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Dotyczy: uzasadnionej opinii Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Proszę zapoznać się z załączoną uzasadnioną opinią Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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Uzasadniona opinia Izby Gmin

Przedłożona przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zgodnie z art. 6 

Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dla 
Unii Europejskiej dotyczących sprzedaży1

Ramy wyznaczone przez Traktat w zakresie oceny zgodności z zasadą pomocniczości

1. U podstaw zasady pomocniczości leży pragnienie zapewnienia, że decyzje są 

podejmowane na poziomie możliwie najbliższym obywatelom Unii. Zasada ta jest 

zdefiniowana w art. 5 ust. 2 Traktatu UE:

„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 

kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w 

jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający 

przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz 

lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe 

jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.

2. Instytucje UE muszą zapewnić „stałe przestrzeganie”2 zasady pomocniczości zgodnie 

z Protokołem (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

3. W związku z tym przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego aktu prawodawczego Komisja 

musi przeprowadzić szerokie konsultacje, a konsultacje te, w stosownych przypadkach, 

powinny uwzględniać wymiar regionalny i lokalny3.

4. Na mocy art. 5 Protokołu nr 2 każdy projekt aktu prawodawczego powinien zawierać 

szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i 

proporcjonalności. Takie stwierdzenie powinno zawierać:

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Art. 1 protokołu nr 2.
3 Art. 2 protokołu nr 2.
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— ocenę skutków finansowych proponowanego projektu aktu;

— w przypadku dyrektywy dane umożliwiające ocenę skutków wniosku dla ustawodawstwa 

krajowego oraz, w stosownym przypadku, dla ustawodawstwa regionalnego; oraz

— uzasadnienie wskaźnikami jakościowymi i zawsze, gdy jest to możliwe, wskaźnikami 

ilościowymi, że dany „cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii”.

Szczegółowe stwierdzenie powinno także brać pod uwagę konieczność zminimalizowania 

wszelkich obciążeń, finansowych lub administracyjnych nakładanych na UE, rządy krajowe, 

władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli oraz to, by takie obciążenia 

były współmierne do zamierzonego celu.

5. Na mocy art. 5 ust. 2 i art. 12 litera b) Traktatu UE parlamenty krajowe czuwają nad 

przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole nr 2 

zwaną procedurą uzasadnionej opinii.

Poprzedni Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

6. Poprzedni Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 

załączony do Traktatu z Amsterdamu zawierał pomocne wytyczne dotyczące sposobu 

stosowania zasady pomocniczości. Wytyczne te pozostają istotnym wskaźnikiem w zakresie 

zgodności z zasadą pomocniczości:

„Aby działanie Wspólnoty było uzasadnione, obydwa aspekty zasady pomocniczości 

powinny zostać spełnione: cele proponowanego działania nie mogą być osiągnięte 

w stopniu wystarczającym przez działanie państw członkowskich w ramach ich 

krajowych systemów konstytucyjnych i dlatego mogą zostać lepiej osiągnięte przez 

działanie na szczeblu Wspólnoty.

„Przy sprawdzaniu czy powyższe warunki zostały spełnione, należy kierować się 

następującymi wytycznymi:
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• rozważana kwestia ma aspekty transnarodowe, które nie mogą być uregulowane 

satysfakcjonująco przez działania państw członkowskich;

• działania jedynie na poziomie krajowym lub brak działania Wspólnoty byłyby 

sprzeczne z wymogami Traktatu (takimi jak konieczność korekty zniekształceń 

konkurencji lub unikania ukrytych ograniczeń w handlu, a także wzmocnienia 

spójności gospodarczej i społecznej) bądź w inny sposób miałyby znaczny 

niekorzystny wpływ na interesy państw członkowskich,

• działanie prowadzone na poziomie Wspólnoty przyniosłoby wyraźne korzyści, 

ze względu na ich rozmiary lub skutki w porównaniu z działaniem na poziomie 

państw członkowskich”1.

