
Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 1

ŚRODKI OCHRONY KONSUMENTÓW

Europejskie środki ochrony konsumentów mają na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa
oraz interesów ekonomicznych i prawnych konsumentów europejskich niezależnie od
miejsca ich zamieszkania, podróży lub dokonywania zakupów w UE. Przepisy unijne
regulują transakcje realizowane fizycznie oraz handel elektroniczny, obejmują zasady
o ogólnym zastosowaniu, jak i uregulowania dotyczące określonych produktów, w tym leków,
organizmów modyfikowanych genetycznie, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, zabawek
i materiałów wybuchowych.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 114 i 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

— zapewnienie wszystkim konsumentom w Unii, niezależnie od miejsca zamieszkania,
podróży lub dokonywania zakupów w UE, wspólnego wysokiego poziomu ochrony przed
ryzykiem i zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych;

— zwiększenie zdolności konsumentów do obrony własnych interesów.

OSIĄGNIĘCIA

A. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów
1. Działania UE w dziedzinie zdrowia publicznego oraz w zakresie wyrobów tytoniowych
(5.5.3)
2. Środki spożywcze (5.5.5)
3. Produkty lecznicze (5.5.4)
4. System ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzór rynku
W dyrektywie 2001/95/WE przewidziano system ogólnego bezpieczeństwa produktów, zgodnie
z którym każdy wprowadzony do obrotu produkt konsumpcyjny, nawet jeżeli nie jest on
objęty szczególnymi przepisami obowiązującymi w danym sektorze, musi spełniać pewne
normy dotyczące informowania konsumentów, środków koniecznych, aby uniknąć zagrożeń
dla bezpieczeństwa, monitorowania bezpieczeństwa produktów oraz identyfikowalności. Jeżeli
produkt stanowi poważne zagrożenie, które wymaga szybkiego działania, odpowiednie państwo
członkowskie jest zobowiązane bezzwłocznie poinformować o tym Komisję za pośrednictwem
RAPEX-u, systemu szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.5.4.pdf
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5. Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, materiałów wybuchowych do użytku
cywilnego oraz zabawek
Dyrektywa Rady 76/768/EWG w sprawie produktów kosmetycznych oraz wszystkie jej zmiany
i dostosowania zostały zastąpione rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych
(rozporządzenie (WE) nr 1223/2009). Rozporządzenie to zapewnia bezpieczeństwo
produktów kosmetycznych, jak również ochronę konsumentów poprzez podawanie wykazu
składników oraz oznakowanie informacyjne. Większość przepisów nowego rozporządzenia
obowiązywała przed dniem 11 lipca 2013 r. Wymogi bezpieczeństwa dotyczące materiałów
wybuchowych do użytku cywilnego oraz podobnych produktów (takich jak wyroby
pirotechniczne) zostały określone w dyrektywach 93/15/EWG, 2008/43/WE i 2004/57/WE
oraz w decyzji 2004/388/WE, które niedawno przekształcono dyrektywą o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (2014/28/UE), a następnie dyrektywą
o wyrobach pirotechnicznych (2013/29/UE). Wymogi dotyczące bezpieczeństwa zabawek
(np. niebezpieczeństwo mechaniczne, toksyczność i łatwopalność, zabawki znajdujące się
w żywności) zostały określone w dyrektywie 2009/48/WE; Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) weryfikuje i opracowuje odpowiednie normy.
6. Europejskie systemy kontroli i wymiany informacji
Na mocy decyzji 93/683/EWG i 93/580/EWG utworzono Europejski system nadzoru
wypadków w domu i w czasie wolnym (EHLASS) służący gromadzeniu danych o wypadkach
mających miejsce w domu lub w czasie wolnym, a także wspólnotowy system wymiany
informacji na temat pewnych produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa konsumentów (nie dotyczy produktów farmaceutycznych i produktów
używanych w handlu).
B. Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów
1. Usługi społeczeństwa informacyjnego, handel elektroniczny oraz płatności elektroniczne
i transgraniczne
Dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym dotyczy odpowiedzialności usługodawców
świadczących usługi online i posiadających siedzibę w UE (między przedsiębiorstwami, między
przedsiębiorstwami a konsumentami oraz usługi świadczone bezpłatnie odbiorcom, które
są finansowane na przykład z dochodów z reklamy lub przez sponsorów), internetowych
transakcji elektronicznych (w szczególności interaktywna telesprzedaż towarów i usług oraz
centra zakupów internetowych), a także innej działalności internetowej, takiej jak udostępnianie
wiadomości, bazy danych, usługi finansowe, usługi specjalistyczne (np. adwokaci, lekarze,
księgowi i pośrednicy w handlu nieruchomościami), usługi rozrywkowe (wideo na żądanie),
sprzedaż i reklama bezpośrednia oraz usługi dostępu do internetu. Dyrektywa 97/5/WE
w sprawie transgranicznych przelewów bankowych i rozporządzenie (WE) nr 2560/2001
w sprawie płatności transgranicznych zapewniają taką samą wysokość opłat za płatności
transgraniczne w euro (transgraniczne przekazy bankowe, transgraniczne elektroniczne
transakcje płatnicze oraz czeki transgraniczne) i opłat za płatności wykonane w tej walucie
w państwie członkowskim.
2. Telewizja bez granic
Dyrektywa 89/552/EWG (zmieniona dyrektywą 2007/65/WE) zapewnia swobodny przepływ
usług nadawczych i realizuje niektóre cele interesu publicznego, takie jak różnorodność
kulturowa, prawo do odpowiedzi, ochrona konsumentów i ochrona małoletnich. Zawarte
