konieczne 
jest zatem wprowadzenie w niniejszej dyrektywie środków ochrony wynikających z 
prawa umów, zwalniających konsumenta ze świadczeń wzajemnych w przypadku 
takich niezamówionych dostaw.

(61a) Należy przewidzieć proces wzajemnej oceny, w ramach którego w okresie 
przeznaczonym na transpozycję niniejszej dyrektywy państwa członkowskie muszą 
najpierw przeanalizować swoje przepisy, aby określić, które z bardziej 
restrykcyjnych przepisów zgodnych z Traktatem należy utrzymać w mocy lub 
przyjąć w celu zapewnienia konsumentom wyższego poziomu ochrony. Najpóźniej 
do końca okresu transpozycji niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny 
sporządzić sprawozdanie dotyczące wyników takiego przeglądu. Wszystkie 
sprawozdania powinny zostać przekazane wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim oraz zainteresowanym stronom. W ciągu sześciu miesięcy państwa 
członkowskie mogą przedstawiać swoje uwagi do tych sprawozdań. Najpóźniej rok 
po upływie okresu transpozycji niniejszej dyrektywy, a następnie co trzy lata 
Komisja powinna sporządzić sprawozdanie podsumowujące, w stosownych 
przypadkach zawierające wnioski legislacyjne. W razie konieczności Komisja 
powinna pomóc państwom członkowskim w opracowaniu wspólnej metodologii.

(61b) Aby upewnić się, że we wszystkich państwach członkowskich zagwarantowany jest 
wysoki poziom ochrony konsumenta, należy zachęcać osoby i organizacje, które 
mają uzasadniony interes w ochronie konsumentów, do informowania państw 
członkowskich i Komisji o ich ocenach oraz do zgłaszania niewiążących zaleceń, 
które mogą zostać uwzględnione w ramach przeglądu niniejszej dyrektywy. 

(62) Dyrektywa 2002/58/WE reguluje już kwestię niezamówionej informacji i zapewnia 
wysoki poziom ochrony konsumentów. Należy zatem uchylić odpowiednie przepisy 
w tym zakresie, zawarte w art. 10 dyrektywy 97/7/WE.

(63) Właściwe jest dokonanie przeglądu niniejszej dyrektywy, jeśli stwierdzone zostanie 
istnienie barier dla rynku wewnętrznego. W wyniku takiego przeglądu Komisja może 
przedstawić wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy, który może zawierać 
zmiany innych przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumentów w myśl 
podjętego przez Komisję, w ramach strategii polityki ochrony konsumentów, 
zobowiązania do dokonywania przeglądu istniejącego dorobku w celu osiągnięcia 
wysokiego wspólnego poziomu ochrony konsumentów.

(64) Należy uchylić dyrektywy 85/577/EWG, 93/13/EWG i 97/7/WE oraz dyrektywę 
1999/44/WE.

                                               
6 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
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(65) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
ustanowioną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do wyeliminowania barier na rynku wewnętrznym i osiągnięcia 
wysokiego wspólnego poziomu ochrony konsumentów.

(66) Niniejsza dyrektywa przestrzega praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(…)

Rozdział IV

Inne prawa konsumentów charakterystyczne dla umów sprzedaży

Artykuł 21
Zakres stosowania

1. Niniejszy rozdział stosuje się do umów sprzedaży. Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 
5, jeżeli umowa jest umową mieszaną, mającą za przedmiot zarówno towary, jak i 
usługi, niniejszy rozdział stosuje się tylko do towarów. W rozumieniu niniejszej 
dyrektywy za umowy sprzedaży uznaje się również

2. Niniejszy rozdział stosuje się także do umowy dostawy towarów, które mają być 
wytworzone lub wyprodukowane.

3. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do części zamiennych zastąpionych przez 
przedsiębiorcę podczas usuwania niezgodności towarów w drodze naprawy zgodnie 
z art. 26.

4. Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu Niniejszego rozdziału nie 
stosuje się do towarów używanych, sprzedawanych na aukcji publicznej aukcjach 
publicznych.

Artykuł 22
Dostawa

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, przedsiębiorca dostarcza towary poprzez 
przeniesienie faktycznego posiadania towarów na konsumenta albo osobę trzecią, 
inną niż przewoźnik i wskazaną przez konsumenta, w maksymalnym terminie 30 
dni od dnia zawarcia umowy.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązku dotyczącego dostawy, konsument może 
wezwać go, korzystając z trwałego nośnika, do dokonania dostawy w terminie 
odpowiednim do okoliczności, który nie może przekraczać siedmiu dni, oraz 
powiadomić go o swoim zamiarze odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa nie 
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nastąpi. W przypadku niedotrzymania tego terminu przyjmuje się, że konsument 
odstąpił od umowy. Konsument, który dokonał już płatności, jest uprawniony do 
zwrotu wszelkich zapłaconych sum, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od 
umowy sprzedaży daty dostawy, przewidzianym w ust. 1. Prawa konsumenta do 
dochodzenia odszkodowania pozostają nienaruszone.

2a. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy krajowe przepisy 
przewidujące inne środki zaradcze dla konsumenta, w przypadku gdy 
przedsiębiorca nie wywiązuje się z dostawy w odpowiednim terminie określonym w 
ust. 2. 

Artykuł 23
Przejście ryzyka

1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w momencie 
wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią, inną niż przewoźnik i wskazaną przez 
konsumenta, w faktyczne posiadanie towarów.

