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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktykach 
handlowych 
(2013/2116(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym („dyrektywę o nieuczciwych praktykach 
handlowych”)1, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowane „Pierwsze 
sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych” (COM(2013)0139),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosowania dyrektywy o 
nieuczciwych praktykach handlowych (COM(2013)0138),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 października 2004r . w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”)2, 

– uwzględniając dyrektywę 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów 
konsumentów3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i 
reklamy porównawczej4, 

– uwzględniając analizę zatytułowaną „Transpozycja i wykonanie dyrektywy 2005/29/WE 
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej”, sporządzoną na zlecenie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów5, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
3 Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 51.
4 Teksty przyjęte, 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że konsumpcja jest jedną z sił napędowych wzrostu w Unii 
Europejskiej, przez co konsumenci odgrywają istotną rolę w gospodarce europejskiej;

B. mając na uwadze, że dyrektywa (2005/29/WE) o nieuczciwych praktykach handlowych 
jest głównym narzędziem prawnym Unii regulującym kwestie reklamy wprowadzającej w 
błąd i innych nieuczciwych praktyk w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami i 
konsumentami;

C. mając na uwadze, że poprzez klauzulę o „jednolitym rynku” w dyrektywie tej dąży się do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w całej Unii i jednoczesnego 
zagwarantowania przedsiębiorstwom większego bezpieczeństwa prawnego, jak również 
zredukowania przeszkód w handlu transgranicznym;

D. mając na uwadze, że tymczasowe odstępstwa umożliwiające państwom członkowskim 
kontynuację stosowania przepisów krajowych o charakterze bardziej restryktywnym lub 
nakazowym niż dyrektywa oraz wykonujące klauzule minimalnej harmonizacji zawarte w 
innych unijnych przepisach wygasły w dniu 12 czerwca 2013 r;

E. mając na uwadze, że państwa członkowskie, które wyrażają taką wolę, mogą rozszerzyć 
zakres stosowania dyrektywy o relacje między przedsiębiorstwami, oraz że do chwili 
obecnej tylko cztery kraje podjęły taką decyzję;

F. mając na uwadze, że Komisja Europejska zapowiedziała, iż wkrótce wystąpi z wnioskiem 
o rewizję dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej, poświęconej stosunkom między przedsiębiorstwami;

G. mając na uwadze, że rozwój gospodarki cyfrowej i wszystkie jej technologiczne 
zastosowania zrewolucjonizowały dokonywanie zakupów oraz sposób, w jaki 
przedsiębiorstwa się reklamują i sprzedają swoje towary i usługi;

1. podkreśla skuteczność regulacji prawnych wprowadzonych przez dyrektywę oraz jej 
doniosłą rolę w zakresie umacniania zaufania konsumentów i handlowców w stosunku do 
transakcji na rynku wewnętrznym, szczególnie w dziedzinie transakcji transgranicznych, 
jak również w zakresie zapewniania przedsiębiorstwom większego bezpieczeństwa 
prawnego;

2. wyraża ubolewanie, że pomimo przepisów dyrektywy 2006/114/WE zmierzających do 
wyeliminowania praktyk wprowadzających w błąd w dziedzinie reklamy, szczególnie w 
odniesieniu do relacji między przedsiębiorstwami, niektóre praktyki tego typu, 
szczególnie takie jak oszustwa dotyczące katalogów firmowych, nie zanikają; 
odnotowuje, że Komisja wyraża zamiar wystąpienia z wnioskiem o zmianę dyrektywy 
2006/114/WE dotyczącej relacji między przedsiębiorstwami w celu uskutecznienia walki 
z takimi zjawiskami; nie uważa za stosowne, by rozszerzenie zakresu dyrektywy 
2005/29/WE dotyczącej stosunków między przedsiębiorstwami i konsumentami na relacje 
między przedsiębiorstwami nastąpiło w najbliższej przyszłości; 
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3. uważa, że na tym etapie poszerzenie „czarnej listy” załącznika I nie jest zasadne; niemniej 
jednak wzywa Komisję do sporządzenia listy praktyk zdefiniowanych jako nieuczciwe 
przez organy krajowe w oparciu o ogólne zasady dyrektywy w celu oceny ewentualnej 
potrzeby takiego poszerzenia w przyszłości;

4. przypomina, że od dnia 12 czerwca 2013 r. państwa członkowskie nie mogą już stosować 
przepisów zachowanych do tej pory za zasadzie tymczasowych odstępstw; wzywa zatem 
państwa członkowskie do zastosowania się do tekstu dyrektywy w możliwie jak 
najkrótszym terminie;

5. potwierdza znaczenie i konieczność całościowego stosowania i adekwatnego wdrażania 
dyrektywy przez państwa członkowskie;

6. zachęca Komisję do dalszego uważnego monitorowania wykonania dyrektywy i, w 
stosownych przypadkach, do pozywania państw członkowskich, które dopuszczają się 
naruszeń poprzez niewdrażanie lub niewłaściwe wykonanie dyrektywy, zgodnie z 
Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

