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PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTÓW

Europejskie przepisy dotyczące 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 oraz
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 (2.2.4)
2. Środki spożywcze (2.2.6)
3. Produkty lecznicze (2.2.5)
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
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RAPEX-u, systemu szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi
a Komisją. W czerwcu 2021 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z myślą o zmianie dyrektywy
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Rozporządzenie to zapewni
ciągłość z wspomnianą dyrektywą dzięki wprowadzeniu wymogu, aby produkty
konsumpcyjne były „bezpieczne”, ustanowieniu określonych obowiązków dla
podmiotów gospodarczych, w tym internetowych platform handlowych, oraz dzięki
ustanowieniu przepisów dotyczących opracowywania norm wspierających ogólny
wymóg bezpieczeństwa. Zaktualizuje i zmodernizuje ono ogólne ramy bezpieczeństwa
nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych oraz zapewni przedsiębiorstwom
równe warunki działania.
5. Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, materiałów wybuchowych do użytku
cywilnego oraz zabawek
W rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 zapewniono bezpieczeństwo produktów
kosmetycznych, jak również ochronę konsumentów dzięki podawaniu wykazu
składników oraz oznakowaniu informacyjnemu. Większość przepisów rozporządzenia
miała zastosowanie do 11 lipca 2013 r. Wymogi bezpieczeństwa dotyczące
materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz podobnych produktów określono
w dyrektywach 93/15/EWG, 2008/43/WE i 2004/57/WE oraz w decyzji 2004/388/WE,
przekształconej dyrektywą o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (2014/28/UE) oraz dyrektywą o wyrobach pirotechnicznych (2013/29/UE).
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa zabawek ustanowiono w dyrektywie 2009/48/WE.
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) weryfikuje i opracowuje odpowiednie normy.
6. Usługi telekomunikacyjne po przystępnej cenie dla przedsiębiorstw
i konsumentów (2.1.8)
B. Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów
1. Usługi społeczeństwa informacyjnego, handel elektroniczny oraz płatności
elektroniczne i transgraniczne
Dyrektywa 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym) dotyczy
odpowiedzialności dostawców usług internetowych (mających siedzibę w UE),
internetowych transakcji elektronicznych, a także innej działalności internetowej, takiej
jak udostępnianie wiadomości, bazy danych, usługi finansowe, usługi specjalistyczne,
usługi rozrywkowe (wideo na żądanie), sprzedaż i reklama bezpośrednia oraz usługi
dostępu do internetu. Zostanie ona znowelizowana na mocy przyszłego aktu prawnego
o usługach cyfrowych. Dyrektywa (UE) 2015/2366 w sprawie transgranicznych
przelewów bankowych i rozporządzenie (UE) 2021/1230 w sprawie płatności
transgranicznych zapewniają taką samą wysokość opłat za płatności transgraniczne
w euro i opłat za płatności wykonane w tej walucie w danym państwie członkowskim.
2. Telewizja bez granic
W dyrektywie 2010/13/UE zapewniono swobodny przepływ usług nadawczych i
realizację niektórych celów leżących w interesie publicznym, takich jak różnorodność
kulturowa, prawo do odpowiedzi, ochrona konsumentów i ochrona małoletnich.
Zawarte w niej przepisy odnoszą się na przykład do reklam napojów alkoholowych,
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tytoniu i leków, telesprzedaży i programów zawierających treści pornograficzne lub
sceny wyjątkowej 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
Od 13 czerwca 2014 r. dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) zastąpiła
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE. Zmieniła ona 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. 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.
Pod koniec 2019 r. przyjęto nową dyrektywę (UE) 2019/2161 w odniesieniu do
lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów ochrony konsumenta.
