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Wstęp i podsumowanie

Wniosek dotyczący nowej ogólnej dyrektywy w sprawie praw konsumentów jest najdalej 
idącą zmianą w podejściu do prawa konsumenckiego w Europie ze wszystkich zmian 
zaproponowanych jak dotąd przez Komisję Europejską. Łączy on cztery obowiązujące 
wspólnotowe akty prawne w jedną dyrektywę w sprawie praw konsumentów 
z zastosowaniem przepisów zasady pełnej harmonizacji. Te ogólne przepisy wyraźnie 
odróżniają się od stosowanej obecnie praktyki pełnej harmonizacji w prawie konsumenckim, 
która oprócz ostatnio wprowadzonej dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych 
jest stosowana w sposób ukierunkowany i jest ograniczona sektorowo, tak jak ma to miejsce 
w przypadku dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego i nowej dyrektywy w sprawie 
korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie – od obu tych dyrektyw często się 
odstępuje.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) postanowiła przeprowadzić 
analizę oceny skutków przygotowanej przez Komisję, aby upewnić się, czy wniosek jest 
poparty rzetelnymi informacjami, oraz przeprowadzić wysłuchanie publiczne z udziałem 
ekspertów i zainteresowanych podmiotów. W związku z licznymi informacjami otrzymanymi 
od zainteresowanych podmiotów komisja rozpoczęła również konsultacje internetowe 
dotyczące najważniejszych kwestii, mające na celu uporządkowane przedstawienie informacji 
o jej pracach.

Podsumowując, członkowie komisji IMCO zgodnie popierają dwa cele utworzenia 
jednolitego rynku dla konsumentów i przedsiębiorstw, co ma nastąpić poprzez uproszczenie 
przepisów dotyczących przedsiębiorstw we wszystkich 27 państwach członkowskich oraz 
poprzez zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony przy dostępie do towarów 
i usług. Przy wspieraniu tych celów istotna jest analiza praktycznych skutków wniosku, 
w tym jego skutków dla istniejących praw i środków prawnych oraz dla zachowania 
równowagi z obowiązkami przewidzianymi prawem krajowym. Aby uzyskać poparcie 
obywateli w Europie, należałoby wyraźnie pokazać korzyści wynikające z wniosku dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. W związku z tym w końcowej części niniejszego 
dokumentu zaproponowano szereg dalszych działań, które pomogłyby prawodawcom 
we wprowadzeniu w życie tego wniosku.

Wniosek Komisji i jego cele

Rynek wewnętrzny w dziedzinie ochrony konsumentów musi mieć dwa zasadnicze cele:
(i) konsumenci we wszystkich 27 państwach członkowskich UE muszą być pewni 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów w UE; oraz
(ii) przedsiębiorstwa, duże i małe, muszą mieć możliwość dostarczania towarów
i świadczenia usług konsumentom w 27 państwach członkowskich Unii bez zbędnych 
przeszkód.

Cele te zostały potwierdzone w pracach Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie, w tym 
w rezolucji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie Zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów (sprawozdanie Béatrice Patrie).

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie praw konsumentów jest wynikiem 
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przeglądu prawa konsumenckiego, który rozpoczął się w 2004 r. i którego celem jest 
uproszczenie i uzupełnienie istniejących ram prawnych dotyczących ochrony konsumentów. 
Dnia 8 października 2008 r., po przeprowadzeniu konsultacji i oceny skutków, Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie praw konsumentów, który łączy cztery 
obowiązujące 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) – w jedną 
dyrektywę „horyzontalną”, która ma na celu uproszczenie i aktualizację istniejących
przepisów, wyeliminowanie niespójności i wypełnienie luki w prawie. Zdaniem Komisji 
zmiany te powinny zwiększyć zaufanie konsumentów i zmniejszyć niechęć przedsiębiorstw 
do sprzedaży transgranicznej. Wniosek ten jest uzupełnieniem przyjętego już 
zaktualizowanego i zrewidowanego prawodawstwa sektorowego dotyczącego korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie (2008/122/WE) i kredytu konsumenckiego
(2008/48/WE).

