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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1045/2008, którą złożył Federico Righi (Włochy) w sprawie włoskiej 
lokalizacji towarów i usług Apple Inc. sprzedawanych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że towary i usługi producenta komputerów i oprogramowania 
Apple Inc. nie są dostarczane w języku włoskim i niektórych innych językach 
wspólnotowych. Składający petycję zwraca się do Komisji Europejskiej o ochronę praw 
obywateli i konsumentów i zapewnienie, że kiedy Apple Inc. wprowadza na rynek w Unii 
Europejskiej produkty i usługi, dostarczać je będzie w języku kraju, w którym są one 
sprzedawane. Składający petycję w szczególności odnosi się do usługi „MobileMe”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

„Składający petycję skarży się, że towary i usługi sprzedawane we Włoszech przez Apple 
Inc., a zwłaszcza dostęp do usługi „MobileMe”, nie są dostarczane w języku włoskim 
i niektórych innych językach wspólnotowych, i zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby 
tego rodzaju towary i usługi dostarczane były w języku kraju, w którym są sprzedawane.

Komisja ustaliła, że strona internetowa Apple, na której można wykupić dostęp do usługi 
„MobileMe”, zgodnie ze słowami składającego petycję, dostępna jest w 22 językach 
europejs k i c h ,  w tym w języku włoskim (http://www.apple.com/it/mobileme/). 
Przedsiębiorstwa chcące dotrzeć do konsumentów z danego kraju zazwyczaj używają właśnie 
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jego języka urzędowego, gdy wprowadzają swoje produkty do sprzedaży.

Ogólniej rzecz ujmując, Komisja zauważa, że w prawie wspólnotowym brak ogólnych 
przepisów mających zastosowanie do użycia języków w sprzedaży produktów lub usług 
w państwach członkowskich.

Obowiązkowe użycie języków urzędowych przewidują niektóre szczególne dyrektywy 
mające na celu ochronę bezpieczeństwa lub zdrowia konsumentów, takie jak dyrektywa 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek1, dyrektywa kosmetyczna2 czy dyrektywa w sprawie 
wyposażenia ochrony osobistej3, oraz dyrektywy dotyczące oznakowania niektórych 
produktów, takich jak wino, produkty lecznicze czy tytoń. Odnośnie do bezpieczeństwa 
produktów państwa członkowskie mają również prawo wymagać, aby dopuszczone do obrotu 
na ich terytorium produkty, które mogłyby stanowić zagrożenie w pewnych warunkach, były 
opatrzone ostrzeżeniami w językach urzędowych4. Przepisy prawa UE mające zastosowanie 
do oznakowania środków spożywczych także wymagają użycia języka łatwo zrozumiałego 
dla konsumenta w przypadku obowiązkowych oznaczeń oraz przewidują, że państwa 
członkowskie mogą na własnym terytorium zastrzec, żeby oznaczenia te podawano w co 
najmniej jednym języku urzędowym Wspólnoty5.

Szczególne przepisy wspólnotowe mają również zastosowanie do niektórych rodzajów umów: 
na przykład w przypadku produktów objętych umowami timeshare dyrektywa w sprawie 
umów timeshare6 przewiduje, że państwa członkowskie mają dopilnować, aby określone
informacje były sporządzane w języku lub jednym z języków państwa członkowskiego, 
w którym konsument przebywa lub którego jest obywatelem, o ile jest to język urzędowy 
Wspólnoty, zgodnie z wyborem konsumenta. W przypadku niektórych umów konsumentów 
należy przynajmniej poinformować, jaki język zostanie użyty: zgodnie z dyrektywą
2002/65/WE w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość konsumenta należy 
poinformować o języku lub językach, w jakich warunki umowne i określone informacje są 
dostarczane oraz w jakich dostawca w porozumieniu z konsumentem zobowiązuje się do 
informowania go w okresie obowiązywania umowy zawieranej na odległość. Dyrektywa
97/7/WE7 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość
przewiduje, że sposób przedstawienia informacji, jakie należy podać przed zawarciem umowy 
na odległość, musi być przejrzysty i zrozumiały, przy czym nie wymaga użycia określonych 
języków.

                                               
1 Dyrektywa 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 

dotyczących bezpieczeństwa zabawek, Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1.
2 Dyrektywa 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 

dotyczących produktów kosmetycznych, Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.
3 Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 

odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej, Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18; zob. w szczególności 
pkt 1.4 załącznika II do dyrektywy.

4 Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4–17.
5 Dyrektywa 2000/13 w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, Dz.U. L 109 

z 6.5.2000, s. 29–42.
6 Dyrektywa 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony 

konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty 
wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany, Dz.U. L 33 z 3.2.2009, s. 10–30.

7 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19–27.
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Poza dziedzinami, do których mają zastosowanie szczególne dyrektywy, przedsiębiorcy są na 
przykład zobowiązani do przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały w celu 
uniknięcia wprowadzania w błąd konsumentów zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE dotyczącą 
nieuczciwych praktyk handlowych, którą przetransponowano we Włoszech w drodze decreto 
legislativo nr 146 z dnia 2 sierpnia 2007 r. Niemniej jednak w dyrektywie tej brak 
szczególnych przepisów dotyczących języka, jakiego należy używać.

Co do zasady to w gestii państw członkowskich, nie zaś Komisji, leży egzekwowanie 
przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych.”