Proponowane prawodawstwo

7. Treść proponowanego rozporządzenia została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu 

komisji kontroli spraw europejskich, do którego załączono niniejszą uzasadnioną opinię. 

W tym dążeniu przedstawia się wymieniony cel wniosku oraz podstawy przemawiające za 

działaniami na szczeblu UE zamiast na szczeblu państw członkowskich.

Cel

8. W uzasadnieniu Komisji cel wniosku został określony w sposób następujący:

„Ogólnym celem wniosku jest poprawa tworzenia i funkcjonowania rynku 

wewnętrznego poprzez ułatwienie przedsiębiorcom ekspansji handlu transgranicznego a 

konsumentom dokonywania transgranicznych zakupów. Cel ten może zostać osiągnięty 

przez udostępnienie niezależnego, jednolitego zestawu norm prawa umów – w tym 

przepisów służących ochronie konsumentów – czyli wspólnych europejskich przepisów 

dotyczących sprzedaży, które powinny być traktowane jako drugi reżim prawa umów w 

prawie krajowym poszczególnych państw członkowskich.”2.

                                               
1 Artykuł 5.
2 Str. 4 uzasadnienia Komisji
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Zasada pomocniczości

9. W uzasadnieniu Komisji pomocniczość została określona w następujący sposób: „Cel 

wniosku, tj. przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, poprzez 

udostępnienie fakultatywnego jednolitego zestawu norm prawa umów, ma wyraźny wymiar 

transgraniczny i nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie w ramach ich systemów krajowych.”

„Tak długo jak różnice w przepisach krajowego prawa umów prowadzą do 

powstawania dodatkowych, znaczących kosztów transakcyjnych w transakcjach 

transgranicznych, cel zakładający realizację rynku wewnętrznego poprzez ułatwienie 

przedsiębiorcom ekspansji w zakresie handlu transgranicznego, a konsumentom 

dokonywania zakupów transgranicznych, nie może zostać w pełni osiągnięty.

Poprzez przyjęcie nieskoordynowanych środków na szczeblu krajowym państwa 

członkowskie nie będą mogły usunąć dodatkowych kosztów transakcyjnych i 

komplikacji prawnych wynikających z różnic w przepisach krajowego prawa umów, z 

którymi borykają się przedsiębiorcy w handlu transgranicznym w UE. Konsumenci 

będą nadal mieli ograniczony wybór i dostęp do produktów z innych państw 

członkowskich. Nie będą mieli również zaufania wynikającego ze znajomości 

przysługujących im praw.

Cel wniosku może zostać zatem lepiej osiągnięty poprzez działanie na szczeblu Unii, 

zgodnie z zasadą pomocniczości. Unia jest najlepiej predestynowana do zaradzenia 

problemom rozdrobnienia przepisów poprzez przyjęcie środka w dziedzinie prawa 

umów zbliżającego przepisy mające zastosowanie do transakcji transgranicznych. 

Ponadto w miarę zmiany tendencji rynkowych, które skłaniają państwa członkowskie 

do podejmowania niezależnych działań, polegających np. na regulowaniu 

wschodzącego rynku treści cyfrowych, rozbieżności regulacyjne prowadzące do 
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zwiększonych kosztów transakcyjnych oraz luki w ochronie konsumentów 

przypuszczalnie jeszcze wzrosną”1

10. W ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję odniesiono się do kwestii 
pomocniczości w następujący sposób:

„Niniejsza inicjatywa jest zgodna z zasadą pomocniczości z różnych względów. Cele 

zakładające ułatwienie przedsiębiorcom ekspansji w kontekście transgranicznym a 

konsumentom dokonywania zakupów na rynku wewnętrznym nie mogą zostać w pełni 

osiągnięte tak długo, jak długo przedsiębiorcy i konsumenci nie będą mogli stosować 

jednolitego zestawu norm prawa umów w transakcjach transgranicznych. Obecne ramy 

prawne są niewystarczające, ponieważ brakuje w nich jednolitych przepisów prawa 

materialnego obejmujących całość cyklu życia umowy transgranicznej. Ponadto w 

miarę zmiany tendencji rynkowych, które skłaniają państwa członkowskie do 

podejmowania niezależnych działań, polegających np. na regulowaniu wschodzącego 

rynku treści cyfrowych, rosną rozbieżności regulacyjne. Prowadzą one do 

zwiększonych kosztów transakcyjnych oraz komplikacji prawnych dla przedsiębiorców 

oraz do braku pewności dla przedsiębiorców i konsumentów przeprowadzających 

transakcje transgraniczne.