W ocenie skutków (SEC 2008/2547) Komisja Europejska przyznaje, że chociaż istnieje kilka 
praktycznych i strukturalnych barier dla właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku 
konsumenckiego, takich jak np. bariery językowe i logistyczne, to znaczną przeszkodą dla 
rynku wewnętrznego i utrudnieniem w uzyskaniu zaufania konsumentów do zakupów 
transgranicznych jest segmentacja przepisów prawnych regulujących umowy między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Komisja IMCO zwróciła się do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie bardziej szczegółowej oceny skutków oraz o ustosunkowanie 
się do szeregu dostrzeżonych słabych punktów; na przykład Komisja wyraźnie zaznacza, że 
różnice przepisów prawnych są znaczną przeszkodą dla rynku wewnętrznego, lecz nie 
przedstawia żadnych danych – poza sondażem Eurobarometru z 2008 r. – na poparcie tego 
założenia. Ponadto w ocenie gospodarczych skutków wniosku Komisja bierze pod uwagę 
jedynie skutki wymogów informacyjnych. W ocenie skutków należy również wykazać 
wszystkie koszty i korzyści wynikające z wniosku oraz warianty alternatywne, łącznie 
z wydłużeniem/skróceniem okresu gwarancji, długością okresu odstąpienia, kolejnością 
korzystania ze środków prawnych, rozszerzeniem zakresu w przypadku umów zawieranych 
na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz bezpośrednią odpowiedzialnością
producentów. Komisja nie przedstawiła ponadto wystarczająco szczegółowej analizy skutków 
prawnych wniosku; nie przeprowadzono właściwej oceny przepisów krajowych, którymi 
trzeba będzie się zająć w związku z wnioskiem.

Dlatego też należy gruntowniej rozważyć zasady pomocniczości i proporcjonalności. 
Należałoby w pełni wykazać, w jaki sposób wniosek wnosi wartość dodaną na rzecz 
konsumentów, której nie można by osiągnąć wyłącznie za pomocą działań indywidualnych 
lub działania rządów państw członkowskich. Z tego względu konieczne jest osiągnięcie pełnej
jasności, biorąc pod uwagę twierdzenie Komisji, że niektóre prawa, które istnieją w krajowym 
prawie umów, nie wchodzą w zakres dyrektywy, nawet gdy mają zastosowanie do umów 
konsumenckich wchodzących w jej zakres (patrz zwłaszcza: brak zgodności na str. 5). Jeżeli 
twierdzenie to jest słuszne, wniosek miałby stosunkowo mniejszy wpływ na kwestię 
pomocniczości w przedmiotowych obszarach. Jednakże segmentacja rynku wynikająca
z utrzymania tych praw kwestionowałaby zasadność środków podejmowanych z myślą 
o osiągnięciu celów wniosku. Ma ona zatem związek również z zasadą proporcjonalności.

Biorąc pod uwagę ten ogólny kontekst oraz ogólne porozumienie co do celów dotyczących 
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rynku wewnętrznego w dziedzinie ochrony konsumentów, poruszono szereg istotnych 
aspektów.

Rozważenie najważniejszych aspektów wniosku

Poziom harmonizacji

Wniosek określa zasadę pełnej harmonizacji. Zharmonizowana dziedzina obejmuje przepisy 
dotyczące informacji, prawa odstąpienia od umów zawieranych na odległość i poza lokalem 
przedsiębiorstwa, praw konsumentów charakterystycznych dla umów sprzedaży oraz 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

W sprawozdaniu Béatrice Patrie Parlament Europejski podkreślił, że pełna harmonizacja 
nie może prowadzić do obniżenia poziomu ochrony konsumentów, w związku z czym 
zaapelował o pełną docelową harmonizację, tj. pełną harmonizację niektórych przepisów, 
w sprawie której decyzje mają być podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku. 
Ponadto Parlament Europejski przypomniał, że harmonizacja nie może prowadzić do 
obniżenia poziomu ochrony konsumentów wynikającego z niektórych przepisów krajowych.

