
DT\742519PL.doc PE412.231v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

17.9.2008

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie transpozycji, wdrażania i egzekwowania dyrektywy 84/450/WE 
dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, 
zmienionej dyrektywą 97/55/WE, oraz dyrektywy 2005/29/WE 
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Barbara Weiler



PE412.231v01-00 2/6 DT\742519PL.doc

PL

1. Wprowadzenie

Nieuczciwe praktyki handlowe podważają zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego 
i stanowią istotną przeszkodę dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dyrektywa 
dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE) (dalej zwana „dyrektywą 
dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych”), która weszła w życie dnia 12 grudnia 2007 r. 
ma służyć rozwiązaniu tego problemu. Dzięki zastąpieniu rozlicznych przepisów 
obowiązujących w państwach członkowskich przez jeden dokument, dyrektywa dotycząca
nieuczciwych praktyk handlowych ma zapewnić, by konsumenci z większym zaufaniem 
dokonywali transakcji transgranicznych, a przedsiębiorcy mieli większą pewność prawną co 
do dopuszczalności różnych praktyk handlowych i reklamy na rynku wewnętrznym. 

Dyrektywa ta przewiduje ogólne ramy regulacyjne dotyczące zachowania firm wobec 
konsumentów na rynku. Ma ona zastosowanie do szeregu nieuczciwych praktyk – od oszustw 
internetowych do nachalnej sprzedaży obnośnej – i obejmuje wszystkie sektory. 

Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych została przyjęta jako dyrektywa 
zapewniająca maksymalną harmonizację, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą 
odstępować od jej przepisów, tj. nie mogą posiadać przepisów bardziej nakazowych lub 
ograniczających niż te, które przewiduje dyrektywa. W praktyce jednak daje ona państwom 
członkowskim znaczną swobodę decyzji, jeśli chodzi o wdrażanie konkretnych postanowień, 
a mianowicie:

 Klauzula generalna: Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych definiuje 
wiele praktyk, które są uważane za nieuczciwe i są zakazane w każdych okolicznościach. 
Pozwala jednak państwom członkowskim na rozszerzenie tej listy w oparciu 
o stosunkowo ogólne kryteria zawarte w dyrektywie. Nowa klauzula generalna uznaje 
praktykę handlową za nieuczciwą, jeżeli jest ona sprzeczna z wymogami staranności 
zawodowej i jeżeli w sposób istotny zniekształca lub może w sposób istotny zniekształcić 
zachowanie gospodarcze przeciętnego konsumenta.1

 Środki prawne i sankcje: Środki prawne i sankcje określa prawo krajowe państw 
członkowskich. W państwach członkowskich obowiązują różne systemy egzekwowania 
przepisów prawa, w zależności od tego, czy opierają się one na prywatnym 
egzekwowaniu przepisów, w którym ważną rolę odgrywają grupy konsumentów 
(np. w Niemczech), na sankcjach karnych i administracyjnych (np. we Francji), czy też 
ewentualnie na samoregulacji (np. w Wielkiej Brytanii).

 Pojęcia prawne: Najważniejsze wymogi dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych opierają się na określeniach, takich jak „przeciętny konsument”, „staranność 
zawodowa” i „zaproszenie do dokonania zakupu”, które mogą być różnie interpretowane 
przez władze i sądy w państwach członkowskich. 

Należy także zauważyć, że dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych chroni 
jedynie ekonomiczne interesy konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzać dalsze restrykcje i ograniczenia ze względu na 
                                               
1 Por. art. 5 ust. 2 dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.
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ochronę zdrowia i bezpieczeństwo lub ze względu na dobry smak i przyzwoitość.1

Wziąwszy pod uwagę różnice w systemach egzekwowania przepisów prawa w państwach 
członkowskich, złożoność pewnych pojęć prawnych, rozliczne i obszerne krajowe przepisy 
mające zastosowanie do nieuczciwych praktyk handlowych oraz szeroki zakres stosowania 
dyrektywy dla osiągnięcia maksymalnej harmonizacji, dającej konsumentom większe 
poczucie zaufania, a przedsiębiorstwom większą pewność prawną na rynku wewnętrznym, 
konieczna będzie należyta transpozycja i skuteczne wdrażanie dyrektywy.

2. Transpozycja

Termin transpozycji dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych upłynął 
12 czerwca 2007 r. Chociaż w większości państw członkowskich proces transpozycji 
przeszedł bez większych trudności, niektóre państwa członkowskie jeszcze nie dokonały 
transpozycji dyrektywy, a inne dokonały jej błędnie. 

Do chwili obecnej (16.09.2008) pięć państw nie powiadomiło Komisji o środkach związanych 
z transpozycją: Niemcy, Hiszpania, Luksemburg, Holandia i Finlandia. W sierpniu 2007 r. 
Komisja wszczęła przeciwko tym państwom postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Komisja stwierdziła nieodpowiednią transpozycję w trzech państwach członkowskich: 
Francji, Danii i Szwecji. Przeciwko tym państwom członkowskim nie zostało jeszcze 
wszczęte oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z niewłaściwą transpozycją. 