2. Ryzyko, o którym mowa w ust. 1, przechodzi na konsumenta w momencie 
dostawy, uzgodnionym przez strony, jeżeli konsument lub osoba trzecia, inna niż 
przewoźnik i wskazana przez konsumenta, nie wypełniła obowiązku w zakresie 
podjęcia niezbędnych działań mających na celu wejście w faktyczne posiadanie 
towarów.

Artykuł 24
Zgodność z umową

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi dostarcza towary 
zgodne z umową sprzedaży.

2. Domniemywa się, że dostarczone towary są zgodne z umową, jeżeli spełniają 
następujące warunki:

a) odpowiadają opisowi podanemu przez przedsiębiorcę sprzedawcę i mają 
właściwości towarów, które sprzedawca przedstawił konsumentowi jako 
próbkę lub wzór;

b) nadają się do jakichkolwiek szczególnych celów, do których potrzebne są 
konsumentowi, o których zawiadomił on sprzedawcę w czasie zawierania 
umowy i które sprzedawca zaakceptował;

c) nadają się do celów, do których towary tego samego rodzaju są normalnie 
stosowane lub

d) wykazują jakość i wykonanie, które są normalne dla towarów tego samego 
rodzaju i których konsument może racjonalnie oczekiwać, ze względu na 
charakter towarów i biorąc pod uwagę wszelkie oświadczenia publiczne na 
temat szczególnych cech towarów, jakie wygłosił na ich temat sprzedawca, 
producent lub jego przedstawiciel, w szczególności w reklamie lub na 
etykiecie.



PE442.789v03-00 14/29 PR\819690PL.doc

PL

3. Do celów niniejszego artykułu uznaje się, że niezgodność nie występuje, jeżeli w 
momencie zawierania umowy konsument miał świadomość, lub, racjonalnie rzecz 
biorąc, powinien mieć świadomość jej istnienia, albo, gdy niezgodność wynika z 
materiałów dostarczonych przez konsumenta.

4. Sprzedawca nie jest związany oświadczeniami publicznymi, o których mowa w ust. 
2 lit. d), jeżeli wykaże zaistnienie jednej z następujących sytuacji:
a) nie był i, racjonalnie rzecz biorąc, nie mógł być świadomy takich oświadczeń;

b) przed zawarciem umowy oświadczenie zostało skorygowane;
c) oświadczenie nie mogło mieć wpływu na decyzję zakupu towarów.

5. Wszelka niezgodność wynikająca z nieprawidłowego montażu towarów uznawana
będzie równoznaczna za równoznaczną z niezgodnością towarów, jeżeli montaż 
stanowi część umowy sprzedaży towarów, a towary były montowane przez 
przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność. Ma to zastosowanie także do sytuacji, 
w której towar, przeznaczony do montażu przez konsumenta, jest montowany przez 
niego, a nieprawidłowy montaż wynika z braków w instrukcji montażu.

Artykuł 25
Środki prawne – odpowiedzialność za niezgodność

Przedsiębiorca odpowiada przed konsumentem za każdą niezgodność istniejącą w momencie 
przejścia ryzyka na konsumenta.

Artykuł 26
Środki usuwania niezgodności

1. W przypadku niezgodności z umową Jak przewidziano w ust. 2-5, jeżeli towary nie są 
zgodne z umową, konsument jest uprawniony do

a) usunięcia niezgodności przywrócenia zgodności towaru z umową przez 
naprawę lub wymianę, zgodnie z ust. 2, 3 i 5, lub do 

b) stosownego obniżenia ceny, lub do rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z 
ust. 4, 5 i 5a.

c) rozwiązania umowy.
2. Konsument może najpierw zażądać od przedsiębiorcy Przedsiębiorca usuwa 

niezgodność przez naprawy lub wymiany towaru, zgodnie z własnym wyborem o ile 
nie jest to niemożliwe lub nieproporcjonalne.

3. Jeden ze sposobów usunięcia niezgodności wymienionych w ust. 2 uznaje się za 
nieproporcjonalny, jeżeli koszty poniesione przez przedsiębiorcę Jeżeli przedsiębiorca 
udowodnił, że usunięcie niezgodności przez naprawę lub wymianę jest niezgodne z 
prawem, niemożliwe lub wiązałoby się z jego nieproporcjonalnym nakładem, 
konsument ma prawo wyboru pomiędzy obniżeniem ceny a rozwiązaniem umowy. 
Nakład przedsiębiorcy jest nieproporcjonalny, jeżeli wiąże się z nałożeniem na niego 
kosztów, które w porównaniu z obniżeniem ceny lub rozwiązaniem umowy są 
nadmierne, biorąc pod uwagę wartość towarów w przypadku braku niezgodności oraz 
wagę niezgodności.
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a) w stosunku do wartości, jaką miałby towar, gdyby nie występował brak 
zgodności,

b) przy uwzględnieniu wagi niezgodności,
c) biorąc pod uwagę, czy można bez znacznych niedogodności dla konsumenta 

zastosować alternatywny sposób usunięcia niezgodności (naprawę lub 
wymianę), 

d) w porównaniu do alternatywnego sposobu naprawy (naprawy lub wymiany) 
byłyby nadmierne.

e) Naprawy lub wymiany należy dokonać w rozsądnym czasie i bez narażania 
konsumenta na znaczne niedogodności.   Konsument może rozwiązać umowę 
tylko, jeżeli niezgodność nie jest nieznaczna.