Wśród zainteresowanych podmiotów, których opinii zasięgnęła komisja IMCO, panują 
rozbieżne poglądy. Poglądy te są spolaryzowane – środowisko przedsiębiorców ogólnie 
opowiada się za wnioskiem w obecnej formie, natomiast grupy konsumentów ogólnie 
opowiadają się przeciw niemu. Znaczna większość stowarzyszeń przedsiębiorców popiera 
pełną lub pełną docelową harmonizację. Ich zdaniem pomoże ona poprawić sposób 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i może zwiększyć jego konkurencyjność poprzez 
zmniejszenie niechęci do zawierania transakcji transgranicznych oraz ograniczenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców. Większość 
stowarzyszeń konsumentów popiera minimalną harmonizację, twierdząc, że wniosek ma 
wpływ na wcześniej nabyte prawa, które stanowią część dorobku wspólnotowego, oraz że 
jakiekolwiek ograniczenie praw konsumentów jest niedopuszczalne. Przedstawiciele 
konsumentów są zdania, że skutki pełnej harmonizacji byłyby nadmierne i nieproporcjonalne 
do określonych celów wniosku.

Zakres

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów dotyczy umów sprzedaży towarów i usług 
zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Zasadniczo obejmuje ona 
wszystkie umowy sprzedaży, tj. zakupy w sklepie, na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Usług finansowych dotyczą jedynie przepisy o nieuczciwych warunkach 
umów i kredytach hipotecznych lub innych pożyczkach zabezpieczonych nieruchomością 
wynegocjowanych w domu konsumenta na zasadach sprzedaży poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Również do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie oraz imprez 
turystycznych zastosowanie mają jedynie przepisy o nieuczciwych warunkach umów.

Poruszono szereg konkretnych problemów związanych z zakresem dyrektywy. Kilku 
przedstawicieli przedsiębiorców zaapelowało o wprowadzenie klauzuli jednoznacznie 
stanowiącej, że nie są nią objęte transakcje między przedsiębiorstwami. Podmioty udzielające 
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konsumentom niewielkich pożyczek domagały się precyzyjnych przepisów dotyczących 
zastosowania prawodawstwa w przypadku kwot poniżej progu określonego w dyrektywie 
w sprawie kredytu konsumenckiego. Niektórzy przedstawiciele przedsiębiorców wyrażali
zaniepokojenie zastosowaniem przepisów dyrektywy dotyczących umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa do transakcji o niewielkiej wartości. Organizacje konsumentów 
sprzeciwiały się wyłączeniu produktów cyfrowych z zakresu przedmiotowych przepisów, 
uważając to za brak możliwości aktualizacji wniosku w przyszłości. Przedsiębiorstwa 
działające w dziedzinie cyfrowej poparły to wyłączenie, stwierdzając jednak, że produkty 
licencjonowane nie powinny być traktowane jak inne towary. Zainteresowane podmioty, 
zarówno z organizacji przedsiębiorców, jak i konsumentów, wyraziły ubolewanie, że 
z zakresu dyrektywy wyłączone zostały imprezy turystyczne.

Zasadniczo zaproponowane definicje „konsumenta” i „przedsiębiorcy” zostały dobrze 
przyjęte przez zainteresowane podmioty. Domagano się sprecyzowania sposobu traktowania 
„zastosowań mieszanych” w przypadku osób fizycznych działających zarówno jako 
konsumenci prywatni, jak i podmioty gospodarcze. Można by wprowadzić szczególne 
przepisy dotyczące konsumentów w trudnej sytuacji lub organizacji o celach niezarobkowych. 
Należy przeprowadzić dodatkową analizę zaproponowanych definicji, ponieważ mają one 
znaczny wpływ na zakres prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie umów między 
przedsiębiorstwami a konsumentami.

Informacje dla konsumentów oraz prawo odstąpienia od umów zawieranych na 
odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Okres, w którym można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa, został ujednolicony i wynosi czternaście dni. We wniosku 
podano również standardowy formularz odstąpienia. Wprowadzenie jednolitej metody 
obliczania okresu odstąpienia zostało ogólnie pozytywnie ocenione przez różne 
zainteresowane podmioty. Kilka organizacji konsumentów nie poparło wprowadzenia 
wymogu, zgodnie z którym konsument musi powiadomić o odstąpieniu na trwałym nośniku. 
Grupy konsumentów kwestionowały również listę wyjątków od prawa odstąpienia, na 
przykład wyłączenie usług, których świadczenie rozpoczęło się w okresie odstąpienia.

