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Wniosek Komisji i jego cele

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie praw konsumentów łączy
w jeden instrument legislacyjny cztery obowiązujące wspólnotowe akty prawne1. Wniosek 
powstał w wyniku przeglądu prawa konsumenckiego, który rozpoczął się w 2004 r. i którego 
celem było uproszczenie i uzupełnienie istniejących ram prawnych dotyczących ochrony 
konsumentów. Został on złożony w dniu 8 października 2008 r. po zakończeniu procesu 
konsultacji i oceny skutków i proponuje się w nim zastosowanie w nowej dyrektywie zasady 
pełnej harmonizacji.

Wniosek ma dwa zasadnicze cele. Ma sprawić, aby konsumenci we wszystkich 27 państwach 
członkowskich UE mogli być pewni wysokiego poziomu ochrony w UE oraz aby wszystkie 
przedsiębiorstwa miały możliwość dostarczania towarów i świadczenia usług konsumentom
w 27 państwach członkowskich Unii bez zbędnych przeszkód prawnych. W rezolucji
w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów2 Parlament 
Europejski potwierdził dwa cele dotyczące zwiększenia zaufania konsumentów i zmniejszenia
niechęci przedsiębiorstw do sprzedaży transgranicznej.

Znaczną przeszkodą dla konsumentów i przedsiębiorstw w uzyskaniu zaufania do zakupów 
transgranicznych jest segmentacja przepisów prawnych. Konsumenci często skarżą się, że nie 
mają możliwości pełnego korzystania z dobrodziejstw rynku wewnętrznego (zwłaszcza
w przypadku zakupów on-line), ponieważ sprzedający, którzy działają z terenu jednego 
państwa członkowskiego, często nie kwapią się z przestrzeganiem innych przepisów3, gdy 
wchodzą na nowy rynek, a ponadto nie chcą ponosić ryzyka w postaci bycia pozwanym do 
sądu w innym państwie członkowskim. Ta sytuacja może się jeszcze pogorszyć wraz
z wdrożeniem rozporządzeń Bruksela I i Rzym I oraz wynikających z nich decyzji 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które prawdopodobnie mogą jeszcze utrudnić 
warunki transgranicznej sprzedaży towarów w państwach członkowskich UE4. 

Chociaż większość członków komisji przyznaje, że należy rozwiązać problem segmentacji 
przepisów prawnych, ogólny pogląd jest taki, że zważywszy na charakter i zakres wniosku,
pełna harmonizacja proponowana przez Komisję Europejską nie jest wykonalna na obecnym 
etapie. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu dorobku 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów oraz z dokumentu roboczego komisji 
IMCO z 2009 r., członkowie komisji woleliby podejście w postaci ukierunkowanej pełnej 
harmonizacji, ograniczonej do określonych aspektów niektórych umów, ale z zachowaniem 

                                               
1 Dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/EWG), w sprawie 
sprzedaży i gwarancji (99/44/WE), w sprawie umów zawieranych na odległość (97/7/WE) oraz w sprawie 
sprzedaży obwoźnej (85/577/EWG).
2 Sprawozdanie dotyczące Zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
konsumentów/ Ag-0281/2007 (sprawozdanie Béatrice Patrie).
3 Z przesłuchania w komisji IMCO wynika, że przedsiębiorstwa muszą ponosić wygórowane koszty zgodności
z wymogami prawnymi: 20 000 euro/rok/rynek krajowy.
4 Sprawa Alpenhof przeciwko Heller (C-144/09 – 24/04/2009, przesłuchanie w ETS w dniu 16.03.2010) oraz 
sprawa Pammer przeciwko Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24.12.2008).
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wysokiego poziomu ochrony konsumentów1.

Prace przygotowawcze w komisji

1. Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Komisja IMCO zorganizowała dwa publiczne przesłuchania2 w sprawie wniosku, podczas 
których okazało się, że organizacje konsumentów obawiają się, iż pełna harmonizacja może 
zmniejszyć poziom ochrony konsumentów, ponieważ niektóre państwa członkowskie 
mogłyby być zmuszone do rezygnacji z określonych przepisów krajowych. Z drugiej strony 
przedstawiciele przedsiębiorstw zwracali uwagę na obecną segmentację prawną i wyrazili 
zadowolenie z proponowanego przez członków komisji podejścia w postaci ukierunkowanej 
pełnej harmonizacji, które uznali za właściwą odpowiedź. Zaznaczyli, że chętnie zgodzą się 
na dodatkowe środki ochrony konsumentów pod warunkiem, że będą one proporcjonalne, 
wyważone i zharmonizowane w całej UE.