Nowa dyrektywa zmieniła dyrektywę Rady 93/13/EWG (w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich), a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 98/6/WE (w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do cen
produktów oferowanych konsumentom), 2005/29/WE (w sprawie nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku
wewnętrznym) oraz 2011/83/UE (w sprawie praw konsumentów). Jeżeli chodzi o
nieuczciwe praktyki, w kwietniu 2022 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO) zorganizowała wysłuchanie publiczne na temat przestrzegania
praw konsumentów podczas zakupów poza UE, aby określić wyzwania, przed jakimi
stoją nabywcy konsumenci kupujący spoza UE.
5. Odpowiedzialność za wadliwe produkty i podawanie cen
W dyrektywie 1999/34/WE wprowadzono zasadę obiektywnej odpowiedzialności lub
odpowiedzialności niezależnie od winy, którą ponosi producent w przypadku szkody
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spowodowanej przez wadliwy produkt. 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. Przedsiębiorcy
sprzedający dobra konsumpcyjne w UE mają obowiązek usuwać wady istniejące w
momencie dostarczenia produktu oraz wady, które wystąpią w ciągu dwóch lat od
sprzedaży. Dyrektywę zaktualizowano w 2011 r., a następnie uchylono i zastąpiono
dyrektywą (UE) 2019/771.
6. Kredyty konsumenckie i hipoteczne
Zgodnie z dyrektywą 2008/48/WE kredytodawcy muszą korzystać z jednakowego
standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu
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 też skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu
w dowolnym momencie, przy czym kredytodawca może wystąpić o sprawiedliwą
i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę. W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska
zaproponowała aktualizację obowiązujących przepisów (COM(2021)0347). Wniosek
rozszerza zakres obowiązującej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich o
dodatkowe produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów. Promuje
również zmniejszenie ilości informacji przekazywanych konsumentom w reklamach
oraz koncentruje się na sposobie i czasie przedstawiania konsumentom informacji
przed zawarciem umowy. W wniosku usprawniono również zasady oceny zdolności
kredytowej i zwrócono się do państw członkowskich o promowanie edukacji finansowej
i zapewnienie konsumentom dostępu do doradztwa w zakresie zadłużenia.
W dyrektywie 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych
z nieruchomościami mieszkalnymi ustanowiono wspólne ramy umów obejmujących
kredyty konsumenckie zabezpieczone hipoteką lub związane w inny sposób z
nieruchomościami mieszkalnymi. Celem jest stworzenie skutecznego jednolitego rynku
kredytów hipotecznych z korzyścią dla konsumentów oraz ustanowienie warunków
zapewniających wysoki poziom profesjonalizmu kredytodawców i pośredników
kredytowych[1].
7. Zorganizowane wakacje i korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie
Dyrektywa (UE) 2015/2302 chroni podstawowe prawa konsumentów przy rezerwacji
imprezy turystycznej lub innych form podróży łączonych, na przykład gdy rezerwacja
jest dokonywana za pośrednictwem strony internetowej z opcją wybranego zestawienia
lotu i hotelu lub wynajmu samochodu. Dyrektywa 2008/122/WE w sprawie umów
timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz
wymiany dotyczy obowiązku informowania przez przedsiębiorcę o elementach

[1]Odnośne badania obejmują Wiewiórowska A. i in., „Contribution to Growth:Legal Aspects of Protecting European
Consumers” [Wpływ na wzrost gospodarczy. Prawne aspekty ochrony europejskich konsumentów], publikacja dla Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia,
Parlament Europejski, Luksemburg, 2019.
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składowych umowy oraz prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych.
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 w razie wypadku. W rozporządzeniu (WE)
nr 80/2009 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
(WE) nr 80/2009 wprowadzono wspólne kryteria i procedury dotyczące ustalania taryf
lotniczych i stawek za przewóz ładunków lotniczych, pobieranych przez przewoźników
za usługi lotnicze we Wspólnocie. W rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 wprowadzono
wspólne zasady w dziedzinie norm bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego po atakach
terrorystycznych z 11 września 2001 r.