Różnice poglądów dotyczyły przedłużenia okresu odstąpienia w przypadku brakujących 
informacji; organizacje przedsiębiorców były zaniepokojone potencjalnymi stratami, które 
mogą ponieść wskutek przedłużenia okresu umożliwiającego konsumentom odstąpienie od 
umowy, organizacje konsumentów domagały się zaś surowszych kar.

Brak zgodności

We wniosku utrzymano zasadę, zgodnie z którą przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec 
konsumenta przez okres dwóch lat, jeżeli towary nie są zgodne z umową. Ponieważ wniosek 
przewiduje pełną harmonizację, oznaczałoby to skrócenie okresu odpowiedzialności 
w państwach członkowskich, które dopuszczają okres dłuższy – w niektórych przypadkach 
sześcioletni lub nieograniczony. Niektóre grupy konsumentów obawiały się, że skrócenie tego 
okresu może spowodować zwiększenie liczby umów „przedłużonej gwarancji” handlowej 
oferowanych konsumentom. Kwestia ta została również rozpatrzona w studium zleconym 
przez komisję IMCO, w którym uznano, że środki ochrony prawnej konsumentów są 
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w praktyce ograniczone po upływie początkowego sześciomiesięcznego okresu, w którym 
ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy.

Kilka organizacji konsumentów i przedsiębiorców zwróciło się o wprowadzenie we wniosku 
bezpośredniej odpowiedzialności producenta.

Hierarchia środków dostępnych dla konsumentów w przypadku niezgodności była 
przedmiotem wielu uwag. Organizacje konsumentów zdecydowanie sprzeciwiały się 
dowolności wyboru środków przez przedsiębiorcę, opowiadając się za nadaniem 
konsumentowi prawa wyboru między naprawą, zwrotem zapłaconej kwoty a wymianą.

Wiele zainteresowanych podmiotów reprezentujących różne punkty widzenia wyrażało 
bardzo duże zastrzeżenia co do niejasnej zależności między całkowicie zharmonizowanymi 
przepisami zawartymi we wniosku a środkami prawnymi istniejącymi w ogólnym krajowym 
prawie umów, takimi jak „right to reject” (prawo do odmowy przyjęcia towaru) w Wielkiej 
Brytanii i „Garantie des vices cachés” (rękojmia za wady ukryte) we Francji. Ta kwestia, 
poruszona także powyżej przy rozważaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, jest 
kluczowym punktem, który wymaga gruntownej analizy.

Nieuczciwe warunki umów

We wniosku zaktualizowano przepisy dyrektywy 93/13/EWG. Dotyczy ona nieuczciwych 
warunków umów, które nie zostały indywidualnie wynegocjowane, tj. standardowych 
warunków umów. Wniosek zawiera dwa wykazy nieuczciwych warunków. Załącznik II 
zawiera wykaz postanowień umownych, które uznaje się za nieuczciwe w każdych 
okolicznościach – „czarna lista”. Załącznik III zawiera wykaz postanowień umownych, 
które są uznawane za nieuczciwe, chyba że przedsiębiorca udowodni, że takie nie są – „szara 
lista”. Wykazy te byłyby stosowane we wszystkich państwach członkowskich i mogłyby 
zostać zmienione wyłącznie w ramach procedury komitologii.

Zarówno organizacje przedsiębiorców, jak i organizacje konsumentów wyrażały obawy 
w związku z niejasnymi wzajemnymi zależnościami między tymi w pełni ujednoliconymi 
wykazami a różnicami w orzecznictwie, doradztwie oraz praktykach prawnych 
i administracyjnych w państwach członkowskich. Te same zastrzeżenia znalazły się 
w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie transpozycji i wdrażania dyrektywy 
w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, w którym przyjęto takie samo podejście, jeśli 
chodzi o ujednoliconą czarną i szarą listę. Grupy konsumentów były szczególnie 
zaniepokojone utratą elastyczności w tym obszarze na szczeblu krajowym.