2. Wymiana poglądów z parlamentami krajowymi

Zgodnie z nowymi mechanizmami ustanowionymi przez traktat lizboński Komisja odbyła 
również dwa przesłuchania z udziałem przedstawicieli parlamentów krajowych3. 

Uwagi dotyczące wniosku

 Rozdział I – Przedmiot, definicje i zakres

Definicje zawarte w art. 2 ograniczają zakres zastosowania wniosku jako całości, jak również 
zakres jego poszczególnych rozdziałów i postanowień. To, czy dana umowa podlega 
zharmonizowanym zasadom, czy też nie, zależy w dużym stopniu od sformułowania definicji. 
Należy zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych definicji, art. 4 oraz pozostałych 
części dokumentu. 

Niektóre definicje trzeba będzie przeformułować w celu sprawienia, by właściwe zasady 
miały zastosowanie do właściwych umów, co zagwarantuje ochronę konsumentów, gdy 
będzie ona potrzebna, oraz spowoduje, że przedsiębiorcy nie będę obciążeni nadmiernymi 
ograniczeniami. Wiele definicji jest niezadowalających z prawnego punktu widzenia
i powinny one zostać poprawione dla dobra spójności i pewności prawnej. 

Członkowie komisji są coraz bardziej zgodni co do tego, że definicje powinny być 
przedmiotem ukierunkowanej pełnej harmonizacji. Należy jednak mieć na uwadze to, że 
                                               
1 Dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie praw konsumentów –
IMCO/6/68476 przedstawiony przez Arlene McCarthy.
2 2 marca 2009 r., 29 września 2009 r.
3 26 stycznia 2009 r., 23 lutego 2010 r.
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zharmonizowane definicje będą miały bardzo ograniczony wpływ na rynek wewnętrzny, jeśli 
odnośne zasady ochrony konsumentów nie będą podlegać ukierunkowanej pełnej 
harmonizacji. Zharmonizowane definicje są jedynie środkiem do realizacji celu polegającego 
na usunięciu barier dla rynku wewnętrznego, a nie celem samym w sobie.

W celu maksymalnego zwiększenia korzyści dla rynku wewnętrznego należy przeanalizować, 
czy możliwe jest zastosowanie zharmonizowanych definicji zawartych we wniosku do 
pozostałej części wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów 
(tzn. do umów dotyczących korzystania z nieruchomości w określonym czasie oraz kredytów 
konsumpcyjnych).

Znaczna liczba członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych stron uważa, że art. 3 
jest mylący i wymaga wyjaśnienia. W rzeczy samej w przedmiotowym artykule nie ma 
jasnego omówienia zakresu poszczególnych rozdziałów, ponieważ musi być on czytany
w połączeniu z wieloma innymi przepisami zawartymi we wniosku (w szczególności art. 2, 8, 
20, 21 i 30). Na przykład rozdział III dotyczy tylko umów hipotecznych zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa (kredyty hipoteczne nie są objęte dyrektywą w sprawie kredytu 
konsumenckiego), ale ze względu na liczne odniesienia nie jest to od razu jasne. Chaos 
wzmaga jeszcze to, że art. 3 także reguluje stosunek niektórych rozdziałów/przepisów do 
obowiązujących wspólnotowych przepisów prawnych. Art. 3 należy skrócić i uprościć. 
Trzeba będzie po kolei przeanalizować zakres każdego rozdziału lub jego oddziaływanie na 
pozostałe przepisy wspólnotowe, a w razie potrzeby także zakres i oddziaływanie każdego 
zapisu. Będzie się to prawdopodobnie wiązać z całkowitą rewizją struktury wniosku.

Art. 4 w sprawie pełnej harmonizacji jest kontrowersyjny ze względu na szereg umów 
objętych wnioskiem oraz poziom ochrony konsumentów proponowany przez Komisję 
Europejską. Pewna liczba członków komisji odrzuca to podejście i apeluje o ukierunkowaną 
pełną harmonizację (ograniczoną do pewnych aspektów niektórych umów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów). 

