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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1073/2011, którą złożył F.B. (Niemcy) w sprawie uchylenia dyrektywy 
w sprawie umów zawieranych na odległość (dyrektywa 97/7/WE)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o uchylenie dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Twierdzi on, że marże małych 
przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż przez internet są tak niskie, że w wyniku stosowania 
prawa do zwrotu zakupionych towarów są one narażone na niewypłacalność. To z kolei jest 
dużym obciążeniem finansowym dla społeczeństwa. Uwzględniając obowiązek zapewniania 
informacji, składający petycję twierdzi, że konsumenci mają wystarczające możliwości, aby 
zasięgnąć informacji wcześniej. Składający petycję uważa, że należy umożliwić przynajmniej 
sprzedawcom na odległość nakładanie opłaty na pokrycie ewentualnego zwrotu towarów. Jest 
on zdania, że jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite uchylenie dyrektywy 
i pozostawienie tych uregulowań rynkowi, dzięki czemu konsumenci sami będą mogli 
wskazać, czy zależy im na możliwości zwrotu towarów, a jeśli tak, czy są gotowi za to 
zapłacić. Alternatywnie można byłoby nałożyć na sprzedawców na odległość obowiązek 
gwarantowania zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia z zakupu, przy czym klient 
płaciłby za to dodatkowo maksymalnie 20% kwoty, za jaką zakupił towar. Według 
składającego petycję rynek szybko by się do takiego uregulowania dostosował, a co za tym 
idzie, konsument musiałby płacić wspomniane 20% kwoty tylko w nielicznych przypadkach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.
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W dyrektywie o sprzedaży na odległość1zapewniono konsumentom, którzy zawarli umowę na 
odległość, prawo odstąpienia od niej w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania towarów. 
Jedyną opłatą, jaką można obciążyć konsumenta po odstąpieniu, jest bezpośredni koszt 
zwrotu towarów. Państwo członkowskie może obecnie określić w swoim ustawodawstwie 
krajowym bardziej przyjazne dla konsumenta zasady, takie jak dłuższy okres odstąpienia lub 
obciążenie przedsiębiorstwa kosztami zwrotu towarów, jak również przedsiębiorstwo to może 
zawrzeć takie zasady w swoich warunkach umownych.

Uzasadnieniem prawa odstąpienia w przypadku umów na odległość jest to, że konsument nie 
może w rzeczywistości zobaczyć produktu lub upewnić się co do charakteru usługi przed 
zawarciem umowy2.

Prawodawca UE przyjął ostatnio dyrektywę w sprawie praw konsumentów3,zmieniającą 
i uchylającą obecną dyrektywę o sprzedaży na odległość i obowiązującą w UE od czerwca 
2014 r. Prawodawcy potwierdzili możliwość zmiany swojego wyboru przez konsumentów. 
Jednak nowa dyrektywa stworzy wspólne ramy regulacyjne dla całej Unii Europejskiej 
dotyczące głównych aspektów umów zawieranych na odległość, a państwa członkowskie nie 
będą już mogły, poza kilkoma wyjątkami, stosować różnych zasad w tej kwestii. Zasady te to 
np. obowiązek informowania nałożony na przedsiębiorstwa, prawo odstąpienia i obowiązki 
zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów w przypadku odstąpienia od umowy.

Dzięki jednolitym zasadom na szczeblu unijnym zmniejszy się fragmentacja prawa 
konsumentów i tym samym znacznie obniżą się koszty dostosowawcze dla przedsiębiorstw. 
Zwiększy się pewność prawa i zaufanie zarówno przedsiębiorstw jak i konsumentów na rynku 
wewnętrznym. Dlatego też, w porównaniu z obecną sytuacją w Niemczech, przedsiębiorstwa 
będą mogły zmniejszyć swoje koszty przewozowe, właściwie zgodnie z art. 14 dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów to konsument będzie musiał ponieść koszty zwrotu towarów, 
chyba że przedsiębiorstwo nie poinformowało go o tym, że poniesie te koszty, lub 
przedsiębiorstwo zgodziło się je ponieść.

Wniosek

Uwzględniając ostatnie przyjęcie dyrektywy w sprawie praw konsumentów, Komisja nie ma 
zamiaru proponować przeglądu zasad sprzedaży na odległość. Dyrektywa w sprawie praw 
konsumentów zapewnia właściwą równowagę pomiędzy interesami przedsiębiorstw 
i konsumentów.

                                               
1Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.U. 1997 L 144, s. 19).
2Zob. punkt 14 preambuły dyrektywy o sprzedaży na odległość.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/pe00/pe00026.pl11.pdf. Dyrektywa została przyjęta dnia 
10 października 2011 r. Państwa członkowskie będą musiały transponować ją do dnia 13 grudnia 2013 r. 
Następnie od dnia 13 czerwca 2014 r. będzie ona miała zastosowanie do wszystkich państw członkowskich.


