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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

W dniu 11 października 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie rozporządzenia 
w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Celem 
przyświecającym Komisji jest konsolidacja i poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez wspieranie handlu transgranicznego między przedsiębiorstwami a konsumentami. Do 
osiągnięcia tego celu dąży się przy pomocy wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, które stanowią niezależny i jednolity zbiór regulacji obejmujący zarówno przepisy 
w zakresie prawa umów, jak i przepisy służące ochronie konsumentów w kontekście 
sprzedaży towarów i treści cyfrowych i który należy traktować jako drugi opcjonalny reżim 
prawa umów obok krajowego prawa umów poszczególnych państw członkowskich.

Z uwagi na znaczenie tego wniosku ustawodawczego dla ochrony konsumentów na rynku 
wewnętrznym Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przypada w 
związku z tą kwestią szczególnie ważna rola. Z tego też powodu komisja IMCO jest nie tylko 
autorem opinii dla przedmiotowo właściwej Komisji Prawnej (JURI) zgodnie z 
postanowieniami art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącymi procedury 
obejmującej zaangażowane komisje, lecz w wielu dziedzinach przysługują jej nawet wyłączne 
kompetencje. 
Podobnie jak w komisji przedmiotowo właściwej, również w komisji IMCO wyznaczono 
dwóch współsprawozdawców, którzy ściśle ze sobą współpracowali podczas 
przygotowywania opinii (zorganizowali m.in. wysłuchanie publiczne oraz zlecili 
przeprowadzenie kontroli jakości oceny skutków Komisji Europejskiej). Ze względu na 
odmienne podejście każdego ze współsprawozdawców niniejszy projekt opinii obejmuje dwa 
dokumenty: 1) wspólne poprawki oraz 2) oddzielne poprawki, zaproponowane niezależnie 
przez każdego ze współsprawozdawców. Poniżej wyjaśniono pokrótce wspólne poprawki. 
Obydwaj współsprawozdawcy przedstawiają ponadto uzasadnienie wybranego przez siebie 
podejścia.

2. Uzasadnienie wspólnych poprawek

Tekst przepisów prawnych, w którym określa się prawa i obowiązki dwóch kontrahentów, 
powinien być możliwie jasny i precyzyjny. Jest to ważne szczególnie wówczas, gdy tekst taki 
dotyczy konsumentów. W miarę możliwości należy unikać zapisów dopuszczających różną 
interpretację. Konieczne jest również zadbanie o spójność z istniejącymi przepisami, 
zwłaszcza z dyrektywą o prawach konsumentów. Z uwagi na powyższe współsprawozdawcy 
proponują szereg poprawek precyzujących stosowane pojęcia i dopasowujących je do 
obowiązujących definicji. Wspólnie proponowane poprawki dotyczą również zgodności z 
umową w odniesieniu do treści cyfrowych, określenia „bezpłatny” oraz oferty sanacji 
świadczenia w przypadku rozwiązania umowy.

3. Uzasadnienie poprawek zaproponowanych oddzielnie przez każdego ze 
współsprawozdawców

a) Evelyne Gebhardt
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Niestosowność instrumentów fakultatywnych w prawie konsumenckim