4. Bez uszczerbku dla ust. 5b konsument może zażądać stosownego obniżenia ceny lub 
rozwiązania umowy sprzedaży wybrać jakikolwiek środek usunięcia niezgodności z 
ust. 1, jeżeli zaistniała jedna z następujących okoliczności:

a) konsument nie jest uprawniony ani do naprawy, ani do wymiany
przedsiębiorca w sposób dorozumiany lub wyraźny odmówił usunięcia 
niezgodności;

b) przedsiębiorca nie zdołał usunąć niezgodności w rozsądnym terminie;
c) przedsiębiorca usunął starał się usunąć niezgodność, stwarzając 

konsumentowi znaczne niedogodności.
d) ta sama wada wystąpiła więcej niż raz w krótkim czasie.

5. Przy ustalaniu znacznych niedogodności dla konsumenta oraz rozsądnego czasu 
potrzebnego przedsiębiorcy na usunięcie niezgodności są ustalane przy uwzględnieniu
uwzględnia się charakter towarów i cel ich nabycia przez konsumenta w rozumieniu , 
jak przewidziano w art. 24 ust. 2 lit. b).

5a. Konsument nie ma prawa do rozwiązania umowy, jeżeli brak zgodności jest 
nieznaczny.

5b. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy krajowe przepisy 
umożliwiające konsumentowi w przypadku braku zgodności z umową wolny wybór 
środków zaradczych wymienionych w ust. 1, aby zapewnić konsumentom wyższy 
poziom ochrony. Środki te muszą być niezbędne do zapewnienia konsumentom 
odpowiedniej ochrony oraz muszą być proporcjonalne i skuteczne.

Artykuł 27
Koszty i odszkodowanie

1. Konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia niezgodności.

1a. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi również koszty samodzielnego usunięcia 
niezgodności w stosownym zakresie.

2. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozdziału konsument może domagać się 
odszkodowania za każdą szkodę niepokrytą zgodnie z art. 26.
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Artykuł 27a
Prawo do roszczeń zwrotnych

W przypadku gdy przedsiębiorca jako sprzedawca końcowy odpowiada przed konsumentem 
za brak zgodności wynikający z działania bądź zaniechania producenta, poprzedniego 
sprzedawcy w tym samym łańcuchu umów lub każdego innego pośrednika, przedsiębiorca 
jako sprzedawca końcowy ma prawo dochodzić naprawienia szkód od osoby lub osób 
odpowiedzialnych w łańcuchu umownym. Osobę lub osoby odpowiedzialne, od których 
przedsiębiorca jako sprzedawca końcowy może dochodzić naprawienia szkód wraz z 
istotnymi działaniami i warunkami ich egzekucji ustala prawo krajowe.

Artykuł 28
Terminy i ciężar dowodu

1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny na mocy art. 25, gdy niezgodność uwidoczni się 
w ciągu 2 lat od momentu przejścia ryzyka na konsumenta.

2. W przypadku usunięcia niezgodności przez wymianę, przedsiębiorca jest 
odpowiedzialny na mocy art. 25, jeżeli niezgodność uwidoczni się w ciągu dwóch 
lat od momentu wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną 
w faktyczne posiadanie zastąpionych towarów.

3. W przypadku towarów używanych przedsiębiorca i konsument mogą zgodzić się na 
krótszy okres odpowiedzialności, który nie może wynosić mniej niż jeden rok.

4. W celu skorzystania z praw na mocy art. 25 konsument informuje przedsiębiorcę o 
niezgodności w terminie dwóch miesięcy od daty jej wykrycia.

5. Jeżeli nie postanowiono inaczej, domniemywa się, że każda niezgodność, która 
uwidoczniła się w ciągu sześciu miesięcy od momentu przejścia ryzyka na 
konsumenta, istniała w tym momencie, chyba że takie domniemanie jest niezgodne 
z charakterem towarów lub charakterem niezgodności.

5a. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy krajowe przepisy 
przewidujące dłuższe okresy gwarancji, dłuższe okresy odwrócenia ciężaru dowodu 
na korzyść konsumenta lub szczegółowe przepisy dotyczące istotnych niezgodności 
z umową, które ujawniły się po upływie okresu gwarancji, aby zapewnić 
konsumentom wyższy poziom ochrony. Środki te muszą być niezbędne do 
zapewnienia konsumentom odpowiedniej ochrony oraz muszą być proporcjonalne i 
skuteczne.

Artykuł 29
Gwarancje handlowe

1. Gwarancja handlowa wiąże gwaranta na warunkach ustanowionych w 
oświadczeniu gwarancyjnym. W razie braku oświadczenia gwarancyjnego 
gwarancja handlowa wiąże na warunkach ustanowionych w reklamie gwarancji 
handlowej.

2. Oświadczenie gwarancyjne jest sporządzane prostym i zrozumiałym językiem oraz 
jest czytelne. Oświadczenie gwarancyjne zawiera:
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a) określenie praw konsumenta na mocy obowiązujących przepisów krajowych, 
przewidzianych w art. 26, oraz wyraźne stwierdzenie, że prawa te są niezależne 
od gwarancji handlowej,

b) treść gwarancji handlowej oraz warunki reklamacji, w szczególności czas 
trwania, zakres terytorialny oraz nazwę i adres gwaranta,

c) bez uszczerbku dla art. 32 i 35 oraz załącznika III ust. 1) lit. j), w stosownych 
przypadkach, stwierdzenie, że gwarancja handlowa nie może być przeniesiona 
na późniejszego nabywcę.

