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                    IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  EUROPEJSKIEJ

o  rządowym  projekcie  ustawy
o  zmianie  ustawy o  ochronie  niektórych

praw  konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności
za  szkodę  wyrządzoną

przez  produkt  niebezpieczny
(druk  nr  1799)

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Regulaminu Sejmu –
skierował w dniu 21 lipca 2003 r. powyższy projekt ustawy (druk nr 1799) do Komisji
Europejskiej do pierwszego czytania.

Komisja Europejska po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu
tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 28 sierpnia 2003 r. i 11 września 2003 r.
oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że
projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 11 września 2003 r.

Sprawozdawca

/-/Grażyna Ciemniak

Przewodniczący
Komisji Europejskiej

/-/Józef Oleksy
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Projekt

USTAWA

z dnia 2003 r.

o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Art. 1.

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr
22, poz. 271 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mo-
że od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświad-
czenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do za-
chowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą, a
konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmia-
na była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien na-
stąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.”;

2) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust.
1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a
konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony
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świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastą-
pić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli kon-
sument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.”;

3) w art. 16 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Przepisów art. 7, 9 i art. 12 ust. 1 nie stosuje się do:”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