„Niektóre zainteresowane strony przyznają, że współistnienie różnych praw umów 

doprowadziło do fragmentacji prawnej, co może wpłynąć na funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku”. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi i 

brakiem pewności prawnej dla przedsiębiorców oraz brakiem zaufania ze strony 

konsumentów. Unia jest najlepiej predestynowana do usunięcia przeszkód w 

funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, gdyż przeszkody te mają wyraźny wymiar 

transgraniczny. Dokładniej, jest najlepiej predestynowana do rozwiązania problemów

związanych z prawem umów przez opracowanie jednolitego zestawu istotnych norm 

prawa umów. Unia zwiększy znaczenie istniejących ram prawnych przez utworzenie 

                                               
1 Strona 9.
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takich przepisów dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy prowadzą transakcje 

transgraniczne.”1

Aspekty rozporządzenia niezgodne z zasadą pomocniczości

11. Izba Gmin uważa, że projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich 

przepisów dla UE dotyczących sprzedaży nie jest zgodny z wymogami proceduralnymi 

nałożonymi na Komisję w protokole (nr 2) bądź z zasadą pomocniczości w poniższych 

obszarach.

i) Niezgodność z podstawowymi wymogami proceduralnymi

12. Ani w uzasadnieniu ani w ocenie skutków nie figuruje „szczegółowe stwierdzenie 

umożliwiające ocenę zgodności z zasadą pomocniczości.” (i proporcjonalności) zgodnie z 

wymogami zawartymi w art. 5 protokołu 2 TFUE, którego treść znajduje się w ust. 4 

niniejszej uzasadnionej opinii.

13. W myśl założenia zawartego w art. 5 TUE decyzje powinny być podejmowane jak 

najbliżej obywateli UE. Wyjście z tego założenia nie powinno być traktowane jako rzecz 

oczywista, lecz należy je uzasadnić w sposób wystarczająco szczegółowy i jasny, aby 

obywatele UE oraz ich wybrani przedstawiciele byli w stanie zrozumieć wskaźniki 

jakościowe i ilościowe prowadzące do wniosku, iż „cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na 

poziomie Unii”.2

14. Dowody, jakie otrzymała komisja kontroli spraw europejskich pokazuje, że wniosek 

będzie miał najprawdopodobniej znaczny wpływ na, między innymi, przepisy krajowego 

prawa umów, czy to bezpośrednio, czy też pośrednio; na krajowe systemy ochrony praw 

konsumenta; na jasność i pewność prawną w transgranicznych umowach sprzedaży towarów;

na koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Fragmenty ust. 9 i 10 niniejszej uzasadnionej 

                                               
1 Strona 22:
2 Art. 5 protokołu nr 2.
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opinii pokazują, że żaden z powyższych elementów nie jest wzięty pod uwagę przez Komisję 

w jej ocenie zgodności wniosku z zasadą pomocniczości, co znacznie utrudnia parlamentom 

narodowym ocenę zgodności z zasadą pomocniczości w wyznaczonym terminie ośmiu 

tygodni na przedłożenie uzasadnionej opinii. (Izbie Gmin ogromnie pomogły raporty złożone 

przez reprezentatywne organizacje w Wielkiej Brytanii). Niedostarczenie przez Komisję 

szczegółowego stwierdzenia stanowi zadaniem Izby Gmin naruszenie istotnych wymogów 

proceduralnych protokołu 2.