3. Na żądanie konsumenta przedsiębiorca udostępnia oświadczenie gwarancyjne na 
trwałym nośniku.

4. Niespełnienie wymogów ust. 2 lub 3 nie ma wpływu na ważność gwarancji.

Rozdział V

Prawa konsumentów dotyczące postanowień umownych

Artykuł 30
Zakres stosowania

1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie do postanowień umownych w umowach między 
przedsiębiorcami a konsumentami, które nie zostały wynegocjowane 
indywidualnie. Dane postanowienie umowne należy zatem zawsze uważać za 
niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostało sformułowane sformułowanych
uprzednio przez przedsiębiorcę albo osobę trzecią, na które i konsument nie miał 
możliwości wywarcia żadnego wpływu na jego treść, zwłaszcza w przypadku 
uprzednio ustalonego wzorca umowy. zgodził się nie mając wpływu na ich treść, w 
szczególności jeżeli takie postanowienia umowne są częścią uprzednio ustalonego 
wzorca umowy.

2. Fakt, że konsument miał możliwość wpływu na treść niektórych aspektów niektóre 
elementy postanowienia umownego lub na treść jednego szczególnego 
postanowienia umownego zostały wynegocjowane indywidualnie, nie wyłącza 
stosowania niniejszego rozdziału do innych części umowy postanowień umownych, 
będących częścią umowy, o ile według ogólnej oceny chodzi o uprzednio ustalony 
wzorzec umowy.

3. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do postanowień umownych 
odzwierciedlających wiążące obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub 
postanowienia lub zasady porozumień międzynarodowych, zgodne z prawem 
wspólnotowym oraz postanowienia lub zasady konwencji międzynarodowych,
których stroną jest Unia Wspólnota lub państwo członkowskie.

Artykuł 31
Wymogi przejrzystości dotyczące postanowień umownych

1. Postanowienia umowne są sformułowane sporządzane prostym i zrozumiałym 
językiem oraz są czytelne.
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2. Postanowienia umowne są podawane do wiadomości konsumenta w sposób 
umożliwiający mu faktyczną możliwość zapoznania się z nimi przed zawarciem 
umowy, z uwzględnieniem wykorzystywanych środków komunikacji.

3. Przedsiębiorca otrzymuje wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność 
należną oprócz wynagrodzenia za główne zobowiązanie umowne przedsiębiorcy. 
Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz wywołał ją, 
stosując opcje, które konsument musiał odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej 
płatności, konsument jest uprawniony do zwrotu tej płatności.

4. Państwa członkowskie powstrzymują się od wprowadzenia wszelkich wymogów w 
zakresie formy wyrażania postanowień umownych w umowach zawieranych na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub udostępnienia ich konsumentowi.

Artykuł 32
Zasady ogólne

1. Jeżeli Postanowienie umowne nie jest zawarte w załączniku II lub III, państwa 
członkowskie zapewniają uznanie go uznawane za nieuczciwe, jeśli, stojąc w 
sprzeczności z wymogiem dobrej wiary, powoduje ono znaczącą nierównowagę 
wynikających z umowy praw i obowiązków stron, ze szkodą dla konsumenta.

2. Nie naruszając przepisów art. 34 i 38, nieuczciwość danego postanowienia 
umownego jest oceniana z uwzględnieniem charakteru towarów lub usług
produktów będących przedmiotem umowy i z odniesieniem, w momencie zawarcia 
umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych 
postanowień tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna. Przy ocenie 
uczciwego charakteru postanowienia umownego właściwy organ krajowy bierze pod 
uwagę sposób sporządzenia umowy przez przedsiębiorcę i poinformowania o niej 
konsumenta zgodnie z art. 31.

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do Ocena nieuczciwości postanowienia 
umownego nie dotyczy ani głównego przedmiotu umowy, ani adekwatności ceny 
lub wynagrodzenia do wartości towaru lub usługi należnego za główne 
zobowiązanie umowne przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca w pełni 
przestrzega art. 31 ust. 1, 2 i 3.

Artykuł 33
Ciężar dowodu

Jeśli przedsiębiorca sprzedawca twierdzi, że wzorcowe postanowienia umowne zostały 
wynegocjowane indywidualnie, ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na nim.

Artykuł 34
Postanowienia uznawane za nieuczciwe we wszystkich okolicznościach

1. Państwa członkowskie zapewniają uznanie postanowień umownych wskazanych w 
wykazie znajdującym się w załączniku II za nieuczciwe we wszystkich 
okolicznościach. Ten wykaz postanowień umownych stosowany jest we wszystkich 
państwach członkowskich i może być zmieniony tylko zgodnie z art. 39 ust. 2 i 40.
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1a. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy postanowienia uznające 
inne postanowienia umowne za nieuczciwe w każdych okolicznościach. 
Postanowienia te muszą być niezbędne do zapewnienia konsumentom 
odpowiedniej ochrony oraz muszą być proporcjonalne i skuteczne.