9. Rynki energii
Przyjęty w 2009 r. trzeci pakiet przepisów dotyczących unijnego rynku energii
uchwalono z myślą o poprawie funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i
rozwiązaniu problemów strukturalnych. Dotyczył on pięciu głównych obszarów, w
tym większej przejrzystości 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. Rozporządzenie
(UE) 2017/1369 ma na celu dopilnowanie, aby kompleksowe informacje w zakresie
zużycia energii i wydajności określonych urządzeń domowych były prezentowane
w jasny i zrozumiały sposób, dzięki czemu konsumenci mogą podejmować świadome
decyzje dotyczące zakupu najwydajniejszych urządzeń. Na 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
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. Dzięki
jednolitemu portalowi cyfrowemu (rozporządzenie (UE) 2018/1724) wprowadzono
dalsze usprawnienia.
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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 określono zasady postępowania obowiązujące przy procedurach
alternatywnego rozwiązywania sporów. Mają one zagwarantować konsumentowi
dostęp do tańszych i szybszych środków prawnych. W dyrektywie 2009/22/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 w sprawie
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich umożliwia konsumentom
zwrócenie się do renomowanych podmiotów stosujących alternatywne metody
rozwiązywania sporów w przypadku wszelkich sporów z przedsiębiorcami, które
wynikałyby z umów dotyczących zakupów dokonanych w internecie lub poza nim,
na rynku krajowym lub transgranicznym. Rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów umożliwia konsumentom i
przedsiębiorstwom handlowym w UE rozstrzyganie w internecie sporów dotyczących
krajowych i transgranicznych zakupów dzięki unijnej platformie rozstrzygania sporów.
Podmioty stosujące alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą się rejestrować
na tej platformie od lutego 2016 r.
2. Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych oraz obowiązek
współpracy organów krajowych
Na mocy decyzji 2001/470/WE utworzono europejską sieć sądową, aby ułatwić
życie obywateli, którzy prowadzą transgraniczne spory sądowe, w drodze poprawy
mechanizmów współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach
cywilnych i handlowych oraz dzięki zapewnieniu im praktycznych informacji
ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Na mocy rozporządzenia (WE)
nr 2006/2004 ustanowiono sieć organów krajowych odpowiedzialnych za skuteczne
egzekwowanie prawa UE w zakresie ochrony konsumentów i począwszy od 29
grudnia 2005 r. na organy te nałożono 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.
3. Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów
konsumentów
W dyrektywie 2009/22/WE ujednolicono powództwa w celu ochrony zbiorowych
interesów konsumentów. Na mocy dyrektywy 2014/104/UE każdy, kto poniesie szkodę
spowodowaną naruszeniem prawa konkurencji, może skutecznie skorzystać z prawa
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do dochodzenia pełnego odszkodowania. W dyrektywie (UE) 2020/1828 rozszerzono
zakres systemu nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu objęcia nim różnych
horyzontalnych i sektorowych instrumentów UE, którzy mają znaczenie dla ochrony
zbiorowych interesów konsumentów. Ustanowiono także procedury dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych.
D. Środki wdrożone w następstwie pandemii COVID-19
Ze względu na rosnące nieprawidłowości w ofertach internetowych w trakcie
pandemii organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich, przy wsparciu
Komisji, wydały wspólne stanowisko w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony
konsumentów . Wezwały one platformy internetowe do podjęcia skutecznych środków
w celu usunięcia nielegalnych kampanii marketingowych. We wspólnym komunikacie
zatytułowanym „Przeciwdziałanie dezinformacji na temat COVID-19 – ustalenie faktów”
podkreślono również potrzebę walki z dezinformacją w celu ochrony konsumentów.
