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16.3.2011 A7-0038/216 

Poprawka  216 

Emilie Turunen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 30 
Zakres stosowania 

skreślony 

1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
postanowień umownych sformułowanych 
uprzednio przez przedsiębiorcę albo osobę 
trzecią, na które konsument zgodził się nie 
mając wpływu na ich treść, w 
szczególności jeŜeli takie postanowienia 
umowne są częścią uprzednio ustalonego 
wzorca umowy. 

 

2. Fakt, Ŝe konsument miał moŜliwość 
wpływu na treść niektórych aspektów 
postanowienia umownego lub na treść 
jednego szczególnego postanowienia 
umownego, nie wyłącza stosowania 
niniejszego rozdziału do innych 
postanowień umownych, będących częścią 
umowy. 

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Poprawka  217 

Emilie Turunen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 31 
Wymogi przejrzystości dotyczące 

postanowień umownych 

skreślony 

1. Postanowienia umowne są sporządzane 
prostym i zrozumiałym językiem oraz są 
czytelne. 

 

2. Postanowienia umowne są podawane 
do wiadomości konsumenta w sposób 
umoŜliwiający mu faktyczną moŜliwość 
zapoznania się z nimi przed zawarciem 
umowy, z uwzględnieniem 
wykorzystywanych środków komunikacji. 

 

3. Przedsiębiorca otrzymuje wyraźną 
zgodę konsumenta na kaŜdą dodatkową 
płatność naleŜną oprócz wynagrodzenia 
za główne zobowiązanie umowne 
przedsiębiorcy. JeŜeli 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 wyraŜania postanowień 
umownych lub udostępnienia ich 
konsumentowi. 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Poprawka  218 

Emilie Turunen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 32 
Zasady ogólne 

skreślony 

1. JeŜeli postanowienie umowne nie jest 
zawarte w załączniku II lub III, państwa 
członkowskie zapewniają uznanie go 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 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 zaleŜna. 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 
oceny głównego przedmiotu umowy ani 
adekwatności wynagrodzenia naleŜnego 
za główne zobowiązanie umowne 
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przedsiębiorcy, pod warunkiem Ŝe 
przedsiębiorca w pełni przestrzega art. 31. 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Poprawka  219 

Emilie Turunen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 33 
CięŜar dowodu 

skreślony 

Jeśli sprzedawca twierdzi, Ŝe 
postanowienia umowne zostały 
wynegocjowane indywidualnie, cięŜar 
dowodu w tym zakresie spoczywa na nim. 
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Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 34 
Postanowienia uznawane za nieuczciwe 

we wszystkich okolicznościach 

skreślony 

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 moŜe być 
zmieniony tylko zgodnie z art. 39 ust. 2 i 
40. 

 

Or. en 
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Poprawka  221 

Emilie Turunen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 35 
Postanowienia, co do których istnieje 

domniemanie nieuczciwości 

skreślony 

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

 

Or. en 
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Emilie Turunen 
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Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 36 
Interpretacja postanowień 

skreślony 

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

 

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

 

Or. en 
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Emilie Turunen 
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Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 37 
Skutki nieuczciwych postanowień 

umownych 

skreślony 

Nieuczciwe postanowienia umowne nie są 
wiąŜące dla konsumenta. Umowa nadal 
obowiązuje strony, jeŜeli moŜe pozostać 
wiąŜąca po wyłączeniu postanowień 
nieuczciwych. 

 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 38 
Egzekwowanie prawa w zakresie 

nieuczciwych postanowień umownych 

skreślony 

1. Zarówno w interesie konsumentów, jak 
i konkurentów państwa członkowskie 
zapewniają odpowiednie i skuteczne 
środki mające na celu zapobieganie 
stałemu stosowaniu nieuczciwych 
postanowień w umowach zawieranych 
przez przedsiębiorców z konsumentami. 

 

2. W szczególności osoby lub organizacje 
uwaŜane na mocy prawa krajowego za 
mające uzasadniony interes w ochronie 
praw konsumentów mogą wszczynać 
postępowania przed sądem lub organem 
administracyjnym w celu rozstrzygnięcia, 
czy ogólne warunki umów są nieuczciwe. 

 

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

 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
moŜliwość oddzielnego lub łącznego 
prowadzenia postępowań, o których mowa 
w ust. 2 i 3, w zaleŜności od krajowego 
prawa procesowego, przeciwko określonej 
liczbie przedsiębiorców z tego samego 
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sektora gospodarczego albo ich 
stowarzyszeniom stosującym lub 
zalecającym stosowanie takich samych 
ogólnych warunków umów lub podobnych 
warunków. 

Or. en 
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Emilie Turunen 
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Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 39 
Przegląd postanowień z załączników 2 i 3 

skreślony 

1. Państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o postanowieniach, które zostały 
uznane za nieuczciwe przez właściwe 
organy krajowe, a które uwaŜają 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 
niŜ istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
40 ust. 2. 

 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik II 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik skreślony 

Or. en 
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Poprawka  227 

Emilie Turunen 
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Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik III 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik skreślony 

Or. en 

 

 