Artykuł 35
Postanowienia, co do których istnieje domniemanie nieuczciwości

1. Państwa członkowskie zapewniają uznanie za nieuczciwe postanowień umownych 
wskazanych w pkt 1 wykazu znajdującego się w załączniku III, chyba że 
przedsiębiorca udowodnił, że takie postanowienia umowne są uczciwe zgodnie z art. 
32. Ten wykaz postanowień umownych stosowany jest we wszystkich państwach 
członkowskich i może być zmieniony tylko zgodnie z art. 39 ust. 2 i 40.

1a. Państwa członkowskie mogą jednak przyjąć lub utrzymać w mocy postanowienia 
uznające inne postanowienia umowne za postanowienia, co do których istnieje 
domniemanie nieuczciwości. Postanowienia te muszą być niezbędne do 
zapewnienia konsumentom odpowiedniej ochrony oraz muszą być proporcjonalne i 
skuteczne.

Artykuł 36
Interpretacja postanowień

1. Wszelkie wątpliwości co do treści postanowienia umownego należy interpretować 
na korzyść konsumenta.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w kontekście procedury ustanowionej w art. 
38 ust. 2.

Artykuł 37
Skutki nieuczciwych postanowień umownych

Nieuczciwe postanowienia umowne nie są wiążące niewiążące dla konsumenta. Umowa 
nadal obowiązuje strony na tej samej podstawie, jeżeli może pozostać w mocy wiążąca po 
wyłączeniu postanowień nieuczciwych.

Artykuł 38
Egzekwowanie prawa w zakresie nieuczciwych postanowień umownych

1. Zarówno w interesie konsumentów, jak i przedsiębiorców konkurentów państwa 
członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu wyeliminowanie
zapobieganie dalszego stałemu stosowania nieuczciwych warunków w umowach 
zawieranych przez przedsiębiorcę sprzedawców i dostawców z konsumentami.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą również zawierać przepisy stanowiące, że
W szczególności osoby lub organizacje uważane na mocy prawa krajowego za 
mające uzasadniony interes w ochronie praw konsumentów mogą zgodnie z 
przepisami krajowymi wszczynać postępowania przed sądem lub właściwym
organem administracyjnym, aby wydał on postanowienie w celu rozstrzygnięcia, czy 
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ogólne warunki umów są nieuczciwe oraz zastosował skuteczne środki eliminujące 
stosowanie takich warunków.

3. Państwa członkowskie umożliwiają sądom lub organom administracyjnym 
stosowanie odpowiednich i skutecznych środków w celu zapobieżenia dalszemu 
stosowaniu przez przedsiębiorcę postanowień uznanych za nieuczciwe.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, mogą – z uwzględnieniem przepisów krajowych –
być skierowane oddzielnie lub łącznie Państwa członkowskie zapewniają możliwość 
oddzielnego lub łącznego prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 2 i 3, w 
zależności od krajowego prawa procesowego, przeciwko określonej liczbie 
przedsiębiorców z tego samego sektora gospodarczego albo ich stowarzyszeniom 
stosującym lub zalecającym stosowanie takich samych ogólnych warunków umów 
lub podobnych warunków.

Artykuł 39
Przegląd postanowień z załączników 2 i 3

1. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o postanowieniach, które zostały 
uznane za nieuczciwe przez właściwe organy krajowe, a które uważają one za 
istotne z punktu widzenia dokonania zmiany niniejszej dyrektywy, jak 
przewidziano w ust. 2.

2. Na podstawie zawiadomień otrzymanych na mocy ust. 1 Komisja zmienia 
załączniki II i III. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 40 ust. 2.

Rozdział VI

Przepisy ogólne

Artykuł 40
Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Nieuczciwych Postanowień w Umowach 
Konsumenckich (zwany dalej „Komitetem”).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1-4 oraz art. 7 
decyzji 1999/468/WE7, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 41
Egzekwowanie

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby istniały odpowiednie i skuteczne środki 
zapewniające przestrzeganie niniejszej dyrektywy.

                                               
7 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 

22.7.2006, s. 11).
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2. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy, na mocy których jeden lub 
więcej z wymienionych poniżej organów, zgodnie z prawem krajowym, może 
wszcząć postępowanie na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi 
organami administracyjnymi, aby zagwarantować stosowanie przepisów krajowych 
wdrażających niniejszą dyrektywę:

a) organy publiczne lub ich przedstawiciele;
b) organizacje konsumenckie mające uzasadniony interes w ochronie 

konsumentów;
c) organizacje zawodowe mające uzasadniony interes w podejmowaniu działań.

Artykuł 42
Kary

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar za naruszenie przepisów 
krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i przyjmują wszelkie 
niezbędne środki w celu ich wdrożenia. Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

2. Najpóźniej w terminie określonym w art. 46 państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ustanowionych przepisach, a o wszystkich późniejszych ich zmianach 
tak szybko, jak to możliwe.

Artykuł 43
Nakazowy charakter dyrektywy

Jeżeli prawem stosowanym do umów jest prawo państwa członkowskiego, konsumenci nie 
mogą zrezygnować z praw przyznanych im w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 44
Informacja

Państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu poinformowania konsumentów o 
przepisach krajowych transponujących niniejszą dyrektywę oraz, w stosownych przypadkach, 
zachęcają przedsiębiorców i twórców kodeksów do informowania konsumentów o swoich 
kodeksach postępowania.