Współsprawozdawczyni ma poważne wątpliwości co do stosowności wniosku Komisji. W 
dziedzinie prawa umów konsumenckich konsument wymaga szczególnej ochrony z uwagi na 
asymetrię w dostępie do informacji i dlatego zawierając umowę kupna-sprzedaży, musi mieć 
możliwość polegania na wysokim poziomie ochrony konsumenta. Z tego też powodu w 
szczególności w dziedzinie transgranicznego handlu online europejski prawodawca ma 
obowiązek stworzenia – poprzez dostosowanie przepisów prawa krajowego – uregulowań 
gwarantujących pewność prawa. W przeszłości służyła temu zasadniczo dyrektywa 
2011/83/UE. Dodatkowy instrument o charakterze fakultatywnym, w przypadku którego 
decyzję o stosowaniu podejmowałby de facto sprzedający, skomplikowałby sytuację prawną, 
a przede wszystkim pogorszył sytuację konsumentów. Ewentualna niepewność prawa, do 
jakiej mogłoby dojść w wyniku wprowadzenia fakultatywnych przepisów w zakresie prawa 
kupna-sprzedaży, stanowi dające się uniknąć zagrożenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Współsprawozdawczyni podziela wątpliwości licznych ekspertów 
twierdzących, że z uwagi na brak orzecznictwa musiałoby upłynąć wiele lat, zanim 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sposób wiążący rozstrzygnąłby kwestie związane z 
wykładnią wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Wprowadzenie 
fakultatywnego instrumentu oznaczałoby ponadto zaniechanie harmonizacji przynoszącej 
dotychczas pozytywne efekty. 

Krytyka w odniesieniu do oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję

Zdaniem współsprawozdawczyni obliczenia dotyczące kosztów transakcji oraz założenia 
odnośnie do zaufania konsumentów, które znalazły się w ocenie skutków przeprowadzonej 
przez Komisję, nie są przekonujące. I tak na przykład nie uwzględniono w tej ocenie ani 
skutków harmonizacji będących wynikiem przyjętej niedawno dyrektywy 2011/83/UE, ani 
przepisów dotyczących alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów (pozasądowe i 
internetowe rozstrzyganie sporów – ADR i ODR). W związku z tym na wniosek 
współsprawozdawczyni obydwie właściwe komisje – JURI i IMCO – przedłożyły Działowi 
Audytu Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego zbiór pytań z myślą o dokonaniu kontroli 
jakości oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję. Wyniki, przedstawione w dniu 22 
stycznia 2013 r. w komisji JURI, w dużej mierze potwierdzają wątpliwości 
współsprawozdawczyni. Braki metodyczne uwypuklone w analizie zniekształcają obraz 
wyłaniający się z oceny skutków tak bardzo, że nie można ich usprawiedliwiać faktem, iż 
wciąż jeszcze nie ma powszechnie uznanego modelu obliczania kosztów transakcji. 

Minimalny stopień harmonizacji kwestii związanych z gwarancją, usługami 
powiązanymi i treściami cyfrowymi

W związku z powyższym współsprawozdawczyni nie może opowiedzieć się za wnioskiem 
Komisji w sprawie fakultatywnych wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży. Niemniej jednak jest ona przekonana o potrzebie wspólnych europejskich regulacji 
w dziedzinie prawa umów konsumenckich. Dlatego też jako alternatywę wobec 
fakultatywnego prawa kupna-sprzedaży proponuje kontynuowanie i uzupełnienie 
realizowanej z powodzeniem harmonizacji przepisów prawa UE w zakresie umów 
konsumenckich. Po przyjęciu dyrektywy 2011/83/UE omawiany projekt dyrektywy jest 
źródłem usprawnień już tylko w niewielu dziedzinach prawa umów konsumenckich. Ponadto 
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należy uwzględnić rozwój handlu online i uregulować kwestię umów dotyczących treści 
cyfrowych. Współsprawozdawczyni jest również zdania, że należy się zająć usługami 
powiązanymi ze względu na ich ścisły związek z umową kupna-sprzedaży.