w niej przepisy odnoszą się na przykład do reklam napojów alkoholowych, tytoniu i leków,
telesprzedaży i programów zawierających treści pornograficzne lub sceny wyjątkowej
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przemocy. Wydarzenia o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa mają być nadawane bezpłatnie
w formie niekodowanej, nawet jeśli płatne kanały telewizyjne zakupiły wyłączne prawa.
3. Umowy sprzedaży na odległość i umowy zawarte poza siedzibą, sprzedaż towarów
i gwarancje oraz nieuczciwe warunki umów
Z dniem 13 czerwca 2014 r. dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) z dnia
25 października 2011 r. zastąpiła dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE
określającą standardowe przepisy dotyczące wspólnych aspektów umów zawieranych na
odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Dyrektywa ta zmieniła także dyrektywę Rady
93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków umów i dyrektywę 1999/44/WE w sprawie
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
Wzmacnia prawa konsumentów, ustanawiając przepisy dotyczące informacji, które mają być
udzielane konsumentom, regulując prawo odstąpienia od umowy i harmonizując niektóre
przepisy dotyczące umów.
W dyrektywie 2002/65/WE uregulowano sprzedaż konsumentom usług finansowych na
odległość.
4. Nieuczciwe praktyki handlowe, reklama porównawcza i reklama wprowadzająca w błąd
W dyrektywie 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (stosowanych
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów) zakazano stosowania wprowadzających w błąd
i agresywnych praktyk, „ostrych praktyk” (takich jak sprzedaż pod naciskiem, praktyki
marketingowe wprowadzające w błąd i nieuczciwe reklamy) oraz praktyk wykorzystujących
przymus jako sposób sprzedaży (niezależnie od miejsca zakupu lub sprzedaży). Dyrektywa
ta zawiera kryteria określające agresywną praktykę handlową (nękanie, przymus i bezprawny
nacisk) i „czarną listę” nieuczciwych praktyk handlowych. Wprowadzająca w błąd
działalność reklamowa jest zakazana na mocy dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. W dyrektywie określono również warunki,
w których reklama porównawcza jest dozwolona. W komunikacie z dnia 27 listopada 2012 r.
(COM(2012)0702) Komisja zaproponowała dokonanie przeglądu dyrektywy 2006/114/WE,
aby usunąć z jej tekstu luki prawne i skoncentrować się na problemie nieuczciwych firm
oferujących wpisy do katalogów.
5. Odpowiedzialność za wadliwe produkty i podawanie cen
W dyrektywie 85/374/EWG, zmienionej dyrektywą 99/34/EWG, wprowadzono zasadę
obiektywnej odpowiedzialności lub odpowiedzialności niezależnie od winy, którą ponosi
producent w przypadku szkody wyrządzonej przez produkt wadliwy. Poszkodowany konsument
występujący o odszkodowanie musi w ciągu trzech lat dowieść szkody, wady produktu oraz
związku przyczynowo-skutkowego. W dyrektywie 98/6/WE w sprawie cen jednostkowych
zobowiązano przedsiębiorców do podawania cen sprzedaży i cen za jednostki miary w celu
poprawy i uproszczenia porównań cen i ilości produktów na rynku. Dyrektywa 1999/44/
WE ustanawia gwarancje na produkty dla konsumentów, które wymagają, by przedsiębiorcy
sprzedający dobra konsumpcyjne w UE usuwali wady istniejące w momencie dostarczenia
produktu oraz wady, które wystąpią w ciągu dwóch lat.
6. Kredyt konsumencki
Dyrektywa 2008/48/WE ma na celu wyrównanie poziomu ochrony praw przysługujących
konsumentom na jednolitym rynku. W dyrektywie tej określono obszerny zbiór informacji,
które należy przekazać konsumentom w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy
i które powinny także zostać zawarte w umowie o kredyt. Kredytodawcy muszą korzystać
z jednakowego standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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konsumenckiego, tj. formularza zawierającego wszystkie istotne informacje na temat umowy,
w tym koszty kredytu oraz roczną stopę oprocentowania. Konsumentom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy o kredyt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
Mogą oni również skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu w każdym czasie, przy
czym kredytodawca może wystąpić o sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę.
7. Zorganizowane wakacje i korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie
Dyrektywa (UE) 2015/2302 chroni podstawowe prawa konsumentów dokonujących rezerwacji
wakacji zorganizowanych (w tym prawo do uzyskania pełnych informacji przed dokonaniem
rezerwacji, prawo do przeniesienia rezerwacji na inną osobę, jeżeli osoba rezerwująca nie
może udać się na zarezerwowane wakacje, prawo do zwrotu opłaty i repatriacji w przypadku
bankructwa organizatora) lub inne formy zestawionych podróży, np. w przypadku gdy
rezerwacja zostanie dokonana na stronie internetowej z opcją wybranego przez siebie
zestawienia lotu i hotelu lub wynajmu samochodu.
Dyrektywa 2008/122/WE w sprawie umów timeshare, umów o długoterminowe produkty
wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany obejmuje obowiązek informowania przez
przedsiębiorcę o elementach składowych umowy oraz prawo konsumenta do odstąpienia od
umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Dyrektywa ta zawiera również listę kontrolną dotyczącą informacji udzielanych przed
zawarciem umowy, która obejmuje stosowanie standardowych formularzy dostępnych we