7. potwierdza znaczenie zacieśnienia współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wykonanie dyrektywy; w tym kontekście zachęca Komisję do 
przeprowadzenia, zgodnie z jej własnymi zapowiedziami do końca 2014 r., pogłębionej 
analizy zakresu zastosowania, skuteczności i mechanizmów operacyjnych rozporządzenia 
w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (rozporządzenia CPC);

8. podkreśla użyteczność „akcji kontrolnych” przeprowadzanych w ramach rozporządzenia 
CPC i wzywa Komisję do rozbudowy i zwiększenia skuteczności tych operacji; nawołuje 
Komisję do dokonania syntezy zgromadzonych danych i sporządzenia listy działań 
podjętych przez Komisję i państwa członkowskie w następstwie tych operacji oraz do 
upublicznienia swojej analizy;

9. wyraża ubolewanie, że pomimo aktualnie obowiązujących europejskich regulacji 
prawnych w dziedzinie cen transportu lotniczego oraz „akcji kontrolnych” 
przeprowadzonych w 2007 r. w ramach rozporządzenia CPC w odniesieniu do stron 
internetowych, na których oferowane są bilety lotnicze, konsumenci nadal padają ofiarą 
licznych praktyk wprowadzających w błąd w tym sektorze;

10. uważa, że kary za naruszenie dyrektywy nie powinny w żadnym wypadku być niższe od 
wielkości zysku zrealizowanego w następstwie nieuczciwej lub wprowadzającej w błąd 
praktyki; przypomina państwom członkowskim, iż dyrektywa stanowi, że sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające; zwraca się do Komisji o kompilację i 
analizę danych na temat sankcji zastosowanych przez państwa członkowskie;

11. z zadowoleniem odnotowuje fakt stworzenia przez Komisję bazy zawierającej dane na 
temat nieuczciwych praktyk handlowych; wyraża ubolewanie z powodu jej niedostępności 
w językach innych niż angielski; zwraca się do Komisji o stopniowe zwiększanie liczby 
języków, w których baza danych jest dostępna, oraz o poprawę jej widoczności, 
szczególnie wśród podmiotów gospodarczych;

12. podkreśla znaczenie wytycznych opracowanych przez Komisję w celu wspomożenia 
procesu wdrażania dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar dokonania zmian w tym 
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dokumencie do 2014 r.;

13. podkreśla znaczenie, jakie dla konsumentów ma dostępność skutecznych, szybkich i 
niezbyt kosztownych możliwości dochodzenia roszczeń; dlatego też apeluje do państw 
członkowskich o pełne stosowanie dyrektywy w sprawie metod alternatywnego 
rozwiązywania sporów i pozasądowego rozstrzygania konfliktów online;

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla konsumentów posiadają mechanizmy dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego 
umożliwiającego utworzenie ogólnounijnego mechanizmu dochodzenia roszczeń 
zbiorowych w dziedzinie ochrony konsumenta, który miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście Unii do kwestii zbiorowego dochodzenia 
roszczeń musi w pierwszym rzędzie skupiać się na reprezentatywnych działaniach 
podejmowanych przez podmioty należycie uznane na szczeblu krajowym i opierać się na 
zasadzie uprzedniej zgody (opt-in);

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Dyrektywa 2005/29/WE ma na celu ochronę konsumentów przed wymierzonymi w nich 
nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorstw i zwiększenie zaufania konsumentów 
w stosunku do transakcji dokonywanych na rynku wewnętrznym oraz jednoczesne 
zagwarantowanie przedsiębiorstwom wyższego poziomu pewności prawa. 

Zdaniem sprawozdawcy przepisy obecnej dyrektywy są satysfakcjonujące i na dzień 
dzisiejszy nie zachodzi konieczność wprowadzenia gruntownych zmian tego tekstu, natomiast 
uważa on, że pełne wdrożenie i właściwe stosowanie dyrektywy przez państwa członkowskie 
ma istotne znaczenie.

Kwestia zasadności rozszerzenia zakresu dyrektywy na sektor B2B zasługiwała na 
poruszenie, szczególnie w celu rozwiązania problemu oszustw dotyczących katalogów 
firmowych. Komisja Europejska w sprawozdaniu COM(2013)0139 uznała, że nie stanowi to 
najlepszej opcji, z czym sprawozdawca się zgadza:

- Zakres zastosowania dyrektywy 2006/114/WE obejmuje już możliwość zwalczania tych 
praktyk, a Komisja, która zapowiedziała rychłe przedstawienie wniosku o rewizję tego tekstu, 
będzie mogła przy okazji podać szczegółowe rozwiązania, które jej zdaniem należy 
wprowadzić, by usprawnić istniejące regulacje. Parlament nie omieszka wówczas wywiązać 
się z swojej roli współustawodawcy.

- Ponadto państwa członkowskie, które wyrażają taką wolę, mogą rozszerzyć zakres 
dyrektywy 2005/29/WE na relacje między przedsiębiorstwami i do chwili obecnej tylko 
cztery kraje podjęły taką decyzję.