Oprócz tego trzy sprawy zostały skierowane do ETS. Pierwsze dwie sprawy dotyczą 
zgodności z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych2 aktualnie 
obowiązującego belgijskiego ustawodawstwa zakazującego łączonych ofert produktów i/lub 
usług dla konsumentów. Opinia rzecznika generalnego dotycząca dwóch pierwszych spraw 
jest spodziewana na przełomie września i października, a decyzja ETS pod koniec roku. 
Trzecie orzeczenie w trybie prejudycjalnym zostało skierowane do ETS przez niemiecki 
Bundesgerichtshof i dotyczy dopuszczalności ofert łączonych.

Wdrażanie i egzekwowanie przepisów

W 2007 r. Komisja po raz pierwszy zastosowała „ogólnounijną kontrolę” jako nowe narzędzie 
kontroli i egzekwowania wdrażania przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Jest 
to systematyczna kontrola, prowadzona jednocześnie w różnych państwach członkowskich 
przez krajowe organy zajmujące się egzekwowaniem przepisów i jest koordynowana przez 
Komisję Europejską na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów (rozporządzenia (WE) nr 2006/2004), które weszło w życie pod koniec 2006 r. 
Pierwsza tego rodzaju kontrola została przeprowadzona we wrześniu 2007 r. i dotyczyła stron 
internetowych linii lotniczych. Organy krajowe skontrolowały setki witryn sprzedających 

                                               
1 Por. art. 3 ust. 3; punkt 7 preambuły dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.
2 C-261/07 VTB-VAB v.n. przeciwko Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA przeciwko Sanoma Magazines 
Belgium NV oraz C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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bilety lotnicze w celu znalezienia tych, które wydawały się naruszać prawo. Następnie organy 
egzekwujące przepisy skontaktowały się z tymi przedsiębiorstwami, żądając dostosowania 
witryn do przepisów lub wyjaśnienia swego stanowiska. Stosunkowo niedawno, w czerwcu 
2008 r., Komisja przeprowadziła kontrolę witryn zajmujących się internetową sprzedażą 
dzwonków i tapet do telefonów komórkowych. 

Podczas kontroli w 2007 r. w fazie egzekwowania przepisów nieprawidłowości zostały 
potwierdzone w przypadku 43,6% skontrolowanych stron internetowych. Te 
nieprawidłowości dotyczyły głównie niekompletnych informacji na temat cen (pierwotnie 
podana kwota nie uwzględniała podatków ani opłat), pól wyboru oraz fikcyjnych ofert 
poprzedzających wprowadzenie na rynek lub propozycji bezpłatnych biletów.

Podczas kontroli w 2008 r. dotyczącej usług w zakresie telefonów komórkowych pierwsze 
wnioski dotyczyły brakujących lub niekompletnych informacji na temat cen 
(50% skontrolowanych witryn), brakujących lub niekompletnych informacji na temat 
sprzedającego (70% skontrolowanych witryn) oraz wprowadzającej w błąd prezentacji 
informacji – w tym stosowania drobnej czcionki oraz mylącego używania słowa „darmowe” -
(60% skontrolowanych witryn).

W wyniku kontroli stron linii lotniczych oraz stron zajmujących się sprzedażą internetową 
dzwonków i tapet do telefonów komórkowych jest dostępnych więcej szczegółowych danych 
na temat problemów z wdrażaniem przepisów. Nadal jednak istnieje niewiele danych 
dotyczących innych dziedzin. Roczne sprawozdanie sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich z 2007 r. zawiera pewne wskazówki co do ewentualnych problemów. 
Wskazuje się w nim, że największa liczba skarg zarejestrowanych przez Europejskie Centra 
Konsumenckie (22%) dotyczy usług transportowych, a mianowicie praw pasażerów 
lotniczych. Za sektorem lotniczym znajdują się usługi rekreacyjne i kulturalne (prawie 12% 
skarg), a następnie usługi audiowizualne (prawie 10%). 

Sprawozdawczyni odnotowuje, że ostatnie starania Komisji Europejskiej, w szczególności 
wprowadzenie ogólnounijnych kontroli, są bardzo pożądane, wziąwszy pod uwagę 
zapotrzebowanie na lepsze monitorowanie wdrażania przepisów prawnych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Jednakże generalnie rzecz biorąc dane dotyczące stanu aktualnego wdrażania 
przepisów prawnych dotyczących rynku wewnętrznego nadal są niewystarczające. Dzieje się 
tak również w dużym stopniu dlatego, że monitorowanie wdrażania i egzekwowania 
przepisów jest działaniem wymagającym wielu zasobów i należy rozwijać skuteczniejsze 
narzędzia monitorowania wdrażania, takie jak ogólnounijne kontrole, w celu 
zagwarantowania obywatelom korzyści płynących z rynku wewnętrznego.