b) Hans-Peter Mayer

Wybór instrumentu i konieczność instrumentu

W dniu 8 listopada 2011 r. w pkt 5 swojego sprawozdania z inicjatywy własnej na temat 
wprowadzenia europejskiego prawa kupna-sprzedaży z myślą o konsumentach i 
przedsiębiorstwach (P7_TA(2011)062) Parlament Europejski wyraźnie opowiedział się za 
opcją instrumentu fakultatywnego, który miałby zostać przyjęty w drodze rozporządzenia. 
Parlament podkreślił przy tym, że ze względu na bezpośredniość oddziaływania jedynie 
rozporządzenie w sprawie przyjęcia instrumentu opcjonalnego byłoby korzystne dla 
przedsiębiorstw (obniżenie kosztów dzięki uniknięciu prawa kolizyjnego) i konsumentów 
(pewność prawa, zaufanie, wysoki poziom ochrony konsumentów). Komisja doszła do 
takiego samego wniosku w ocenie skutków z dnia 11 października 2011 r., której jakość i 
wiarygodność, na co wskazuje również ocena skutków przeprowadzona przez Parlament 
Europejski, opiera się wszelkiej krytyce.
Współsprawozdawcy chodzi o to, że konsument dokonujący zakupów online nie może tego 
czynić we wszystkich państwach członkowskich, gdyż przedsiębiorstwa oferują swoje towary 
bądź usługi tylko w niektórych państwach członkowskich.
Mechanizmy pozasądowego i internetowego rozstrzygania sporów są stosowane dopiero po 
dokonaniu transakcji w handlu online. Współsprawozdawcy przyświeca przede wszystkim 
myśl otwarcia rynku. Dane i fakty dowodzą, że jest to poważny problem na wspólnym rynku 
wewnętrznym.
Współsprawozdawca uważa zatem, że należy dążyć do dalszego otwarcia rynku 
wewnętrznego przy pomocy nowego instrumentu oraz stworzyć konsumentom i 
przedsiębiorstwom możliwość prostego, szybkiego i taniego zawierania transakcji kupna i 
sprzedaży w handlu transgranicznym.

Zakres instrumentu
Przedstawiając swoje wnioski, współsprawozdawca dąży do opracowania prostego i 
przejrzystego tekstu. Dużą wagę przywiązuje on przede wszystkim do tego, aby tekst 
zawierający przepisy prawne gwarantował równowagę między prawami konsumentów a 
prawami przedsiębiorstw. 
We wniosku przewidziano bardzo wysoki poziom ochrony konsumentów wybiegający w 
wielu przypadkach poza ochronę konsumentów gwarantowaną przez poszczególne państwa 
członkowskie. Jest on zatem korzystny nie tylko dla przedsiębiorstw, którym ułatwia 
działalność na różnych rynkach europejskich, lecz również dla konsumentów, gdyż dzięki 
niemu będą się oni cieszyć lepszą ochroną swoich interesów. Współsprawozdawca jest 
przekonany, że w perspektywie długoterminowej ów instrument fakultatywny sprawdzi się i 
spowoduje znaczne ożywienie rynku wewnętrznego w interesie konsumentów i 
przedsiębiorstw.

Współsprawozdawca uważa ponadto, że wymogi w zakresie informacji nie powinny być zbyt 
surowe. Odniesienia do innych, już istniejących przepisów powodują zamieszanie i należy je 
precyzyjniej formułować. Sprawozdawca zamierza wykreślić pojęcia: „dostawca”, 
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„użytkownik”, „usługodawca” i „klient” z myślą o uproszczeniu wniosku. Zdaniem 
współsprawozdawcy określenie stron mianem „kupującego” i „sprzedającego” jest 
wystarczające zarówno w przypadku sprzedaży towarów, jak i udostępniania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych, a także w przypadku świadczenia usług powiązanych. Dzięki 
wprowadzeniu tej zmiany można uprościć ok. 40 przepisów.

Współsprawozdawcy przyświeca konkretyzacja wniosku Komisji. Chodzi mu w 
szczególności o doprecyzowanie przepisów oraz uniknięcie niedokładnych pojęć prawnych i 
związanej z nimi niepewności prawa. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że w niektórych 
przypadkach konieczne byłoby odwołanie się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Współsprawozdawca wychodzi jednak z założenia, że po wprowadzeniu zamierzonych zmian 
miałoby to miejsce rzadziej niż obecnie. 