- Co więcej, rozszerzenie zakresu dyrektywy stosującej się do relacji między 
przedsiębiorstwami a konsumentami na relacje między przedsiębiorstwami zaszkodziłoby 
przejrzystości obecnych regulacji, które wyraźnie oddzielają transakcje B2B i B2C.

- Wreszcie rozszerzenie dyrektywy 2005/29/WE na relacje B2B zobowiązałoby organy 
odpowiedzialne za jej wykonanie do zajmowania się również przypadkami B2B (wraz z 
transakcjami B2C), co mogłoby stać się dla nich źródłem praktycznych problemów. 

Z tych wszystkich powodów sprawozdawca, jak również Komisja Europejska, nie uważa, że 
rozszerzenie zakresu dyrektywy 2005/29/WE na transakcje B2B jest na tym etapie stosowne. 

Jeżeli chodzi o konieczność usprawnienia stosowania dyrektywy, w dalszym ciągu stwierdza 
się istnienie wad, dlatego też Komisja powinna uważnie monitorować wykonanie 
postanowień tego tekstu i, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez 
wahania pozywać państwa członkowskie, które dopuszczają się naruszeń poprzez 
niewdrażanie lub niewłaściwe wykonanie dyrektywy;

Sprawozdawca podkreśla również konieczność zacieśnienia współpracy między organami 
krajowymi w ramach sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta. Pomysł Komisji, by 
wprowadzić szkolenia przeznaczone dla organów krajowych i podmiotów wymiaru 
sprawiedliwości, ocenia się jako dobry; powinny one w pierwszym rzędzie prowadzić do 
pogłębienia znajomości systemu wdrożonego w innych państwach członkowskich.
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Sprawozdawca przypomina o znaczeniu „akcji kontrolnych” i domaga się ich 
zintensyfikowania. Co więcej, zasadnym wydaje się upublicznienie danych pozyskanych w 
czasie tych operacji, jak również działań podjętych w ich następstwie.

Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku prawidłowego i całościowego stosowania dyrektywy 
przez państwa członkowskie, pełne przestrzeganie jej przepisów stanie się bardziej skuteczne 
tylko za sprawą intensywnej prewencji i jasnej perspektywy poniesienia kary w przypadku ich 
naruszenia. Sprawozdawca jest zdania, że nieuczciwe praktyki nie mogą w żadnym wypadku 
przynosić zysku: wysokość sankcji powinna zawsze przekraczać wysokość zysku 
osiągniętego w wyniku stosowania takich praktyk. Wskazuje się na użyteczność dialogu 
między organami krajowymi oraz między organami krajowymi i Komisją Europejską w 
zakresie sankcji stosowanych wobec przedsiębiorstw skazanych za nieuczciwe praktyki 
handlowe.

Nawet jeśli tekst dyrektywy jako taki nie powinien być na tym etapie zmieniany, sytuacja 
wymaga wyjaśnienia pewnych szczegółów, dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji, by w nadchodzących miesiącach zająć się pracami nad 
aktualizacją wytycznych towarzyszących dyrektywie.

Aktualizacja ta stanie się w głównej mierze okazją do sprecyzowania informacji 
gwarancyjnych, jakie sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi przed 
zawarciem umowy, jak również do ustalenia akceptowalnych praktyk reklamowych w 
zakresie cen obowiązujących w transporcie lotniczym – są to dwie istotne z punktu widzenia 
ochrony konsumentów dziedziny.

Użyteczność bazy gromadzącej dane na temat nieuczciwych praktyk handlowych jest 
powszechnie uznawana; sprawozdawca wyraża zadowolenie, że Komisja Europejska posiada 
zamiar jej rozbudowania. Jednak fakt, że można zapoznać się z jej zawartością jedynie w 
języku angielskim, może okazać się problemem dla niektórych małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Dlatego należałoby, szczególnie z myślą o 
małych i mikroprzedsiębiorstwach, zadbać o dostępność tej bazy danych w różnych językach 
UE.

Na koniec przypomina się o konieczności zapewnienia konsumentom skutecznych, szybkich i 
niezbyt kosztownych możliwości dochodzenia roszczeń. By tak się stało, państwa 
członkowskie muszą w pełni wdrożyć dyrektywę w sprawie metod alternatywnego 
rozwiązywania sporów i pozasądowego rozstrzygania konfliktów online.

Sprawozdawca przypomina, że wielu konsumentów waha się przed żądaniem zwrotu 
kosztów, w sytuacji gdy wydana kwota wydaje się im niezbyt wysoka. Aby konsumenci w 
pełni korzystali ze swoich praw, należy wspierać utworzenie ogólnounijnego mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych w dziedzinie ochrony konsumenta, który stosowałby się do 
transakcji transgranicznych i opierał na zasadzie uprzedniej zgody (opt-in).

Na zakończenie sprawozdawca podkreśla konieczność szerszego uświadamiania 
konsumentów w zakresie wsparcia, jakiego w trakcie dochodzenia roszczeń mogą im udzielić 
zarówno stowarzyszenia konsumenckie, jak i Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.