Art. 4 będzie wymagał wyjaśnienia sposobu, w jaki ukierunkowana pełna harmonizacja
powinna dotyczyć umów, które są tylko częściowo objęte wnioskiem (np. umów
o świadczenie usług wyłączonych z zakresu rozdziału IV, ale objętych zakresem rozdziału II,
a w niektórych przypadkach III i V). Logicznie rzecz biorąc, umowy wyłączone z zakresu 
danego rozdziału, ale uwzględnione w innych rozdziałach powinny podlegać wyłącznie 
ukierunkowanej pełnej harmonizacji dotyczącej aspektów regulowanych przez te rozdziały.
W przypadku umów wyłączonych z zakresu danego rozdziału państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę w dziedzinie regulowania tych aspektów, których dany rozdział 
dotyczy. 

W przypadku ukierunkowanej pełnej harmonizacji przeszkody dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego będą usuwane tylko stopniowo, co nie jest w pełni zadowalające. Nie należy 
zatem wykluczać zastosowania klauzuli wzajemnego uznawania w odniesieniu do dziedzin, 
które nie zostały objęte wnioskiem, co Parlament Europejski zaproponował już podczas 
dyskusji na temat przeglądu wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie ochrony 
konsumentów. 

Dyskusje w komisji umożliwiły dokonanie pewnego postępu w odniesieniu do wykorzystania 
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we wniosku ukierunkowanej pełnej harmonizacji. Pomimo różnicy zdań w sprawie 
odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów, którego powinna dotyczyć ukierunkowana 
pełna harmonizacja, większość członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych stron 
zgadza się, że harmonizacja ta nie powinna ani znacznie ograniczać ochrony konsumentów
w państwach członkowskich, ani powodować systematycznego dostosowywania unijnych 
przepisów do najbardziej restrykcyjnego/opiekuńczego ustawodawstwa krajowego. Istnieje 
także powszechna zgoda co do tego, że zharmonizowane przepisy powinny być precyzyjne, 
jasne i przyszłościowe i że należy dogłębnie ocenić ich wpływ na krajowe systemy prawne.

 Rozdział II – Informacje dla konsumentów

Rzeczą powszechnie akceptowaną przez członków komisji i przedstawicieli 
zainteresowanych stron jest to, że przed zawarciem umowy konsumenci powinni być 
należycie poinformowani i że jest to kluczowy aspekt ochrony konsumentów. 

Ogólne wymogi w zakresie udzielenia informacji zawarte w rozdziale II nie są w prawie 
wspólnotowym rzeczą nową (w tym przypadku zostały one wybrane z dyrektywy o sprzedaży 
na odległość oraz dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) i w związku z tym nie 
są tak naprawdę kontrowersyjne, chociaż wielu członków komisji i przedstawicieli 
zainteresowanych stron ubolewa, że w przypadku informacji dla konsumentów często 
preferowana jest ilość ze szkodą dla jakości. 

Jednak ze względu na charakter wniosku i różnorodne umowy, jakie on obejmuje,
powszechnie uważa się, że ogólne wymogi w zakresie udzielania informacji zawarte
w rozdziale II mają dużo większy wpływ na krajowe systemy prawne niż wcześniejsze 
przepisy wspólnotowe. Należy przeprowadzić dogłębną ocenę prawnych i praktycznych 
konsekwencji przepisów znajdujących się w rozdziale II. Jedno uniwersalne podejście do 
wymogów w zakresie udzielenia informacji z pewnością ma swoje zalety w przypadku 
standardowej sprzedaży lub umów o świadczenie usług, ale jest nieodpowiednie w przypadku 
umów szczególnych (np. umów dotyczących nieruchomości albo umów dotyczących usług 
finansowych, zdrowotnych, socjalnych czy transportowych). 

Należy też zająć się sprawą wzajemnego oddziaływania rozdziału II oraz zawartych w prawie 
wspólnotowym przepisów dotyczących wymogów w zakresie udzielenia informacji. Na razie 
wniosek przewiduje jedynie, że są one bez uszczerbku dla dyrektywy o usługach i dyrektywy
o handlu elektronicznym. W przypadku wymogów w zakresie udzielenia informacji
zawartych w prawie wspólnotowym większą pewność prawną dawałaby klauzula dotycząca 
lex generalis / lex specialis podobna do tej, jaką można znaleźć w dyrektywie o nieuczciwych 
praktykach handlowych. 