Artykuł 45
Towary niezamówione

Zwalnia się konsumenta z wszelkich świadczeń wzajemnych w przypadkach niezamówionych 
dostaw produktu, jak zakazano w art. 5 ust. 5 i pkt 29 załącznika I do dyrektywy 
2005/29/WE. Brak odpowiedzi konsumenta na taką niezamówioną dostawę nie jest uważany 
za zgodę.
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Artykuł 46
Transpozycja

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia [18 miesięcy po 
wejściu w życie], przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Państwa członkowskie stosują te przepisy od [dwa lata po wejściu w życie].

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa 
krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 46a
Obowiązek zgłaszania i wzajemna ocena

1. Państwa członkowskie przedkładają Komisji do [koniec okresu transpozycji], a 
następnie co trzy lata sprawozdanie zawierające następujące informacje:

a) treść dodatkowych wymogów w zakresie informacji, które państwa członkowskie 
przyjmują lub utrzymują w mocy zgodnie z art. 5 ust. 3b i 3c;

b) treść odmiennych przepisów krajowych, które państwa członkowskie przyjmują 
lub utrzymują w mocy zgodnie z art. 22 ust. 2a;

c) treść odmiennych przepisów krajowych, które państwa członkowskie przyjmują 
lub utrzymują w mocy zgodnie z art. 26 ust. 5b i art. 28 ust. 5a; 

d) treść dodatkowych postanowień umownych, które państwa członkowskie uznają 
za nieuczciwe w każdych okolicznościach zgodnie z art. 34 ust. 1a;

e) treść dodatkowych postanowień umownych, które państwa członkowskie uznają 
za postanowienia, co do których istnieje domniemanie nieuczciwości, zgodnie z art. 
35 ust. 1a;

f) treść postanowień o podstawowym znaczeniu – wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem – przyjętych przez ich sądy, organy rozstrzygania sporów lub 
właściwe organy administracyjne w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

2. W przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a), b,) c), d) i e), państwa 
członkowskie muszą szczegółowo wyjaśnić, dlaczego odmienne przepisy krajowe są 
niezbędne do zapewnienia konsumentom odpowiedniej ochrony oraz dlaczego są 
proporcjonalne i skuteczne. Jedyną miarą oceny skuteczności odmiennego przepisu 
krajowego dla ochrony konsumenta jest możliwość jego stosowania w praktyce 
handlowej z jednej strony, a z drugiej – praktyczna i prawna możliwość 
przedstawienia dowodów w pomyślnie zakończonym postępowaniu sądowym.
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3. Komisja dba o to, aby informacje wymienione w ust. 1 lit. d) i e) były łatwo dostępne 
dla konsumenta i przedsiębiorcy, na przykład na stronie internetowej.

4. Komisja przesyła sprawozdania określone w ust. 1 państwom członkowskim, które 
przedkładają uwagi na temat każdego sprawozdania w ciągu sześciu miesięcy od 
jego otrzymania. W tym samym terminie Komisja przeprowadza konsultacje w 
sprawie sprawozdań z zainteresowanymi stronami.

Artykuł 46b
Sprawozdania podmiotów ochrony konsumentów

Osoby lub organizacje, które zgodnie z przepisami krajowymi mają uzasadniony interes w 
ochronie konsumentów zgodnie z art. 38 ust. 2, powiadamiają Komisję o wynikach swojej 
oceny stosowania niniejszej dyrektywy i jej skutkach.

Artykuł 46c
Sprawozdanie Komisji

Uwzględniając opinie, o których mowa w art. 46a ust. 4 i art. 46b, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia [rok po upływie terminu 
transpozycji], a następnie co trzy lata kompleksowe sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy. W stosownych przypadkach do sprawozdania załączone zostają 
wnioski w sprawie dostosowania dyrektywy do zmian zachodzących w przedmiotowym 
obszarze.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Artykuł 47
Uchylenia

Tracą moc dyrektywy 85/577/EWG, 93/13/EWG i 97/7/WE oraz dyrektywa 1999/44/WE, 
zmienione dyrektywami wymienionymi w załączniku IV.
Odesłania do uchylonych dyrektyw odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, 
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 48
Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu dyrektywy i składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie nie później niż [wprowadzić tę samą datę jak w art. 46 ust. 1 akapit drugi + pięć lat].
Jeśli będzie to konieczne, Komisja będzie przedkładać wnioski legislacyjne w celu 
dostosowania dyrektywy do zmian zachodzących w tej dziedzinie. Komisja może zwrócić się 
do państw członkowskich z prośbą o udzielenie informacji.
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Artykuł 49
Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 50
Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […]

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK II

POSTANOWIENIA UMOWNE UZNAWANE ZA NIEUCZCIWE W KAŻDYCH 
OKOLICZNOŚCIACH

Postanowienia umowne, które mają poniższy cel lub skutek, uznaje się za nieuczciwe w 
każdych okolicznościach:

a) wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy w 
przypadku śmierci konsumenta lub doznania przez niego obrażeń ciała 
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony przedsiębiorcy za 
śmierć konsumenta lub szkody na jego osobie, wynikające z działania lub 
zaniechania przedsiębiorcy;

(aa) wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy w 
przypadku szkód materialnych poniesionych przez konsumenta, 
spowodowanych umyślnym lub rażąco niestarannym działaniem lub 
zaniechaniem ze strony przedsiębiorcy;

