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16.3.2011 A7-0038/242 

Poprawka  242 

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 1 - ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ma przyczyniać się do 

właściwego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego i osiągnięcia wysokiego 

poziomu ochrony konsumentów poprzez 

zbliŜenie do siebie niektórych aspektów 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich, 

dotyczących umów między konsumentami 

a przedsiębiorcami. 

Niniejsza dyrektywa ma słuŜyć osiągnięciu 

wysokiego poziomu ochrony 

konsumentów oraz przyczyniać się do 

właściwego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego poprzez zbliŜenie do siebie 

niektórych aspektów przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich, 

dotyczących umów między konsumentami 

a przedsiębiorcami, gwarantując 

zharmonizowane podejście do ochrony 

obywateli przed warunkami dostawy, które 

skutkowałyby ograniczeniem ich 

podstawowych praw i swobód. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Poprawka  243 

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 

Załącznik II - litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ea) ograniczenie podstawowych praw i 

swobód obywateli, w tym prawa do 

prywatności, prawa do wolności 

wypowiedzi i prawa do sprawiedliwego 

procesu. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Poprawka  244 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 37 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  37a) JeŜeli przedsiębiorstwo nie 

wywiązało się z obowiązku dostawy, 

konsument powinien wezwać je do 

wykonania dostawy w terminie 

odpowiednim do okoliczności. Konsument 

moŜe odstąpić od umowy po 

niedotrzymaniu tego terminu. JednakŜe 

zasada ta nie powinna mieć zastosowania 

w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

odmówiło dostawy towarów lub w 

niektórych przypadkach, gdy znaczenie 

ma aspekt czasowy, przykładowo w 

przypadku dostawy sukni ślubnej, która 

powinna zostać dostarczona przed ślubem, 

lub prezentów boŜonarodzeniowych. JeŜeli 

w tych konkretnych przypadkach 

przedsiębiorstwo nie wykona dostawy na 

czas, konsument powinien mieć prawo do 

zerwania umowy natychmiast po 

wygaśnięciu wstępnie umówionego 

terminu dostawy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejszy tekst powinien zastąpić punkt preambuły 37 b) w formie przegłosowanej w komisji 

IMCO i ujętej w końcowym sprawozdaniu IMCO jako poprawka 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Poprawka  245 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 5 skreślony 

Ogólne wymogi w zakresie informacji  

1. Przed zawarciem kaŜdej umowy 

sprzedaŜy lub umowy o świadczenie usług 

przedsiębiorca udziela konsumentowi 

następujących informacji, jeŜeli nie 

wynikają one z okoliczności: 

 

a) główne cechy produktu, w takim 

zakresie, w jakim jest to właściwe dla 

danego środka przekazu i produktu; 

 

b) adres pocztowy i toŜsamość 

przedsiębiorcy, np. nazwa firmy i, w 

stosownych przypadkach, adres pocztowy i 

toŜsamość przedsiębiorcy, na którego 

rzecz działa; 

 

c) cena wraz z podatkami lub, w 

przypadku gdy charakter produktu nie 

pozwala w sposób racjonalny na 

wcześniejsze obliczenie ceny, sposób, w 

jaki cena jest obliczana, jak równieŜ, w 

odpowiednich przypadkach, wszelkie 

dodatkowe opłaty za transport, dostawę 

lub usługi pocztowe albo, w sytuacji, gdy 

wcześniejsze obliczenie tych opłat nie jest 

w sposób racjonalny moŜliwe, informacja 

o moŜliwości powstania takich 

dodatkowych kosztów; 

 

d) warunki płatności, dostawy lub  
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wykonania oraz procedury rozpatrywania 

reklamacji, jeŜeli odbiegają one od 

wymogów staranności zawodowej; 

e) istnienie prawa odstąpienia, w 

stosownych przypadkach; 

 

f) dostępność i warunki usług po 

sprzedaŜy oraz gwarancje handlowe, w 

stosownych przypadkach; 

 

g) czas trwania umowy, w stosownych 

przypadkach lub, jeŜeli umowa zawarta 

jest na czas nieoznaczony, warunki jej 

rozwiązania; 

 

h) minimalny czas trwania zobowiązań 

konsumenta wynikających z umowy, w 

stosownych przypadkach; 

 

i) istnienie oraz warunki kaucji lub 

innych gwarancji finansowych, które 

mają być złoŜone przez konsumenta na 

Ŝądanie przedsiębiorcy. 