 Rozdział III – Informacje dla konsumentów oraz prawo odstąpienia od umów 
zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
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Z dyskusji w komisji wynika, że w odniesieniu do rozdziału III, w którym ustanowiono jasne 
reguły dotyczące wymogów w zakresie udzielenia informacji oraz prawa odstąpienia od 
umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, panuje 
względna zgoda. 

Znaczna liczba członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych stron w zasadzie zgadza
się, że istnienie w każdym państwie członkowskim innych przepisów regulujących okres 
odstąpienia (jego początek, długość, metodę obliczania, wygaśnięcie, konsekwencje itp.) nie 
ma sensu. Powszechnie uważa się, że wniosek to dobra okazja, aby skończyć z chaosem
i usunąć przeszkody dla rynku wewnętrznego powstałe wskutek istnienia zbioru różnych 
przepisów. Niektórzy członkowie komisji uważają jednak, że pewne swoiste cechy krajowe 
nie mogą zostać zastąpione innymi skutecznymi środkami ochrony konsumentów.

Komisja zwróciła uwagę na pewne aspekty rozdziału III, które mogłyby zmniejszyć ochronę 
konsumentów w niektórych państwach członkowskich (w szczególności w przypadkach,
w których pominięto informacje dla konsumentów). Co ciekawe, rozdział III krytykowano 
także za nieuzasadnione przyjazne nastawienie do konsumentów. Niektórzy członkowie 
komisji i przedstawiciele zainteresowanych stron uważają na przykład, że zakres przepisów 
dotyczących umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa jest zbyt 
szeroki oraz że formalne wymogi i zasady dotyczące odstąpienia są zbyt restrykcyjne, 
zwłaszcza w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że w rozdziale III trzeba będzie wprowadzić poprawki
w celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między interesami konsumentów
i przedsiębiorców sprzedających na odległość / poza lokalem przedsiębiorstwa. Lista 
wyjątków w art. 19 będzie musiała być krótka i prosta. Jest sprawą zasadniczą, by właściwe 
przepisy dotyczyły właściwej umowy, tzn. aby konsumenci byli chronieni tam, gdzie jest to 
istotne, i aby przedsiębiorcy nie byli obarczeni niepotrzebnymi restrykcjami. Chodzi tutaj 
konkretnie o to, aby wszelkie transakcje zawierane między przedsiębiorstwami
a konsumentami na platformach elektronicznych (takich jak eBay) podlegały i musiały 
podlegać wszystkim przepisom w zakresie ochrony konsumentów. Być może konsumenci 
powinni ponosić koszty wysyłki tylko wówczas, gdy wartość towarów nie przekracza 
50 euro. Oprócz tego należy także znaleźć rozwiązanie dla rzemieślników, którzy rutynowo 
świadczą konsumentom usługi poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawierają umowy na 
odległość. Konieczne będzie wprowadzenie pewnej elastyczności, jeśli chodzi o początek 
okresu odstąpienia: generalnie rzecz biorąc, powinno się to odbywać w czasie dostawy
towaru, ale w przypadku pewnych rodzajów działalności wymagane są bardziej praktyczne 
rozwiązania.

W celu ułatwienia komunikacji między przedsiębiorcami i konsumentami prawdopodobnie 
trzeba będzie wprowadzić inne ulepszenia. Można na przykład wprowadzić przykładowy 
tekst zawierający wszystkie informacje na temat odstąpienia od umowy. Taki tekst mógłby 
być dla przedsiębiorców w całej UE tekstem typu „kopiuj i wklej”. 