Ze względu na zakłócenia spowodowane przywróceniem kontroli granicznych
i ograniczeń podróży, 18 marca 2020 r. Komisja wydała wytyczne w celu zapewnienia
spójnego stosowania praw konsumentów w całej UE. Unia Europejska to jedyny
region na świecie, gdzie pasażerom przysługuje cały szereg praw bez względu na to,
czy podróżują samolotem, koleją, statkiem, autobusem czy autokarem. Przewoźnicy
muszą oferować zwrot kosztów (tj. zwrot kosztów biletu) lub zmianę trasy podróży
pasażerom, których połączenie odwołano.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i wzmacnianiu prawodawstwa UE
w zakresie ochrony konsumentów, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między
interesami rynków a interesami konsumentów. Środki ochrony konsumentów zostały
ujęte między innymi w nowym programie na rzecz konsumentów na lata 2020-2025,
a także w nowym ładzie dla konsumentów, Europejskim Zielonym Ładzie i planie
działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Konsumenci europejscy czerpią również korzyści z działań i instrumentów mających na
celu wzmocnienie różnych aspektów rynku wewnętrznego UE. Obejmują one znaczną
liczbę instrumentów opracowanych w kontekście inicjatywy dotyczącej jednolitego
rynku cyfrowego i łączących przepisy ściśle ukierunkowane na konsumentów
z przepisami w zakresie konstrukcji rynku: rozporządzenia w sprawie opłat
roamingowych, rozporządzenie w sprawie propagowania łączności internetowej
w społecznościach lokalnych, rozporządzenie w sprawie możliwości przenoszenia
treści online, rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek,
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rozporządzenie w sprawie blokowania
geograficznego, Europejski kodeks łączności elektronicznej, rozporządzenie w sprawie
swobodnego przepływu danych nieosobowych oraz dyrektywa w sprawie praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym[2].

[2]Odnośne badania obejmują Wiewiórowska A. i in., „Contribution to Growth:Legal Aspects of Protecting European
Consumers” [Wpływ na wzrost gospodarczy. Prawne aspekty ochrony europejskich konsumentów], publikacja dla Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia,
Parlament Europejski, Luksemburg, 2019.
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W rezolucji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów
na jednolitym rynku Parlament wezwał do przeglądu dyrektywy w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wezwał Komisję do aktualizacji i ustanowienia
dostosowanych przepisów dotyczących nadzoru rynku zarówno w odniesieniu do
zharmonizowanych, jak i niezharmonizowanych produktów wprowadzanych do obrotu
poza internetem lub w internecie, oraz do dostosowania ich do ery cyfrowej, a
także do dostosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów do wyzwań
pojawiających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja, przedmioty podłączone
do internetu i robotyka.
Parlament przeprowadził wiele debat na temat ochrony konsumentów w świetle
rewolucji cyfrowej. Na wniosek IMCO Departament Tematyczny A ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia zorganizował 18 lutego 2020 r. warsztaty
pt. „Przepisy dotyczące handlu elektronicznego dostosowane do ery cyfrowej”. W
ramach tych warsztatów przeprowadzono szereg badań[3] na temat przyszłego aktu
prawnego o usługach cyfrowych. Eksperci i zainteresowane strony podkreślali potrzebę
wprowadzenia silnych środków ochrony konsumentów w odniesieniu do internetowych
platform handlowych za pośrednictwem aktu prawnego o usługach cyfrowych.
Ostatnio przeprowadzono wiele badania w zakresie ochrony konsumentów. 27
października 2020 r. posłowie mogli się zapoznać z badaniem[4] pt. „Loot boxes in
online games and their effect on consumers, in particular young consumers” [Skrzynki
(loot boxes) w grach online i ich wpływ na konsumentów, w szczególności młodych
konsumentów]. Po prezentacji odbyła się tura pytań i odpowiedzi. Skrzynki „loot box”
to elementy gier wideo, które są zwykle dostępne bezpośrednio w grze lub opcjonalne
za rzeczywistą opłatą. W związku z tym, że korzystają one z mechanizmów nagród
losowych, istnieje obawa, że skrzynki te mogą pełnić rolę zachęt do hazardu i być
szczególnie szkodliwe dla młodych konsumentów.
