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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1442/2009 którą złożył Gerriet Biehle (Niemcy) w sprawie zakazu 
używania drobnego druku w informatorach promocyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wprowadzenia zakazu używania praktycznie nieczytelnych dla 
konsumenta drobnych czcionek do specyfikacji warunków w informatorach promocyjnych. 
Podaje on przykład telefonu komórkowego, który oferowany był w sprzedaży za 1 euro. 
Jednak po przeczytaniu warunków wydrukowanych bardzo małą czcionką stało się jasne, że 
przez 24 miesiące należy wnosić opłatę miesięczną w wysokości 14,99 euro. Składający 
petycję uważa, że jest to przypadek celowego oszukiwania konsumenta. Dlatego wzywa on 
do wprowadzenia europejskiego prawodawstwa zakazującego przedstawiania 
w informatorach promocyjnych warunków istotnych dla konsumenta, takich jak całkowity 
koszt czy czas trwania stosunku umownego, w formie, w której nie mogą one zostać 
bezpośrednio i łatwo odczytane przez normalnego odbiorcę. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję wzywa UE do wprowadzenia prawodawstwa zakazującego przedstawiania 
w informatorach promocyjnych warunków istotnych dla konsumenta, takich jak całkowity 
koszt czy czas trwania stosunku umownego, w formie, w której nie mogą one zostać 
bezpośrednio i łatwo odczytane przez przeciętnego odbiorcę. Wzywa on do ustanowienia 
zakazu używania małych czcionek. 
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Obecnie brakuje przepisów UE regulujących wielkość druku informacji o produkcie. 
Europejscy konsumenci są już jednak chronieni przed ukrytą lub niejasną informacją 
związaną z produktami. Informacje o produktach powinny być mianowicie zgodne 
z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych, która weszła w życie 12 grudnia 2007 r. 
i została transponowana przez wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa zakazuje 
wprowadzających w błąd zaniechań, tj. sytuacji, w których odnośny przedsiębiorca pomija, 
zataja bądź w sposób niejasny lub niezrozumiały przekazuje istotne dla przeciętnego 
konsumenta informacje potrzebne do dokonania świadomego wyboru ekonomicznego (art. 7 
ust. 2 dyrektywy). Ponadto w przypadku zaproszenia do dokonania zakupu produktu 
lub usługi przedsiębiorcy powinni podać istotne cechy produktu/usługi oraz całkowitą cenę 
wraz z podatkami i dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe (art. 7 
ust. 4 dyrektywy). 

Co więcej, dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 
wymaga, by przedsiębiorcy sporządzali umowy, w tym warunki określonych promocji, 
prostym i zrozumiałym językiem. Dyrektywa stanowi, że warunki dwuznaczne należy 
interpretować w sposób korzystny dla konsumenta (art. 5 dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich). Jeśli warunki zawarte w standardowych umowach 
konsumenckich powodują znaczącą nierównowagę praw i obowiązków konsumentów 
z jednej strony oraz sprzedawców i dostawców z drugiej strony, należy je uznać 
za nieuczciwe (art. 3 ust. 1). Nieuczciwe warunki stosowane w umowie nie są dla konsumenta 
wiążące (art. 6). 

Komisja zaproponowała dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich poprzez włączenie jej do projektu dyrektywy o prawach 
konsumenta (DPK), nad którą trwają obecnie dyskusje w Radzie i Parlamencie Europejskim. 
Projekt dyrektywy proponuje modyfikację przepisów w sprawie przejrzystości warunków 
umów poprzez wprowadzenie wymogu czytelności tych warunków. Poza wymogiem 
czytelności projekt dyrektywy wyraźnie stanowi, że państwa członkowskie nie mogą nakładać 
bardziej konkretnych wymogów dotyczących rodzaju i wielkości czcionki, którą napisane 
są warunki umowy (art. 31 ust. 4 i punkt 47 preambuły).

Ponadto wniosek dotyczący DPK przewiduje obowiązek przedsiębiorcy w zakresie 
zapewnienia konsumentowi informacji dotyczących całkowitego kosztu wszystkich 
konsumenckich umów sprzedaży towarów i usług (art. 5 ust. 1 lit. c)). Wniosek dotyczący 
DPK stanowi również, że konsumenci nie są zobligowani do wnoszenia opłat, o których nie 
poinformował przedsiębiorca (art. 6 ust. 1).

Dalsze informacje o DPK można znaleźć na poniższej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

W każdym razie należy zauważyć, że określenie, w jakich wypadkach praktyka stosowania 
małej czcionki jest niezgodna z prawodawstwem UE transponowanym do prawa krajowego, 
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, należy do krajowych agencji 
wykonawczych, podobnie jak – w stosownych wypadkach – podejmowanie działania w celu 
wyeliminowanie takiej praktyki. 
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Komisja koordynuje działania wykonawcze organów państw członkowskich 
za pośrednictwem ogólnounijnych przeglądów, tak zwanych „sweeps” w kontekście komitetu 
powołanego na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów. Jedno z takich wspólnych działań wykonawczych zostało przeprowadzone 
w sektorze telekomunikacji w 2008 r. Krajowe władze wykonawcze sprawdziły ponad 500 
stron internetowych sprzedających usługi telefonii komórkowej, aby skontrolować ich 
zgodność z właściwym prawodawstwem UE i sprawdzić, czy występują na nich oznaki 
stosowania praktyk wprowadzających w błąd. Przedstawiciele organów wykonawczych 
sprawdzili, między innymi, czy wysokość opłat jest wyraźnie podana i czy ujawniono ważne 
dla konsumenta informacje. Władze krajowe odkryły, na przykład, że na 41% stron 
internetowych nie było wyraźnej informacji o związku oferty z wykupieniem abonamentu 
i brakowało informacji na temat długości trwania abonamentu. 35% stron internetowych 
stosowało wprowadzający w błąd sposób prezentowania informacji, w tym używało małych 
czcionek, podając ważne informacje dotyczące warunków umowy. Do końca listopada 2009 r. 
poprawiono lub zamknięto 70% stron internetowych przebadanych pod kątem 
wprowadzającej w błąd sprzedaży usług telefonii komórkowej. Składający petycję może 
znaleźć informacje na temat tego działania wykonawczego na stronie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