Współsprawozdawca uważa, że propozycja komisji JURI, aby ograniczyć zakres stosowania 
do umów zawieranych online i na odległość, stanowi dobry kompromis, którym należałoby 
się zająć podczas dalszego przebiegu procedury w komisji IMCO.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Daną osobę należy uważać za 
konsumenta również wówczas, gdy umowę 
zawiera się częściowo w celach 
handlowych i częściowo w celach 
niehandlowych (umowy o dwojakim celu), 
a cel handlowy umowy nie przeważa.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą poprawki jest motyw 17 z dyrektywy o prawach konsumentów.
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną działającą w celach
związanych z jej działalnością handlową, 
rzemieślniczą albo inną działalnością 
gospodarczą lub zawodową;

e) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub każdą osobę prawną, 
niezależnie od tego, czy jest to podmiot 
publiczny czy prywatny, która w związku z 
umowami działa – w tym również za 
pośrednictwem innej osoby działającej w 
jej imieniu lub na jej rzecz – w celach, 
które mogą być związane z jej 
działalnością handlową, gospodarczą,
rzemieślniczą lub zawodową;

Or. de

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną działającą w celach, które nie 
mieszczą się w ramach jej działalności 
handlowej, rzemieślniczej albo innej 
działalności gospodarczej lub zawodowej;

f) „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną działającą w celach
niezwiązanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
zawodową;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna odpowiadać definicji zawartej w dyrektywie o prawach konsumentów.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „towary” oznaczają ruchome przedmioty 
materialne; nie obejmują natomiast:

h) „towary” oznaczają materialne rzeczy
ruchome z wyjątkiem rzeczy 
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sprzedawanych w drodze postępowania 
egzekucyjnego lub w inny sposób z mocy 
prawa; za towar uznaje się również wodę, 
gaz i energię elektryczną, jeżeli oferuje się 
je do sprzedaży w ograniczonej objętości 
lub w określonej ilości;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna odpowiadać definicji zawartej w dyrektywie o prawach konsumentów, w 
tym również jeżeli chodzi o kolejność wymienionych towarów.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) energii elektrycznej i gazu ziemnego; 
oraz 

skreślony

Or. de

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wody i innych rodzajów gazu, chyba że 
zostały wystawione na sprzedaż w 
ograniczonej objętości lub ustalonej 
ilości:

skreślony

Or. de

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera m – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „usługa powiązana” oznacza każdą 
usługę związaną z towarami lub treściami 
cyfrowymi, taką jak instalacja, 
konserwacja lub naprawa albo inny rodzaj 
przekształcenia, świadczoną przez 
sprzedawcę towarów lub dostawcę treści 
cyfrowych na podstawie umowy 
sprzedaży, umowy o dostarczenie treści 
cyfrowych lub odrębnej umowy o 
świadczenie usług powiązanych zawartej w 
tym samym czasie co umowa sprzedaży 
lub umowa o dostarczenie treści 
cyfrowych; nie obejmują natomiast:

m) „usługa powiązana” oznacza każdą 
usługę związaną z towarami lub treściami 
cyfrowymi, taką jak instalacja, 
konserwacja lub naprawa albo inny rodzaj 
przekształcenia, świadczoną przez 
sprzedawcę towarów lub dostawcę treści 
cyfrowych na podstawie umowy 
sprzedaży, umowy o dostarczenie treści 
cyfrowych lub odrębnej umowy o 
świadczenie usług powiązanych, zawartej 
w tym samym czasie co umowa sprzedaży 
lub umowa o dostarczenie treści 
cyfrowych, lub w związku z nimi; nie 
obejmują natomiast:

Or. de

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „usługodawca” oznacza sprzedawcę 
towarów lub dostawcę treści cyfrowych, 
który zobowiązuje się świadczyć na rzecz 
klienta usługę powiązaną z tymi towarami 
lub treściami cyfrowymi;

n) „usługodawca” oznacza przedsiębiorcę, 
który zobowiązuje się świadczyć usługę 
powiązaną;