16. Podejście Komisji do kwestii pomocniczości napawa niepokojem nie tylko Izbę Gmin, 

lecz wszystkie parlamenty krajowe w państwach członkowskich UE. Izba Gmin zwraca 

uwagę na ust. 2.3 uwag z XLVI posiedzenia COSAC:

„Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 2, COSAC podkreśla, że w celu wykonywania uprawnień 

przyznanych parlamentom narodowym niezbędne jest umożliwienie im oceny skutków 

finansowych projektów aktów ustawodawczych UE, a w przypadku dyrektyw, także 

oceny skutków dla krajowych systemów prawnych. Jednocześnie COSAC przypomina, 

że projekty aktów ustawodawczych UE powinny być uzasadniane na podstawie 

wskaźników jakościowych i ilościowych. COSAC odnotowuje, że analizy 

pomocniczości zawarte w uzasadnieniach Komisji nie spełniają, jak dotąd, wymogów 

art. 5.”

ii) Niezgodność z zasadą pomocniczości

17. Zgodność tego celu z zasadą pomocniczości jest oceniana w świetle wytycznych 

określonych w pkt. 6 powyżej.

18. Jest oczywiste, że wspólne dla wszystkich państw członkowskich fakultatywne przepisy 

dotyczące sprzedaży jest lepiej zaplanować na szczeblu UE niż na szczeblu krajowym. Jednak 

tylko przy założeniu, że w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez państwa 

członkowskie proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży a) są 

konieczne i b) przyniosą wyraźne korzyści ze względu na swoje rozmiary i skutki. Oba te 
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wymogi muszą zostać spełnione, aby zachować zgodność z zasadą pomocniczości. Na 

podstawie otrzymanych dowodów Izba Gmin ma wątpliwości, czy zostało spełnione 

którekolwiek z tych kryteriów.

Konieczność

19. Ani badania przeprowadzone przez Which?, ani te, które przeprowadziła organizacja 

Consumer Focus nie wykazują, że różniące się przepisy dotyczące sprzedaży w znacznym 

stopniu powstrzymują konsumentów czy przedsiębiorców od przeprowadzania transakcji 

transgranicznych. Ich wnioski bazują również na analizie statystycznej, na której opiera się 

Komisja.1

20. W swoim sprawozdaniu Which? podaje, że w ostatnim Eurobarometrze 80% firm 

stwierdziło, że nigdy lub nieczęsto powstrzymują ich przeszkody wynikające z prawa umów 

konsumenckich. 72% firm powiedziało, że konieczność przestrzegania oraz dostosowania się 

do różniących się przepisów ochrony konsumenta w uregulowaniach obcego prawa umów nie 

ma wpływu lub ma jedynie minimalny wpływ na ich decyzję sprzedaży transgranicznej 

konsumentom z innych państw UE. Ponadto 79% firm powiedziało, że jednolite europejskie 

prawo umów konsumenckich nie zmieniłoby lub tylko nieznacznie zwiększyło liczbę ich 

transakcji transgranicznych. Badania Komisji pokazują, że największym zmartwieniem 

konsumentów dokonujących zakupów transgranicznych jest ryzyko stania się ofiarą oszustwa 

(62%) oraz pytanie o postępowanie w przypadku gdy coś pójdzie nie tak (59%). Nowe 

badania Which? potwierdzają to – ponad połowa badanych konsumentów zgłosiła obawy 

dotyczące postępowania w przypadku gdy coś pójdzie nie tak jako główny powód 

niekupowania towarów u sprzedawców spoza Wielkiej Brytanii.

21. Consument Focus podaje:

                                               
1 Szczegółowe uwagi reprezentatywnych e-organizacji oraz materiał dowodowy przekazany Parlamentowi przez 
rząd w formie uzasadnienia znajdują się w pełnym sprawozdaniu komisji kontroli spraw europejskich z dnia 23 
listopada 2011 r., do którego dołączona została uzasadniona opinia.