wszystkich językach UE. W dniu 12 marca 2014 r. Parlament przyjął wniosek dotyczący
dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, którą uchyla
się dyrektywę 90/314/EWG.
8. Transport lotniczy
W rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 i zmienionym rozporządzeniu (WE) nr 2027/97
wprowadzono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz odpowiedzialności
przewoźników lotniczych (pasażerowie i bagaż) w razie wypadku. W zmienionym
rozporządzeniu (EWG) nr 2299/89 w sprawie komputerowych systemów rezerwacji produktów
transportu lotniczego ustanowiono obowiązki sprzedawcy systemu (zapewnienie równego
dostępu przewoźnikom) i przewoźników (przekazywanie informacji do wszystkich systemów
z jednakową starannością i w jednakowym czasie). Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2409/92
wprowadzono wspólne kryteria i procedury dotyczące ustalania taryf lotniczych i stawek
za przewóz ładunków lotniczych, pobieranych przez przewoźników za usługi lotnicze we
Wspólnocie. W zmienionym rozporządzeniu (WE) nr 2320/2002 wprowadzono wspólne
zasady w dziedzinie norm bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego po atakach terrorystycznych
z 11 września 2001 r.
9. Rynki energii
W 2009 r. uchwalono trzeci pakiet przepisów dotyczących unijnego rynku energii
w celu poprawy funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i rozwiązania problemów
strukturalnych; obejmował on pięć głównych obszarów, w tym zwiększoną przejrzystość
na rynkach detalicznych, w celu zapewnienia korzyści konsumentom. Dyrektywa 2012/27/
UE pozwala odbiorcom energii lepiej zarządzać jej zużyciem przez zapewnienie łatwego
i bezpłatnego dostępu do danych dotyczących zużycia za pośrednictwem indywidualnych
pomiarów zużycia energii. Dyrektywa 2010/30/UE ma na celu zapewnienie, aby kompleksowe
informacje w zakresie zużycia energii i wydajności określonych urządzeń domowych były
prezentowane w jasny i zrozumiały sposób, dzięki czemu konsumenci będą mogli podjąć
świadome decyzje dotyczące zakupu, aby nabyć jak najbardziej wydajne urządzenia. Na
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wewnętrznym rynku energetycznym UE wszyscy obywatele UE mają prawo, by ich domy
posiadały podłączenie do sieci energetycznych, a także prawo do swobodnego wyboru
dowolnego dostawcy gazu lub elektryczności oferującego usługi na danym obszarze.
10. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (sieć ECK lub Euroguichets) oraz portal
Twoja Europa (Your Europe)
Sieć ECK udziela konsumentom informacji i pomocy w zakresie transakcji transgranicznych.
Sieć ta współpracuje z innymi sieciami europejskimi, w szczególności FIN-NET (finanse),
SOLVIT (rynek wewnętrzny) oraz europejską siecią sądową w sprawach cywilnych
i handlowych.
Portal Twoja Europa zapewnia konsumentom kompleksowe informacje na temat prawa umów,
usług internetowych i telekomunikacyjnych, produktów i usług finansowych, potencjalnego
nieuczciwego traktowania, dostaw energii oraz rozstrzygania sporów konsumenckich[1].
C. Ochrona prawnych interesów konsumentów
1. Alternatywne procedury rozwiązywania sporów i internetowe rozstrzyganie sporów
Alternatywne metody rozwiązywania sporów oznaczają mechanizmy pozasądowego
rozwiązywania sporów, które pomagają konsumentom i przedsiębiorstwom rozwiązywać
konflikty, zazwyczaj za pośrednictwem strony trzeciej, np. mediatora, arbitra lub rzecznika.
W zaleceniu 98/257/WE, decyzji 20/2004/WE i rezolucji Rady 2000/C 155/01 z dnia 25 maja
2000 r. określono zasady postępowania, których należy przestrzegać, stosując procedury
alternatywnego rozwiązywania sporów, a ich celem jest zagwarantowanie konsumentowi
dostępu do tańszych i szybszych środków prawnych. W zmienionej dyrektywie 98/27/WE
w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów
zharmonizowano obowiązujące prawo UE i prawo krajowe, natomiast w celu ochrony
zbiorowych interesów konsumentów wprowadzono „powództwo o zaprzestanie szkodliwych
praktyk”, które można wnieść do sądu krajowego odpowiedniej instancji w związku ze
szkodliwymi praktykami stosowanymi przez operatorów handlowych z innych krajów.
Dyrektywa 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania
sporów konsumenckich umożliwia konsumentom zwrócenie się do stosujących alternatywne
metody rozwiązywania sporów podmiotów o uznanej renomie w odniesieniu do wszystkich
rodzajów sporów z przedsiębiorcami wynikających z umów dotyczących zakupów dokonanych
w Internecie lub poza nim, na rynku krajowym lub transgranicznym.
Rozporządzenie (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów umożliwia konsumentom i przedsiębiorstwom handlowym w UE
rozstrzyganie sporów w Internecie dotyczących krajowych i transgranicznych zakupów dzięki
unijnej platformie rozstrzygania sporów, na której podmioty stosujące alternatywne metody
rozwiązywania sporów mogą się rejestrować od lutego 2016 r.
2. Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych oraz obowiązek współpracy
organów krajowych
Na mocy decyzji 2001/470/WE utworzona została europejska sieć sądowa, aby ułatwić życie
obywateli, którzy prowadzą transgraniczne spory sądowe, poprzez poprawę mechanizmów
współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych
oraz poprzez zapewnienie im praktycznych informacji ułatwiających dostęp do wymiaru
sprawiedliwości. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 ustanowiona została sieć
organów krajowych odpowiedzialnych za skuteczne egzekwowanie prawa UE w zakresie