(ab) przyznanie przedsiębiorcy krótszego okresu wypowiedzenia umowy zawartej 
na czas nieokreślony niż okres wypowiedzenia takiej umowy obowiązujący 
konsumenta;

b) ograniczenie zobowiązania przedsiębiorcy do przestrzegania zobowiązań 
podjętych przez jego pośredników lub uzależnianie jego zobowiązań od 
wypełnienia szczególnych wymogów formalnych określonego warunku, 
którego spełnienie zależy wyłącznie od przedsiębiorcy;

c) wyłączenie lub ograniczenie prawa konsumenta do wystąpienia na drogę 
sądową lub korzystania z innych środków prawnych, zwłaszcza przez 
zobowiązanie konsumenta do rozstrzygania sporów wyłącznie w drodze 
nieuregulowanego prawnie sądu polubownego, co ogranicza dostępność 
dowodów lub przerzuca na konsumenta ciężar dowodu, który zgodnie ze 
stosowanym prawem powinna dostarczyć druga strona umowy;

ca) wyznaczenie sądu właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy jako 
wyłącznie właściwego dla rozstrzygania wszelkich sporów prawnych 
wynikających z umowy, chyba że sąd ten jest również właściwy dla miejsca 
zamieszkania konsumenta;

cc) umożliwienie przedsiębiorcy ustalania według własnego uznania ceny towaru 
lub usługi, którą należy uzgodnić po zawarciu umowy;

d) ograniczanie środków dowodowych dostępnych dla konsumenta lub 
przenoszenie na niego ciężaru dowodu, który zgodnie z obowiązującym 
prawem powinien spoczywać na przedsiębiorcy;

e) przyznanie przedsiębiorcy prawa ustalania, czy dostarczone towary lub usługi 
są zgodne z umową, lub przyznanie przedsiębiorcy wyłącznego prawa 
interpretowania postanowień umowy.;

f) umożliwienie przedsiębiorcy rozwiązania lub zmiany umowy z powodu 
wprowadzenia euro.
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ZAŁĄCZNIK III

POSTANOWIENIA UMOWNE, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE DOMNIEMANIE 
NIEUCZCIWOŚCI

1. W odniesieniu do postanowień umownych, które mają poniższy cel lub skutek, 
istnieje domniemanie ich nieuczciwości:
a) wyłączenie lub bezprawne ograniczenie praw konsumenta względem 

przedsiębiorcy lub innej strony w przypadku całkowitego lub częściowego 
niewykonania lub wadliwego nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę 
zobowiązań umownych, w tym praw konsumenta do skompensowania
potrącenia wierzytelności należnej przedsiębiorcy z należnością wynikającą z 
roszczenia konsumenta względem przedsiębiorcy;

b) zezwolenie przedsiębiorcy na zatrzymanie kwot zapłaconych przez 
konsumenta w przypadku niezawarcia lub niewykonania umowy przez 
konsumenta bez przyznania konsumentowi prawa do otrzymania od 
przedsiębiorcy odszkodowania w stosownej wysokości, w przypadku gdy 
przedsiębiorca nie zawrze lub nie wykona umowy uprawnienie przedsiębiorcy 
do zatrzymania płatności dokonanej przez konsumenta, jeżeli konsument nie 
zawrze lub nie wykona umowy, bez przyznania konsumentowi prawa do 
żądania takiej samej kwoty, jeżeli przedsiębiorca nie zawrze lub nie wykona 
umowy;

c) zobligowanie konsumenta, który nie wykonuje swoich zobowiązań, do zapłaty 
na rzecz przedsiębiorcy odszkodowania w nieproporcjonalnej wysokości
nałożenie na konsumenta, który nie wykona zobowiązania, wymogu zapłaty 
odszkodowania lub kary umownej, które znacznie przekraczają rozmiar szkody 
poniesionej przez przedsiębiorcę;

d) zezwolenie przedsiębiorcy na dowolne wypowiedzenie umowy bez przyznania 
podobnego prawa konsumentowi oraz zezwolenie przedsiębiorcy, w 
przypadku gdy to on wypowiada umowę, na zatrzymanie kwot zapłaconych za 
usługi, które nie zostały jeszcze wykonane zezwolenie przedsiębiorcy na 
jednostronne rozwiązanie umowy, jeżeli takie same prawo nie przysługuje 
konsumentowi;

e) zezwolenie przedsiębiorcy na wypowiedzenie umowy zawartej na czas 
nieokreślony bez zachowania właściwego okresu wypowiedzenia, chyba że 
istnieją ku temu poważne podstawy uprawnienie przedsiębiorcy do 
rozwiązania umowy zawartej na czas nieoznaczony bez rozsądnego terminu 
wypowiedzenia, z wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia umowy przez 
konsumenta;

f) automatyczne przedłużenie umowy zawartej na czas określony, o ile 
konsument nie złoży przeciwnego oświadczenia, oraz bezprawne ustalenie 
daty bardzo odległej od terminu zakończenia umowy jako daty wyrażenia woli 
nieprzedłużenia umowy przez konsumenta automatyczne przedłużenie umowy 
zawartej na czas oznaczony, o ile konsument, który musi wypowiedzieć 
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umowę z dużym wyprzedzeniem na koniec każdego okresu obowiązywania 
umowy, nie złoży przeciwnego oświadczenia;