 Rozdział IV – Inne prawa konsumentów charakterystyczne dla umów sprzedaży
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Członkowie komisji wyrażali wiele obaw o wpływ rozdziału IV na ochronę konsumentów
w państwach członkowskich. Kilku członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych 
stron krytykowało Komisję Europejską za harmonizację gwarancji prawnych bez 
uwzględnienia swoistych cech krajowych, ze względu na brak zgodności z minimalnymi 
standardami ustanowionymi przez dyrektywę w sprawie sprzedaży towarów. Ogólne 
nastawienie wielu członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych stron jest takie, że 
wniosek – jeżeli zostanie przyjęty w dotychczasowej formie – zmusi niektóre państwa 
członkowskie do wyrzeczenia się istniejących od dawna praw konsumentów. Komisja 
Europejska przyznała to, chociaż nie bezpośrednio, w uzasadnieniu przesłanym do komisji we 
wrześniu 2009 r. Uwaga komisji została jednak zwrócona na to, że niektóre z tych 
istniejących od dawna praw nie zawsze są skuteczne, a zatem rzadko udaje się ich dochodzić
w sądzie.

Dwie sprawy były ustawicznie poruszane w trakcie dyskusji w komisji: z jednej strony –
hierarchia sposobów usunięcia niezgodności dostępnych dla konsumentów w przypadku 
istnienia niezgodności, a z drugiej – okres odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku 
niezgodności. 

Jeśli chodzi o hierarchię sposobów usunięcia niezgodności, problemy są dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze, tylko w ograniczonej liczbie państw członkowskich konsumenci mają do 
dyspozycji wszystkie sposoby usuwania niezgodności (naprawę, wymianę, obniżenie ceny
i rozwiązanie umowy). Po drugie, w Irlandii i w Wielkiej Brytanii konsument ma prawo 
natychmiast odrzucić dany produkt (tzn. rozwiązać umowę), jeśli może udowodnić 
niezgodność (w systemie dającym prawo odrzucenia towaru konsument nie korzysta
z odwrócenia ciężaru dowodu). Jest jasne, że takie przepisy nie byłyby zgodne ze 
zharmonizowaną hierarchią sposobów usunięcia niezgodności ustanowioną w art. 26 
wniosku.

Jeśli chodzi o okres, przez jaki przedsiębiorca jest odpowiedzialny za niezgodność, wystąpiły
tutaj liczne problemy. Pewna liczba państw członkowskich określiła dłuższy okres 
odpowiedzialności (w niektórych krajach dotyczy on wszystkich produktów, w innych tylko 
materiałów budowlanych, a w jednym z państw członkowskich ma zastosowanie tylko do 
dóbr trwałego użytku). W Finlandii i w Holandii okres, przez jaki przedsiębiorca jest 
odpowiedzialny za niezgodność, zależy w zasadzie od spodziewanego okresu trwałości
produktu (decyduje o tym sędzia, rozważając oddzielnie każdy przypadek). I wreszcie
w Belgii, Francji i Luksemburgu przedsiębiorcy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności,
jeśli konsument wykryje (poważną) wadę ukrytą po upływie wstępnego okresu trwającego 
dwa lata (z zastrzeżeniem okresu przedawnienia – który we Francji jest dość krótki,
a w Belgii dłuższy) i jeśli konsument może udowodnić, że przedmiotowa wada już istniała
w momencie dostarczenia produktu (w systemie „vices cachés” konsument nie korzysta
z odwrócenia ciężaru dowodu). Jest jasne, że takie zasady nie będą zgodne ze 
zharmonizowanym okresem odpowiedzialności.

Podczas dyskusji w komisji poruszano także inne problemy, np. wybór sposobów usunięcia 
niezgodności i zawiadamiania o niezgodności. Znaczna liczba członków komisji uważa, że 
należy dokonać rewizji wniosku Komisji Europejskiej, w którym umożliwia się 
przedsiębiorcy dokonanie wyboru między naprawą i wymianą (gdy konsument po raz 
pierwszy zawiadamia o niezgodności). Powszechnie uważa się też, że konsument nie 
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powinien mieć obowiązku powiadamiania przedsiębiorcy o niezgodności w ciągu dwóch 
miesięcy. Wniosek będzie musiał zostać odpowiednio zmieniony.

Jeśli chodzi o przepisy regulujące dostawę towarów i przeniesienie ryzyka, trzeba będzie 
szczegółowo przeanalizować ich wpływ na porządek prawny państw członkowskich oraz 
prawdopodobny sposób ich stosowania w praktyce. 