Działania związane z wdrażaniem transgranicznym

Sprawozdawczyni uważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na praktyki handlowe
o wymiarze transgranicznym, tzn. na takie sytuacje, gdy przedsiębiorca sprzedaje towary 
konsumenckie i usługi z jednego kraju (kraju pochodzenia) konsumentom mieszkającym 
w innym kraju (kraju docelowym). W takich przypadkach władzom kraju docelowego jest 
dużo trudniej egzekwować środki prawne wobec przedsiębiorców. Ponadto organy ochrony 
konsumentów w kraju pochodzenia czasami nie są zainteresowane podejmowaniem 
odpowiednich działań zapobiegających nieuczciwym praktykom handlowym w kraju 
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docelowym. Państwa członkowskie stosują więc różne środki w celu egzekwowania 
przepisów i pojawiają się poważne luki w stosowaniu i egzekwowaniu postanowień 
dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych związanych ze sprzedażą za 
granicę. Nie jest więc zaskakujące, że wyniki ogólnounijnej kontroli linii lotniczych w 2007 r. 
wskazują na 55% wskaźnik przestrzegania przepisów przez witryny krajowe (50 na 90) i 12% 
wskaźnik przestrzegania przepisów w przypadku sprzedaży za granicę (5 na 42).

Jeśli chodzi o egzekwowanie transgraniczne to rozporządzenie w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów ma umożliwiać rozwiązywanie problemów, z jakimi
władze państw członkowskich mogą mieć do czynienia w związku z egzekwowaniem 
wewnątrz Wspólnoty przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumentów. Powstaje sieć 
organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów na szczeblu 
krajowym. Od wejścia w życie rozporządzenia baza danych CPC zarejestrowała 234 
zapytania o informacje (wnioski o badanie), 137 ostrzeżeń i 214 wniosków o zastosowanie 
środków w celu egzekwowania prawa.1

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów przewiduje, 
w artykule dotyczącym „Koordynacji egzekwowania prawa”, finansowanie wymiany 
urzędników. W 2007 r. sfinansowano wymianę 4 urzędników. 

Środki prawne i sankcje

Sprawozdawczyni wskazuje, że środki prawne i sankcje stanowią ważny aspekt skutecznego 
egzekwowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Zgodnie z
dyrektywą państwa członkowskie powinny zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie 
i skuteczne środki zwalczania nieuczciwych praktyk,2 przy czym wybór konkretnego środka 
prawnego należy do państw członkowskich. Państwa członkowskie są proszone o 
ustanowienie sankcji za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w celu transpozycji 
dyrektywy, a sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.3

Ogólnie rzecz biorąc państwom członkowskim pozostawiono znaczną swobodę co do 
sposobu zapewnienia przestrzegania przepisów, niezależnie od tego, czy są to sankcje prawa 
prywatnego, czy publicznego. Na przykład w przypadku oszukańczej działalności, 
agresywnego zachowania lub gróźb, albo zagrożenia dla fizycznego bezpieczeństwa 
konsumentów, państwa członkowskie mogą nałożyć sankcje karne, ale dyrektywa nie 
wprowadza takiego obowiązku. Sankcje karne mogą skutecznie powstrzymywać sprzedawcę 
przed stosowaniem takich ekstremalnych praktyk. Na przykład Wielka Brytania uznała za 
przestępstwo „świadomy lub nierozważny” udział w nieuczciwych praktykach handlowych.

Najlepsze praktyki

Sprawozdawczyni proponuje, aby zachęcić Komisję do wspierania państw członkowskich 
i współpracy z nimi w zakresie wdrażania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych oraz promowania najlepszych praktyk w dziedzinie wdrażania i egzekwowania 

                                               
1 Stan na dzień: 04.09.2008.
2 Art. 11 i punkt 21 preambuły dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.
3 Art. 13 dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.
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wymogów dyrektywy. Należy tutaj uwzględnić wymianę personelu zajmującego się 
egzekwowaniem przepisów. Takie działania zapewniłyby lepsze egzekwowanie wymogów
dyrektywy i zapewniły ich spójniejsze egzekwowanie wśród organów regulacyjnych w całej 
UE.

Właściwe wdrażanie przedmiotowej dyrektywy oznacza, że ludzie są w pełni świadomi 
swoich praw. Rozszerzanie praw konsumentów przy pomocy dyrektywy dotyczącej
nieuczciwych praktyk handlowych powinno iść ręka w rękę ze środkami niezbędnymi dla 
wspierania korzystania z tych praw. Na szczeblu państw członkowskich należy rozważyć 
kampanie uświadamiające dla konsumentów, lepszy poziom edukacji konsumentów oraz 
szkolenie doradców konsumentów. 

Wybrane zagadnienia do dyskusji

Na początku dyskusji sprawozdawczyni chciałaby poruszyć kilka wstępnych zagadnień 
wymagających bliższego rozpatrzenia. W zależności od tego, jak potoczy się debata 
w komisji, te zagadnienia lub wszelkie inne, które pojawią się podczas debaty w komisji,
mogą być przedmiotem poprawek sprawozdawczyni. 

 Jak zapewnić skuteczne stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych?

 Jak poprawić transgraniczne egzekwowanie wymogów dyrektywy dotyczącej
nieuczciwych praktyk handlowych oraz generalnie prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
konsumentów na szczeblu UE?

 Jakie instrumenty są najwłaściwsze do monitorowania prawodawstwa w dziedzinie 
ochrony konsumentów?
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