g) umożliwienie przedsiębiorcy podwyższenia ceny bez przyznania 
konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy cena 
końcowa w porównaniu do ceny ustalonej w momencie zawarcia umowy jest 
zbyt wysoka umożliwienie przedsiębiorcy podwyższenia ceny określonej w 
momencie zawarcia umowy, bez przyznania konsumentowi prawa do 
rozwiązania umowy;

h) zobowiązanie konsumenta do wykonania wszystkich jego zobowiązań mimo 
niewypełnienia niewykonania wszystkich zobowiązań przez przedsiębiorcę;

i) stworzenie możliwości przeniesienia przez przedsiębiorcę jego zobowiązań 
wynikających z umowy na stronę trzecią bez zgody konsumenta, jeżeli może 
to przyczynić się do zmniejszenia gwarancji praw konsumenta uprawnienie 
przedsiębiorcy do przeniesienia jego zobowiązań wynikających z umowy bez 
zgody konsumenta;

j) ograniczenie prawa konsumenta do odsprzedaży towarów przez ograniczenie 
możliwości przenoszenia gwarancji handlowej udzielonej przez przedsiębiorcę;

k) umożliwienie przedsiębiorcy jednostronnej zmiany warunków umowy bez 
uzasadnionego powodu wymienionego w umowie; umożliwienie 
przedsiębiorcy jednostronnej zmiany postanowień umownych, w tym 
charakterystyki produktu lub usługi;

ka) umożliwienie przedsiębiorcy dokonywania jednostronnych zmian w cechach 
dostarczanego towaru lub świadczonej usługi bez uzasadnionego powodu;

l) jednostronna zmiana postanowień umownych przekazanych konsumentowi na 
trwałym nośniku, przez postanowienia umowne dostępne on-line, na które 
konsument nie wyraził zgody .

la) sporządzenie umowy wiążącej dla konsumenta, podczas gdy świadczenie 
usług przez przedsiębiorcę zależne jest od warunku, którego spełnienie zależy 
tylko od jego dobrej woli;

lb) domniemanie niezbitej zgody konsumenta na warunki, z którymi nie miał 
realnej możliwości zapoznania się przed zawarciem umowy.

2. Pkt 1 lit. e) nie narusza postanowień, zgodnie z którymi dostawca usług 
finansowych zastrzega sobie prawo – po przedstawieniu uzasadnionych powodów –
do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony, bez okresu 
wypowiedzenia, pod warunkiem że przedsiębiorca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony lub stron umowy nie stosuje się 
do postanowień, zgodnie z którymi dostawca usług finansowych zastrzega sobie 
prawo do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez 
okresu wypowiedzenia, pod warunkiem że dostawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony lub stron umowy.

3. Pkt 1 lit. e), g) i ka) nie mają żadnego zastosowania do lit. g) nie stosuje się do

a) transakcji w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi 
lub innymi towarami produktami lub usługami, jeżeli cena związana jest ze 
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zmianami notowań giełdowych, indeksu lub kursu rynku finansowego, nad 
którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

b) umów kupna lub sprzedaży waluty obcej, czeków podróżnych lub 
międzynarodowych przekazów pieniężnych wystawionych w walucie obcej.;

c) warunków indeksacji cen, o ile są one zgodne z prawem, pod warunkiem że 
zostanie jasno przedstawiona metoda, według której następują zmiany cen.

3a. Pkt 1 lit. g) nie narusza warunków indeksacji cen, o ile jest to zgodne z prawem, 
pod warunkiem że zostanie jasno przedstawiona metoda, według której następują 
zmiany cen.

4. Pkt 1 lit. k) nie narusza postanowień, zgodnie z którymi nie stosuje się 
a) postanowień, zgodnie z którymi dostawca usług finansowych zastrzega sobie 

prawo do zmiany stopy procentowej płaconej przez konsumenta lub jemu 
należnej albo zmiany wysokości opłat za inne usługi finansowe bez 
wcześniejszego powiadomienia, o ile istnieje uzasadniona przyczyna takiego 
postępowania, pod warunkiem że dostawca usług jest zobowiązany do jak 
najszybszego powiadomienia o tym drugiej strony umowy, która uzyska prawo 
do niezwłocznego rozwiązania umowy;

b) transakcji w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi 
lub innymi produktami lub usługami, jeżeli cena związana jest ze zmianami 
notowań giełdowych, indeksu lub kursu rynku finansowego, nad którymi 
przedsiębiorca nie ma kontroli;

c) umów kupna lub sprzedaży waluty obcej, czeków podróżnych lub 
międzynarodowych przekazów pieniężnych wystawionych w walucie obcej;

d) postanowień, na mocy których przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do 
jednostronnej zmiany warunków umowy zawartej na czas nieoznaczony, pod 
warunkiem że jest on zobowiązany do poinformowania konsumenta przy 
zachowaniu rozsądnego okresu wypowiedzenia, a konsument ma prawo 
rozwiązania umowy.
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ZAŁĄCZNIK IV
Dyrektywy uchylone wraz z wykazem ich kolejnych zmian

(o których mowa w art. 47)
Dyrektywa Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa

Dz.U. L 372 z 31.12.1985, s. 31.

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich

Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.

Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady
Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady
Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady
Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r.

Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19.

Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.

Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 29.

Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady

Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.

ZAŁĄCZNIK IV
TABELA KORELACJI

(zostanie dodana później)


