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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2485/2013, którą złożył(a) AM GC (Hiszpania), w sprawie 
przewidywanej zmiany prawnej hiszpańskiego dekretu królewskiego nr 
1/2007 w sprawie ochrony konsumentów

1. Streszczenie petycji

Składający(-a) petycję zwraca uwagę Parlamentu Europejskiego na przewidywaną zmianę 
prawną dekretu królewskiego nr 1/2007 w sprawie ochrony użytkowników i konsumentów. 
Składający(-a) petycję rozwija tę kwestię, wyraźnie stwierdzając, że zmiana w jej obecnym 
projektowanym kształcie stanowiłaby naruszenie zarówno dyrektywy 93/13/EWG, jak 
i dyrektywy 2011/83/UE. Pierwszej z tego względu, że art. 8 wyraźnie stanowi: „W celu 
zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta, państwa członkowskie mogą przyjąć lub 
utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem, w dziedzinie objętej 
niniejszą dyrektywą”, a drugiej, ponieważ art. 17 stanowi: „Definicja konsumenta powinna 
obejmować osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Jednakże w przypadku 
umów o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są 
związane z działalnością handlową danej osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel 
handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście 
umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2014 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.
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Składający(-a) petycję odnosi się do zmian legislacyjnych w Hiszpanii dotyczących definicji 
pojęcia konsument. Uważa on/ona, że zmiany do art. 3 królewskiego dekretu 
ustawodawczego nr 1/2007 w sprawie ochrony konsumentów i użytkowników są niezgodne z 
dyrektywą 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów i z dyrektywą 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, ponieważ nowa definicja jest zbyt 
restrykcyjna i nie uwzględnia umów o podwójnym charakterze.

Uwagi Komisji

Komisja zauważa, że zgodnie z art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/83/UE i art. 2 lit. b) dyrektywy 
93/13/EWG konsument jest osobą fizyczną, która w ramach umów objętych zakresem 
stosowania tych dyrektyw, działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

Motyw 17 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów doprecyzowuje tylko tę 
definicję w odniesieniu do umów o podwójnym charakterze. Stanowi on, że w przypadku 
takich umów, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane 
z działalnością handlową danej osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest 
do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka 
osoba również powinna być uznawana za konsumenta.

Jednak przy transpozycji dyrektyw UE państwa członkowskie zobowiązane są jedynie do 
realizacji ich celów, mają natomiast pewną swobodę przy wyborze formy i metod 
transpozycji. Jeśli chodzi o motywy, należy podkreślić, że nie mają one charakteru 
wiążącego; ich celem jest ułatwienie interpretacji dyrektyw.

Wniosek

Służby Komisji przeanalizowały definicję pojęcia konsument zawartą w przekazanych 
Komisji hiszpańskich przepisach (ustawa nr 3/2014 z dnia 27 marca 2014 r.) i doszły do 
wniosku, że jest ona zgodna z art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/83/UE i art. 2 lit. b) dyrektywy 
93/13/EWG.