 

2. W przypadku aukcji publicznej 

informacje określone w ust. 1 lit. b) mogą 

być zastąpione przez podanie adresu 

pocztowego i toŜsamości organizatora 

aukcji. 

 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, 

stanowi integralną część umowy sprzedaŜy 

lub umowy o świadczenie usług. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Poprawka  246 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 6 skreślony 

Nieudzielenie informacji  

1. JeŜeli przedsiębiorca naruszył wymogi 

informacyjne dotyczące opłat 

dodatkowych, o których mowa w art. 5 

ust. 1 lit. c), konsument nie uiszcza tych 

opłat dodatkowych. 

 

2. Bez uszczerbku dla art. 7 ust. 2, 13 i 42, 

konsekwencje kaŜdego naruszenia art. 5 

określane są zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym. Państwa członkowskie 

przewidują w ich krajowym prawie umów 

skuteczne środki ochrony prawnej w 

przypadku naruszenia art. 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Poprawka  247 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 - ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. JeŜeli strony nie postanowiły inaczej, 

przedsiębiorca dostarcza towary poprzez 

przeniesienie faktycznego posiadania 

towarów na konsumenta albo osobę 

trzecią, inną niŜ przewoźnik i wskazaną 

przez konsumenta, w maksymalnym 

terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

1. JeŜeli strony nie postanowiły inaczej, 

przedsiębiorca dostarcza towary poprzez 

udostępnienie towarów konsumentowi 

albo osobie trzeciej, innej niŜ przewoźnik i 

wskazanej przez konsumenta, w 

rozsądnym czasie, który w Ŝadnym 

wypadku nie powinien przekroczyć 

terminu 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Poprawka  248 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 - ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli przedsiębiorca nie spełnił 

obowiązku dotyczącego dostawy, 

konsument jest uprawniony do zwrotu 

wszelkich zapłaconych sum, w terminie 7 

dni od daty dostawy, przewidzianym w ust. 

1. 

2. JeŜeli przedsiębiorca nie spełnił swojego 

obowiązku dotyczącego dostawy w 

terminie zgodnie z ust. 1, konsument jest 

uprawniony do wezwania go do dostawy w 

terminie odpowiednim do okoliczności. 

JeŜeli przedsiębiorca nie dostarczył 

towarów w odpowiednim terminie, 

konsument ma prawo rozwiązać umowę. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Poprawka  249 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. JeŜeli przedsiębiorca nie spełnił 

swojego obowiązku dotyczącego dostawy 

w terminie zgodnie z ust. 1, konsument ma 

prawo rozwiązać umowę w przypadku 

gdy: 

 a) przedsiębiorca odmówił dostawy 

towarów; lub 

 b) termin dostawy ma istotne znaczenie, 

biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 

związane z zawarciem umowy; lub 

 c) konsument poinformuje przedsiębiorcę 

przed zawarciem umowy, Ŝe dostawa do 

określonego terminu lub w określonym 

terminie ma istotne znaczenie. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Poprawka  250 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2b. Oprócz odstąpienia od umowy zgodnie 

z ust. 2 i 2a konsument moŜe skorzystać z 

innych środków odwoławczych 

przewidzianych w prawie krajowym. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Poprawka  251 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2c. Państwa członkowskie nie utrzymują 

ani nie wprowadzają do prawa krajowego 

przepisów odbiegających od tych, które 

określono w niniejszym artykule. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Poprawka  252 

Andreas Schwab 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Diana Wallis 

 

Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. Państwa członkowskie nie utrzymują 

ani nie wprowadzają do prawa krajowego 

przepisów odbiegających od tych, które 

określono w niniejszym artykule. 

Or. en 

 

 