PE478.503v01-00 10/15 CM\887051PL.doc

PL

• komisyjna tablica wyników dla rynków konsumenckich (marzec 2011) podaje, 

że główne powody braku handlu transgranicznego są natury praktycznej. 62% 

konsumentów boi się, że padnie ofiarą oszustwa, 59% zgłosiło obawy dotyczące 

postępowania w przypadku problemów a 49% miało wątpliwości dotyczące 

dostawy;

• w badaniu jakościowym Eurobarometru w sprawie przeszkód dla obywateli na 

rynku wewnętrznym (wrzesień 2011) najważniejszą przyczyną niedokonywania 

przez konsumentów zakupów transgranicznych, był fakt, że wolą oni kupować 

lokalnie; oraz

• w swoim sprawozdaniu w sprawie transgranicznego e-handlu Komisja podaje, 

że 71% konsumentów myślało, że trudniej jest rozwiązać problemy, jeśli 

zakupów dokonuje się u dostawców z siedzibą w innych państwach UE.

22. Wyniki te zostały potwierdzone przez badania przeprowadzone przez Consumer Focus. 

Badanie mystery shopping, przeprowadzone z udziałem organizacji konsumenckich z 11 

krajów, dotyczące doświadczeń konsumentów w zakresie kupowania towarów i usług przy 

pomocy telefonu komórkowego, wykazało luki w zakresie ujawniania informacji. Dotyczyły 

one między innymi podziału obowiązków handlowców w łańcuchach transakcji,

niedostatecznego rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń oraz problemów z 

płatnościami.

23. Znaczenie wpływu różniącego się prawa umów konsumenckich na decyzje 

przedsiębiorstw dotyczące handlu transgranicznego również wydaje się być przesadzone.

Zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną skutków1 tylko 7% firm uważa, że 

konieczność przestrzegania oraz dostosowania się do różniących się przepisów ochrony 

konsumenta w uregulowaniach obcego prawa umów ma znaczny wpływ na ich decyzję 

sprzedaży transgranicznej konsumentom z innych państw UE. Jest zaskakujące, że te 

                                               
1 Str. 13 przypis 55:
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istotne dane statystyczne nie znajdują się w odnośnym ustępie oceny skutków, lecz 

w przypisie. Zdanie w tym ustępie wprowadza w błąd:

„38% firm z doświadczeniem lub zainteresowanych handlem transgranicznym uznało 

konieczność przestrzegania oraz dostosowania się do różniących się przepisów 

ochrony konsumenta w uregulowaniach obcego prawa umów za przeszkodę.”

24. W ostatnim badaniu Flash Eurobarometer (nr 300) blisko 80% handlowców powiedziało, 

że zharmonizowane prawo konsumenckie w UE „nie będzie miało znaczenia lub będzie miało 

małe znaczenie dla prowadzonego przez nich handlu transgranicznego”. Zgodnie z badaniem 

Flash Eurobarometer nr 321 blisko 90% handlowców nigdy lub rzadko odmawiało sprzedaży 

konsumentom z innych krajów ze względu na różnice w ochronie konsumentów w przepisach 

prawa umów w ich państwach członkowskich UE. 

25. Consumer Focus stwierdza, że Komisja nie dostarczyła przekonujących dowodów na 

poparcie jej stanowiska, że ten nowy instrument unijnego prawa umów przyczyni się do 

realizacji celu Komisji pobudzenia handlu transgranicznego. Badania Consumer Focus

pokazują, że istnieją inne, znacznie poważniejsze przeszkody dla handlu transgranicznego z 

udziałem przedsiębiorstw i konsumentów niż różnice w prawie umów.

26. Badanie przeprowadzone przez Federację Małych Przedsiębiorstw (FSB), która popiera 

wniosek, pokazało, że tylko 18% przedsiębiorstw stwierdziło, że wniosek ten byłby dla nich 

pomocny. Jedna czwarta członków FSB prowadzi handel zagraniczny, 87% z nich z 

państwami UE, z czego tylko 14% twierdzi, że bariery prawne zniechęcają do prowadzenia 

transgranicznego handlu.