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm
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ochrony konsumentów i począwszy od dnia 29 grudnia 2005 r., na te organy został nałożony
obowiązek współpracy w celu zagwarantowania egzekwowania prawa UE i położenia kresu
jego naruszaniu z wykorzystaniem stosownych instrumentów prawnych takich jak nakazy
w przypadku wewnątrzunijnych naruszeń prawa.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej (wcześniej procedury współdecyzji) oraz
rozszerzenie obszarów prawodawstwa, w których Rada może przyjmować akty poprzez
głosowanie większością kwalifikowaną, dały Parlamentowi uprawnienia do aktywnego
zaangażowania się w opracowywanie i wzmacnianie prawodawstwa UE w zakresie ochrony
konsumentów, jednocześnie równoważąc interesy rynków i konsumentów. Przykładowo w dniu
23 czerwca 2011 r. Parlament przyjął zdecydowaną większością (615 głosów „za”, 16
„przeciw”, przy 21 głosach wstrzymujących się) dyrektywę o prawach konsumentów, która
wzmocniła prawa konsumentów w odniesieniu do umów zawieranych na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, wprowadziła większą przejrzystość cenową, zakazała z góry
zaznaczonych pól wyboru i doprecyzowała kwestię udzielania informacji o treści cyfrowej,
w celu zwiększenia zaufania konsumentów europejskich. W dniu 13 lutego 2013 r. na wniosek
Parlamentu Komisja przedstawiła pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru
rynkowego, którego celem jest usprawnienie systemów nadzoru nad rynkiem w państwach
członkowskich. Parlament przyjął ten pakiet na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 kwietnia
2014 r. Parlament odegrał także kluczową rolę w poszerzaniu zakresu regulacji internetowego
systemu rozstrzygania sporów w celu zapewnienia obywatelom Europy łatwo dostępnych
i niedrogich sposobów rozwiązywania sporów prawnych.
Oprócz przyjmowania prawodawstwa Parlament regularnie omawia podczas debat kwestie
dotyczące ochrony konsumentów, w wyniku czego wydawane są rezolucje nielegislacyjne, takie
jak rezolucja z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych
praktyk handlowych i rezolucja z dnia 23 października 2012 r. w sprawie praw pasażerów we
wszystkich środkach transportu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z analizą sporządzoną
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO)
pt. „Zamierzenia legislacyjne UE – przegląd przepisów z zakresu działalności komisji IMCO”[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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