W nocie informacyjnej[5] (briefing) opublikowanej w styczniu 2021 r. pt. „Zwrot kosztów
i odszkodowanie w przypadku anulowania lub opóźnienia przejazdu – prawa i ich
egzekwowanie” omówiono prawa konsumentów w UE, które przysługują im w razie
odwołania transportu z powodu pandemii COVID-19. Nota ta zawiera także praktyczne
rady dla konsumentów.
Badanie[6] na temat wpływu targetowania reklam na reklamodawców, dostępu
do rynku i prawa wyboru konsumenta dotyczyło nowej dynamiki rynku reklamy
internetowej. Jeśli chodzi o ochronę konsumentów, Komisja przeanalizowała, w jaki
sposób funkcje, takie jak reklama spersonalizowana, reklama mikrotargetowana i

[4]Cerulli-Harms, A. i in., „Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers” [Skrzynki
(loot boxes) w grach online i ich wpływ na konsumentów, w szczególności młodych konsumentów], publikacja dla Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia,
Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[5]Maciejewski, M. i in., „Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay:rights and their
enforcement” [Zwrot kosztów i odszkodowanie w przypadku anulowania lub opóźnienia przejazdu – prawa i ich egzekwowanie],
publikacja dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
[6]Fourberg, N. i in., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice [Reklama internetowa – wpływ reklamy ukierunkowanej na reklamodawców, dostęp do rynku a wybory konsumentów],
publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
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reklama behawioralna oraz kierowanie cyfrowe, mogą wpływać na ceny i wybory
konsumentów. W badaniu tym stwierdzono, że techniki targetowania mogą przynieść
korzyści konsumentom dzięki dostosowaniu reklam do ich zainteresowań. Reklama
targetowana również budzi jednak pewne obawy. Obawy wzbudza między innymi
brak przejrzystości przy wykorzystywaniu danych przez konsumentów, ukierunkowanie
na szczególnie wrażliwe grupy konsumentów oraz cechy projektowe, które mają na
celu zachęcić konsumentów do podejmowania decyzji sprzecznych z ich interesami
(zwodnicze interfejsy). W szczególności w odniesieniu do zwodniczych interfejsów
komisja IMCO zorganizowała w marcu 2022 r. wysłuchanie publiczne mające na celu
określenie zagrożeń, jakie ta praktyka stwarza dla konsumentów.
28 października 2021 r. IMCO zorganizowała wysłuchanie publiczne na temat
podwójnej jakości towarów na jednolitym rynku. Eksperci (np. przedstawiciele
stowarzyszeń konsumenckich i organizacji biznesowych) zwrócili uwagę na wyzwania,
które wynikają z podwójnej jakości, zarówno dla konsumentów, jak i dla przemysłu,
na przykład w zakresie informacji dla konsumentów na temat zróżnicowania towarów.
Dyskutowali również o tym, jak zwiększyć świadomość konsumentów na ten temat.
Miesiąc później, 9 grudnia 2021 r., komisja IMCO głosowała nad projektem
sprawozdania z wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, aby
zapewnić możliwość wprowadzania do obrotu w Unii wyłącznie bezpiecznych
zabawek.
W lutym 2022 r. opublikowano badanie[7] dotyczące wpływu influencerów na reklamę
i ochronę konsumentów na jednolitym rynku. Dociekano w nim, w jakim stopniu
influencerzy odpowiadają za rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji
i promowanie niebezpiecznych produktów. Sektor marketingu influencerów, który w
ostatnich latach znacznie się rozwinął, często wykorzystuje wprowadzające w błąd
komunikaty, aby przyciągnąć konsumentów podatnych na zagrożenia. Niedawne
wstępne porozumienia polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach
cyfrowych koncentrują się odpowiednio na zwiększeniu przejrzystości i uregulowaniu
strażników dostępu platform internetowych, dwóch wrażliwych obszarów w sferze
działalności influencerów.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. i in., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market [Wpływ
influencerów na reklamę i ochronę konsumentów na jednolitym rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski,
Luksemburg, 2022.
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