Inne możliwości zaproponowane przez zainteresowane podmioty

Zainteresowane podmioty zostały poproszone o to, by podczas konsultacji internetowych 
przedstawiły swoje poglądy dotyczące sposobów ulepszenia wniosku Komisji oraz 
ewentualne preferowane przez nie alternatywy. Przedstawiono szereg pomysłów, które 
mogłyby zostać poddane dalszym badaniom i analizie. Niektóre z tych opcji odnoszą się do 
opcji rozważonych w ocenie skutków przygotowanej przez Komisję, lecz zważywszy na 
zastrzeżenia co do informacji przedstawionych w tej ocenie oraz reakcję niektórych grup 
zainteresowanych podmiotów, należałoby je rozważyć dodatkowo. Opcje te są następujące:
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- zastosowanie pełnej harmonizacji przy znacznym zwiększeniu praw 
przysługujących konsumentom, odzwierciedlających najlepsze praktyki istniejące
w ustawodawstwie we wszystkich państwach członkowskich, aby w żadnym 
wypadku nie dopuścić do utraty skutecznych praw;

- zastosowanie minimalnej harmonizacji przy znacznym zwiększeniu praw 
przysługujących konsumentom, odzwierciedlających najlepsze praktyki istniejące 
w ustawodawstwie we wszystkich państwach członkowskich, co zapewni 
znaczny stopień faktycznej harmonizacji;

- podejście mieszane lub docelowa pełna harmonizacja jedynie w przypadku 
najistotniejszych aspektów horyzontalnych, takich jak sposób obliczania okresu 
odstąpienia i definicje;

- tzw. podejście „błękitnego przycisku”, polegające na tym, że przepisy dyrektywy 
proponowane są jako fakultatywny 28. system dotyczący transgranicznych 
transakcji między przedsiębiorstwami a konsumentami, z którego mogą korzystać 
konsument i przedsiębiorca, jeżeli wyraźnie się na to zgodzą;

- przyjęcie podejścia zastosowanego w dyrektywie w sprawie kredytu 
konsumenckiego, które łączy pełną harmonizację ze znaczną elastycznością 
państw członkowskich, jeśli chodzi o wybór stosowanych możliwości 
regulacyjnych; lub

- zachowanie istniejących dyrektyw i w razie konieczności ich indywidualny 
przegląd oraz większa  koncentracja na egzekwowaniu prawa, edukacji 
konsumentów i zwiększaniu świadomości.

Dalsze działania

W niniejszym dokumencie przedstawiono przegląd kwestii poruszonych przez 
zainteresowane podmioty i dotychczasowe analizy przeprowadzone przez komisję IMCO. Nie 
ulega wątpliwości, że istnieje znaczne porozumienie co do celów ułatwienia przedsiębiorcom 
dostępu do rynku wewnętrznego i zapewnienia zaufania konsumentów do niego, zwłaszcza 
w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. Pozostają jednak znaczące zagadnienia 
dotyczące najlepszego sposobu osiągnięcia tych celów w praktyce. Konieczne jest zatem 
podjęcie następujących dalszych działań:

- sprecyzowanie zależności między całkowicie ujednoliconymi przepisami 
zawartymi w proponowanej dyrektywie a ogólnymi środkami prawnymi 
dostępnymi w krajowym prawie umów;

- przeprowadzenie przez Komisję, wraz z państwami członkowskimi, analizy 
praktycznych skutków wniosku dla praw konsumentów w poszczególnych 
państwach członkowskich;

- sprecyzowanie wzajemnego wpływu projektu wniosku i obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywy w sprawie handlu 
elektronicznego, dyrektywy usługowej i rozporządzenia Rzym I oraz 
proponowanej dyrektywy w sprawie praw konsumenta;



PE423.778v02-00 8/8 DT\782960PL.doc

PL

- ocena ex post dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w celu 
przeprowadzenia analizy zastosowania pełnej harmonizacji do ogólnej dyrektywy 
horyzontalnej;

- dalsze prace Komisji w zakresie oceny skutków w celu przeprowadzenia pełnej 
analizy i jednoznacznego wykazania korzyści i kosztów tego wniosku oraz 
przedstawionych alternatywnych sposobów podejścia; oraz

- dialog między zainteresowanymi podmiotami, wspierany wspólnie przez 
Parlament i Komisję, aby osiągnąć porozumienie co do tego, jakie środki są 
konieczne do osiągnięcia obopólnych praktycznych korzyści przez 
przedsiębiorstwa i konsumentów.