Or. de

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „gwarancja handlowa” oznacza każde 
zobowiązanie przedsiębiorcy lub 
producenta wobec konsumenta, oprócz 
wypełnienia obowiązków prawnych

s) „gwarancja handlowa” oznacza każde 
zobowiązanie przedsiębiorcy lub 
producenta („gwarant”) wobec 
konsumenta, niezależnie od jego
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ciążących na nim na mocy art. 106 w 
przypadku braku zgodności, do zwrotu 
zapłaconej ceny albo wymiany, naprawy 
lub serwisowania towarów lub treści 
cyfrowych, jeśli nie odpowiadają one 
specyfikacji lub nie spełniają innych 
wymogów niezwiązanych ze zgodnością
określonych w oświadczeniu 
gwarancyjnym lub w odpowiedniej
reklamie dostępnej w momencie zawarcia 
umowy lub przed jej zawarciem;

obowiązków prawnych związanych z 
obowiązkiem zapewnienia zgodności
towaru z umową, do zwrotu zapłaconej 
ceny lub wymiany towarów bądź treści 
cyfrowych, ich naprawy lub zapewnienia 
ich serwisu, jeśli nie są one zgodne ze 
specyfikacjami lub nie spełniają
jakichkolwiek innych wymogów 
niezwiązanych z występowaniem usterek,
określonych w oświadczeniu 
gwarancyjnym lub w stosownej reklamie 
dostępnej w momencie zawarcia umowy 
lub przed jej zawarciem;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna odpowiadać definicji zawartej w dyrektywie o prawach konsumentów.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „naprawa” oznacza przywrócenie lub 
doprowadzenie towaru lub treści 
cyfrowych do stanu zgodności z umową w 
przypadku sprzeczności z umową; 

Or. de

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera s b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sb) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną wytwarzającą towary 
lub treści cyfrowe bądź osobę, w imieniu 
której ma miejsce wytwarzanie, każdego 
importera sprowadzającego towary lub 
treści cyfrowe na obszar Unii Europejskiej 
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lub każdą inną osobę, której nazwisko, 
nazwa, marka lub inne oznaczenie 
znajduje się na towarach lub treściach 
cyfrowych, wskazując tę osobę jako 
producenta;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej 1999/44/WE.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera t

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „trwały nośnik” oznacza każdy nośnik, 
który umożliwia stronie przechowywanie 
informacji kierowanych do niej osobiście,
w sposób który da jej do nich wgląd w 
przyszłości przez okres odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i który
pozwala na odtworzenie przechowywanych 
informacji w niezmienionej postaci;

t) „trwały nośnik” oznacza każde medium 
umożliwiające konsumentowi lub 
przedsiębiorcy przechowywanie informacji 
kierowanych do niego w sposób
umożliwiający dostęp do tych informacji
w przyszłości przez okres odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które
pozwala na odtworzenie przechowywanych 
informacji w niezmienionej postaci;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna odpowiadać definicji zawartej w dyrektywie o prawach konsumentów. 
Słowo „osobiście” należy jednak wykreślić, gdyż w przeciwnym razie można by 
wywnioskować, że zawsze musi chodzić o informacje skierowane do jednej strony.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera y a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ya) „bezpłatne” przywrócenie lub 
doprowadzenie towaru do stanu zgodnego 
z umową odnosi się do związanych z tym 
kosztów, zwłaszcza kosztów wysyłki, 
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robocizny i materiałów.

Or. de

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 105 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli treści cyfrowe wymagają 
późniejszej aktualizacji przez 
przedsiębiorcę, musi on zapewnić, by treści 
te pozostały zgodne z umową przez cały 
czas jej obowiązywania.

4. Jeżeli treści cyfrowe wymagają 
późniejszej aktualizacji przez 
przedsiębiorcę lub jeżeli przedsiębiorca 
dostarcza je w odrębnych częściach, musi 
on zapewnić, by treści te pozostały zgodne 
z umową przez cały czas jej 
obowiązywania.

Or. de

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – artykuł 109 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zawiadomienie o rozwiązaniu nie 
wyłącza możliwości zaoferowania sanacji 
świadczenia.

skreślony

Or. de


