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Poprawka kompromisowa 1
Art. 5

1. Umowy konsumenckie w rozumieniu 
oraz na warunkach przewidzianych w 
następnym ustępie, podlegają prawu 
Państwa Członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania.

1. Umowa zawarta przez osobę fizyczną 
(„konsumenta”) w celu, który można uznać 
za niezwiązany z jej działalnością 
zawodową, z inną osobą („przedsiębiorcą”) 
wykonującą swoją działalność zawodową, 
podlega prawu państwa członkowskiego, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania. 

2. Ustęp pierwszy ma zastosowanie wobec 
umów zawartych przez osobę fizyczną, 
konsumenta, który ma miejsce 
zamieszkania w Państwie Członkowskim,w 
celu, który można uznać za niezwiązany z 
jego działalnością zawodową, z inną osobą, 
przedsiębiorcą wykonującym swoją 
działalność zawodową.

2. Ustęp 1 ma zastosowanie, jeśli w 
momencie zawarcia umowy:
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Ma on zastosowanie pod warunkiem, że 
umowa została zawarta z przedsiębiorcą, 
który realizuje działalność handlową lub 
zawodową w Państwie Członkowskim, w 
którym konsument ma miejsce 
zamieszkania, lub który za pomocą 
dowolnych środków kieruje swoją 
działalność w stronę tego Państwa 
Członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to Państwo 
Członkowskie oraz pod warunkiem, że 
umowa jest objęta zakresem tej 
działalności, chyba że przedsiębiorca nie 
wiedział, jakie jest miejsce zamieszkania 
konsumenta, i niewiedza ta nie wynikała z 
jego zaniedbania. 

a) przedsiębiorca wykonuje swoją 
działalność zawodową w państwie 
członkowskim, w którym konsument ma 
miejsce zamieszkania,
b) bądź przedsiębiorca, w wyniku 
zamierzonych działań, kieruje tę 
działalność w stronę tego państwa 
członkowskiego lub grupy kilku państw 
obejmujących również to państwo 
członkowskie,
i jeśli umowa jest objęta zakresem tej 
działalności.
2 a. Wybór prawa wykonywanego na mocy 
art. 3 nie może prowadzić do odstąpienia od 
prawa właściwego mającego zastosowanie 
zgodnie z ust. 1.
2 b. Prawo właściwe dla umowy zawartej 
pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą 
określone jest na podstawie art. 3 i 4, jeżeli 
warunki przewidziane w ust. 2 lit. a) lub b) 
nie są spełnione, albo  jeśli w momencie 
zawarcia umowy przedsiębiorca nie 
wiedział, jakie jest miejsce zamieszkania 
konsumenta, i niewiedza ta nie wynikała z 
jego zaniedbania.

3. Ustęp pierwszy nie ma zastosowania do 
następujących umów: 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
następujących umów:

a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają być 

a) umów świadczenia usług, jeśli usługi 
wykonywane na rzecz konsumenta mają być 
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świadczone wyłącznie w kraju innym niż 
kraj, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania. 

świadczone wyłącznie w kraju innym niż 
kraj, w którym konsument ma miejsce 
zamieszkania.

b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
13 czerwca 1990 r.;

b) umów przewozowych innych niż umowy 
dotyczące pakietów wycieczkowych w 
rozumieniu dyrektywy 90/31/EWG z dnia 
13 czerwca 1990 r.;

c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r.

c) umów, których przedmiotem jest 
rzeczowe prawo nieruchomości lub prawo 
użytkowania nieruchomości, innych niż 
umowy, których przedmiotem jest prawo 
czasowego użytkowania nieruchomości w 
rozumieniu dyrektywy 94/47/WE z dnia 26 
października 1994 r;

d) umów zawieranych na rynku 
finansowym oraz umów nabycia poprzez 
subskrybowanie akcji, obligacji lub innych 
nowo wyemitowanych papierów 
wartościowych;
e) umów dotyczących świadczenia usług 
inwestycyjnych lub oferowania 
instrumentów finansowych określonych w 
dyrektywie 2004/39/WE.

Or. fr