Wyraźne korzyści ze względu na rozmiary i skutki

27. Reprezentatywne organizacje w Wielkiej Brytanii oraz rząd w swoim uzasadnieniu dla 

Parlamentu z dnia 31 października zgłosił szereg obaw, które częściowo się pokrywają.

Wyrażają one poważne wątpliwości dotyczące kwestii, czy zamierzenie ustawodawcze 

„ułatwienia przedsiębiorcom ekspansji handlu transgranicznego a konsumentom dokonywania 

transgranicznych zakupów” celem ułatwienia sprzedaży transgranicznej może zostać 
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zrealizowane, a zatem czy działania podjęte na szczeblu UE będą skuteczniejsze od działań na 

szczeblu państw członkowskich.

- Złożoność prawna

28. Przede wszystkim wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży mogą prowadzić do 

większej złożoności prawnej. Fakt, że wiele kwestii wymienionych w motywie 27, które mają 

wpływ na stosunek prawny między stronami, nie jest objętych tym dobrowolnym systemem, 

może zaszkodzić zakładanemu celowi zlikwidowania konieczności ponoszenia przez 

przedsiębiorstwa kosztów transakcyjnych związanych z uzyskaniem porady prawnej w 

sprawie przepisów obcego kraju. Prawnicy w Wielkiej Brytanii wyrażają uzasadnioną obawę, 

że wnioski w przedstawionej formie raczej wprowadzają zamęt a nie zmniejszają komplikacje 

prawne. W motywie 27 ujęto następujące wyjątki:

„Wszystkie kwestie o charakterze umownym lub pozaumownym, które nie zostały ujęte 

we wspólnych europejskich przepisach dotyczących sprzedaży regulowane są przepisami 

prawa krajowego obowiązującymi poza wspólnymi europejskimi przepisami dotyczącymi 

sprzedaży, mającymi zastosowanie na mocy rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

rozporządzenia (WE) nr 864/2007 lub jakichkolwiek innych właściwych norm 

kolizyjnych. Kwestie te obejmują, przykładowo, osobowość prawną, nieważność umowy 

wynikającą z braku zdolności do czynności prawnych, sprzeczność z prawem lub dobrymi 

obyczajami, określenie języka umowy, kwestie niedyskryminacji, reprezentację, wielość 

dłużników i wierzycieli, zmianę stron, w tym cesję, potrącenie i połączenie, prawo 

rzeczowe, w tym przeniesienie własności, prawo własności intelektualnej i prawo 

deliktów. Ponadto kwestia tego, czy można łącznie dochodzić konkurencyjnych roszczeń 

umownych i pozaumownych, pozostaje poza zakresem wspólnych europejskich przepisów 

dotyczących sprzedaży.”

- Pewność prawa

29. Jednolite stosowanie kodeksu prawnego w całej UE wymaga jego jednakowej 

interpretacji. Wniosek nie dostarcza jednak instrumentu gwarantującego jednolitą 

interpretację. Artykuł 14 zobowiązuje państwa członkowskie do przekazywania 
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prawomocnych wyroków ich sądów zawierających wykładnię wspólnych europejskich 

przepisów dotyczących sprzedaży lub jakichkolwiek innych przepisów rozporządzenia. 

Komisja utworzy bazę danych takich wyroków. Baza danych wyroków nie będzie jednak 

stanowić precedensu prawnego dla sądów krajowych, które są odpowiedzialne za 

interpretację i egzekwowanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

Ponieważ brakuje jednolitej wykładni prawa, prawnicy w Wielkiej Brytanii uważają, że 

najprawdopodobniej będzie ono interpretowane i stosowane w różnych państwach 

członkowskich w różny sposób. Doprowadzi to do braku pewności prawnej a nie do 

przejrzystości jeśli chodzi o sprzedaż transgraniczną prowadzoną zgodnie z nowym 

instrumentem, będzie wymagało ekspertyzy prawnej a zatem podważy zasadniczy cel tego 

wniosku.