Z wszystkich tych dyskusji wynika, że rozdział IV może być przedmiotem ukierunkowanej 
pełnej harmonizacji jedynie wówczas, gdy możliwe będzie uzgodnienie wspólnego systemu 
gwarancji, który zapewni wszystkich europejskim konsumentom taki poziom ochrony,
z jakiego korzystają obecnie. Aby można to było osiągnąć, trzeba będzie przeanalizować 
prawa konsumentów istniejące w poszczególnych państwach członkowskich pod kątem ich 
skuteczności dla konsumentów (tzn. tego, czy można je łatwo wyegzekwować w sądzie). 
Szczególna uwaga zostanie w tym kontekście zwrócona na ciężar dowodu.

 Rozdział V – Prawa konsumentów dotyczące postanowień umownych

Różne wymiany zdań pokazały, że wielu członków komisji i przedstawicieli
zainteresowanych stron sceptycznie odnosi się do zapisów rozdziału V. 

Wydaje się, że większość członków komisji i przedstawicieli zainteresowanych stron zgadza 
się z celem w postaci harmonizacji ogólnej klauzuli dotyczącej nieuczciwych postanowień 
umownych, ale jednocześnie uważa, że potrzebna jest dalsza ocena. Powszechnie uważa się 
jednak, że na obecnym etapie nie można harmonizować czarnych i szarych wykazów 
nieuczciwych postanowień umownych w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji 
(skreślenie postanowień z istniejących wykazów krajowych, zmniejszenie poziomu pewności 
prawnej powodujące falę sporów sądowych w całej UE, brak elastyczności itp.). Istnieje 
zgoda co do tego, że państwa członkowskie powinny utrzymać własne wykazy nieuczciwych 
postanowień umownych pod warunkiem, że są one spójne z klauzulą ogólną i zasadami rynku 
wewnętrznego.

Powinno być jednak możliwe wprowadzenie zakazu stosowania pewnej liczby nieuczciwych 
postanowień umownych na szczeblu UE oraz dopilnowanie, by państwa członkowskie nie
mogły utrzymać lub przyjmować rozbieżnych przepisów krajowych w tej stosunkowo wąsko 
zharmonizowanej dziedzinie. Wydaje się, że w świetle zasady sprawowania przez Parlament 
Europejski pełnej kontroli demokratycznej wniosek Komisji, aby zakazać dodatkowych
nieuczciwych postanowień umownych w oparciu o zasadę komitologii, nie stanowi obecnie
najwłaściwszego podejścia. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy starannie ocenić 
nowe postanowienia dotyczące komitologii zawarte w traktacie lizbońskim.

Wniosek

Zgodnie z postanowieniami traktatu i z uwagi na to, że Rada nie dokonała wystarczającego 



DT\807372PL.doc 9/9 PE439.177v02-00

PL

postępu, komisja będzie kontynuować pracę wyłącznie na podstawie wniosku Komisji 
Europejskiej. 

W kontekście dyskusji o ochronie konsumentów w UE olbrzymie znaczenie ma poprawa 
efektywności dotychczasowych praw konsumentów, tzn. zadbanie, by takie prawa były proste
i jasne, dobrze znane konsumentom, przedsiębiorcom i urzędnikom państwowym i aby
w konsekwencji były należycie egzekwowane: sprawą zasadniczą jest świadomość.

Ukierunkowana pełna harmonizacja z pewnością zwiększy ochronę konsumentów w UE. 
Trzeba jednak podjąć wiele działań w celu zidentyfikowania, w oparciu o analizę 
poszczególnych przypadków, jakie przepisy wymagają harmonizacji w celu zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów. 

W takim kontekście konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności wniosku, 
wspólnych ram odniesienia oraz pozostałej części wspólnotowego dorobku prawnego. Jest 
godne pochwały, że podczas ostatniego przesłuchania z udziałem parlamentów krajowych 
Komisja potwierdziła wolę uważnego przysłuchiwania się opiniom Parlamentu i działania
w sposób wolny od uprzedzeń. 

Na koniec zostanie przeprowadzona dodatkowa analiza w celu sprawdzenia, czy przyszła 
dyrektywa w sprawie praw konsumentów rzeczywiście umożliwia wszystkim 
zainteresowanym stronom korzystanie z dobrodziejstw rynku wewnętrznego. Parlament 
Europejski jest współlegislatorem i musi wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za 
konsekwencje tej dyrektywy.


