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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że prawo umów stanowi trzon wszystkich przepisów krajowych 
dotyczących zachowań rynkowych przedsiębiorstw i konsumentów; mając na uwadze, 
że ze względu na 27 różnych systemów prawnych, jak również z powodu ryzyka i 
kosztów związanych z transakcjami transgranicznymi rynek wewnętrzny wciąż jest 
rozczłonkowany,

B. mając na uwadze, że korzyści ze wspólnego europejskiego prawa umów odnieśliby 
zwłaszcza konsumenci, gdyż to oni mogą w pełni korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego,

C. mając na uwadze, że w swojej zielonej księdze1 Komisja przedstawiła liczne 
możliwości związane z instrumentem europejskiego prawa umów, które mogłyby 
pomóc UE wyjść z kryzysu gospodarczego, zwiększyć liczbę przedsiębiorstw w UE 
oraz wzmocnić zaufanie obywateli do rynku wewnętrznego,

D. mając na uwadze, że negocjacje w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 
konsumentów2 uwidoczniły trudności związane z koncepcją harmonizacji i jej granice 
w dziedzinie prawa umów, choć nie podważyły sensu wspólnego zaangażowania na 
rzecz wysokich standardów ochrony konsumentów w Europie,

E. mając na uwadze, że efekt końcowy tego procesu – europejskie prawo umów – musi 
być dobrze przemyślany, w razie konieczności zmieniony i formalnie przyjęty przez 
prawodawcę europejskiego, aby proces ów zyskał polityczną legitymację i takież 
poparcie,

1. z zadowoleniem przyjmuje otwartą debatę na temat zielonej księgi i pragnie, aby 
właściwe służby Komisji dogłębnie przeanalizowały wynik tych konsultacji;

2. stoi na stanowisku, że ustanowienie opcjonalnego europejskiego prawa umów 
mogłoby oznaczać ważną korzyść z punktu widzenia lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz że za jego formę prawną i zakres merytoryczny powinny 
ostatecznie odpowiadać Parlament i Rada;

3. jest zdania, że europejskie prawo umów stanowi spójną i dodatkową propozycję w 
odniesieniu do umów transgranicznych, przy czym państwom członkowskim 
pozostawia się możliwość stosowania go również w przypadku umów krajowych;

4. jest przekonany, że wspólne europejskie prawo umów stanowi poprawę zdolności 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, jednocześnie nie narusza ono krajowych praw 

                                               
1 COM(2010)0348 
2 COM(2008)0614
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umownych w państwach członkowskich;

5. uważa, że odpowiednia podstawa prawna instrumentu regulującego kształt umów 
między przedsiębiorstwami (B2B) i umów między przedsiębiorstwami a 
konsumentami (B2C) znajduje się w art. 114 i 169 lub 352 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

6. stwierdza, że należy dążyć do zróżnicowania prawa umów w zależności od tego, czy 
dotyczy ono zobowiązań podejmowanych przez przedsiębiorstwa (B2B), czy też 
umów zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C), a to z 
szacunku do wspólnych tradycji krajowych systemów prawnych oraz z uwagi na 
ochronę słabszych partnerów umowy, czyli konsumentów;

7. podkreśla szczególne znaczenie, jakie ma ułatwienie handlu elektronicznego w UE, 
który jest słabo rozwinięty ze względu na różne krajowe systemy prawne w 
odniesieniu do umów, a który przedsiębiorstwa i konsumenci słusznie uważają za 
potencjalny bodziec do wzrostu w przyszłości;

8. zwraca uwagę, że pojedyncze elementy prawa umów konsumenckich znajdują się już 
w różnych europejskich przepisach oraz że rozsądnie byłoby ująć je w jednolitym 
europejskim prawie umów; ponadto zwraca uwagę, że owe już istniejące przepisy 
wskazują na konieczność jasno uporządkowanej i łatwo rozpoznawalnej przez 
konsumenta jednolitej regulacji;

9. uważa, że zakres regulacji europejskiego prawa umów powinien koncentrować się na 
zasadach umów, przy czym w przypadku umów konsumenckich rozsądne wydaje się 
zwrócenie szczególnej uwagi na prawo dotyczące umów kupna-sprzedaży oraz 
ewentualnie umów cywilnoprawnych o pracę i umów o dzieło, a część ogólna 
powinna obejmować przepisy dotyczące definicji umowy, obowiązków umownych, 
dojścia umowy do skutku, reprezentacji, przyczyn nieważności, wykładni umów, 
wykonania umowy, praw i obowiązków wynikających z umowy, zwłaszcza praw z 
tytułu gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, wypowiedzenia, przedawnienia itp.;

10. jest przekonany, że ustawę należy przedstawić w formie wyważonej, jak i prostej, 
jasnej, przejrzystej, przyjaznej dla użytkownika i bez nieokreślonych pojęć prawnych, 
tak aby była ona zrozumiała zwłaszcza dla konsumentów europejskich, przy czym 
należy zwracać uwagę na ewentualne interesy obydwu partnerów każdej umowy (lub 
ich większej liczby);

11. zwraca uwagę, że konsument musi w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na 
stosowanie prawa europejskiego oraz że nie można go wprowadzać milcząco, np. za 
pośrednictwem ogólnych warunków sprzedaży;

12. uważa, że europejskie prawo umowne regulujące stosunki między przedsiębiorstwami 
a konsumentami (B2C) musi uwzględniać bardzo wysoki stopień ochrony 
konsumentów, a gdyby państwa członkowskie miały zagwarantować jeszcze lepszą 
ochronę konsumentów, należy to wyraźnie zapisać w załączniku do ustawy;
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13. podkreśla, że ostatecznym sprawdzianem dla każdego instrumentu jest sam rynek 
wewnętrzny; zwraca się do Komisji o zastanowienie się nad najlepszymi możliwymi 
sposobami oceny ewentualnych przyczyn dobrowolnego korzystania zeń przez 
przedsiębiorców i konsumentów; podkreśla konieczność oddania do dyspozycji 
wszystkich potencjalnych zainteresowanych (w tym również sądów krajowych) treści 
postanowień dotyczących udostępniania odpowiednich informacji na temat jego 
istnienia i sposobu funkcjonowania.