- Prawa konsumentów

30. Wprowadzenie „fakultatywnego” europejskiego prawa umów zwiększy niepewność 

prawną oraz wywoła zamęt wśród konsumentów. Konsumenci znajdą się w sytuacji, w której 

do tego samego produktu będą miały zastosowanie różne przepisy, w zależności od tego, od 

kogo się kupuje oraz gdzie ma siedzibę dostawca.

31. Obecnie konsumenci dokonujący zakupów transgranicznych w obrębie UE mogą być 

skonfrontowani z różnymi przepisami, lecz rozporządzenie Rzym I (art. 6) przewiduje, że 

konsument ogólnie korzysta z wyższego poziomu ochrony na mocy prawa krajowego.

Chociaż projekt rozporządzenia zakłada, że obie strony umowy muszą dojść do porozumienia 

co do jej stosowania, a konsumenci muszą wyrazić wyraźną zgodę, w rzeczywistości wybór 

konsumenta będzie się ograniczał do zaakceptowania umowy proponowanej przez dostawcę 

lub niedokonywania zakupu produktu. Wraz z wprowadzeniem europejskiego zbioru 

przepisów w odniesieniu do którego przedsiębiorcy będą mogli dokonać wolnego wyboru, 

krajowe przepisy ochrony konsumenta również staną się „opcjonalne”.

32. Na mocy artykułu 114 ust. 3 na Komisji spoczywa obowiązek zagwarantowania 

wysokiego poziomu ochrony konsumenta przy sporządzaniu tego rodzaju wniosków 

dotyczących rynku wewnętrznego. Na podstawie otrzymanych dowodów Izba Gmin 
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ponownie pragnie zauważyć, że istnieją poważne wątpliwości dotyczące tego, czy wniosek 

zapewni tę ochronę, a zatem czy działania na szczeblu UE a nie na szczeblu krajowym w 

większym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu Komisji.

– Zastosowanie krajowe

33. Artykuł 13 stanowi, że „państwo członkowskie może zezwolić na wykorzystanie 

wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży” na potrzeby czysto krajowych 

transakcji, jak też umów zawartych między przedsiębiorcami, z których żaden nie 

reprezentuje MŚP.

34. Izba Gmin ma poważne zastrzeżenia jeśli chodzi o stosowność włączania liberalnego 

przepisu dotyczącego krajowych umów do wniosku dotyczącego prawodawstwa UE, którego 

celem jest lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Nie ma dowodów wskazujących, że 

artykuł ten jest konieczny dla osiągnięcia celów wniosku. Rzeczywiście, nie może być takich 

dowodów, biorąc pod uwagę, że stosowanie wspomnianego przepisu nie byłoby 

obowiązkowe. Istnieje zatem obawa, że podstawowym celem ustawodawczym jest ten 

pośredni skutek.

35.Sytuacja jest dobrze wyjaśniona w uwagach przedstawionych przez Which?:

„Istnieje realne ryzyko, że wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży zastąpią 

krajowe prawo konsumenckie, ponieważ wniosek Komisji daje państwom 

członkowskim możliwość stosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących 

sprzedaży do umów krajowych. Ponadto jeżeli handlowcy wykorzystają je do 

sprzedaży transgranicznej, rozsądne będzie również stosowanie ich do umów 

krajowych, na co pozwala wniosek dotyczący rozporządzenia, tak aby uniknąć 

prowadzenia działalności w oparciu o dwa różne zbiory przepisów prawa. Dodatkowo 

w przypadku gdy firmy prowadzące handel transgraniczny będą miały konkurencyjną 

przewagę nad firmami prowadzącymi tylko sprzedaż krajową (ponieważ będą 

stosowały wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży), firmy krajowe mogą 

zostać zmuszone do stosowania przepisów tego samego prawa. Każda z tych sytuacji 

doprowadzi de facto do harmonizacji „kuchennymi drzwiami” prawa umów.”
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Podsumowanie
36.Z przedstawionych wyżej względów Izba Gmin stwierdza, że przedmiotowy wniosek nie 
jest zgodny z zasadą pomocniczości.


