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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję zieloną księgę w sprawie 
przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta, a w szczególności 
wyrażony w niej cel, jakim jest modernizacja, uproszczenie i ulepszenie otoczenia 
regulacyjnego dla przedsiębiorców i konsumentów;

2. kładzie nacisk na istnienie powiązania pomiędzy omawianym przeglądem, który ma 
dotyczyć umów konsumenckich, a obecnymi pracami nad całokształtem prawa umów
w ramach trwającego nieustannie procesu, który zmierza do wypracowania wspólnych 
ram odniesienia (CFR), a tym samym podkreśla, że omawiany przegląd oraz prace nad 
CFR powinny się wzajemnie uzupełniać, równocześnie przyznając, że związek ten nie 
powinien stać obecnemu przeglądowi na przeszkodzie, ani go opóźniać;

3. wyraża przekonanie, że niezbędne jest wypracowanie jasnego poglądu na to, jak na 
poziomie UE funkcjonują i współdziałają ze sobą różne systemy prawne 
i regulacyjne, które mają wpływ na konsumentów oraz działalność objętą prawem 
handlowym, a w szczególności na związek pomiędzy poszczególnymi instrumentami 
wypracowanymi przez omawiany przegląd dorobku prawnego a instrumentami 
regulującymi normy kolizyjne (konwencje Rzym I i Rzym II) oraz innymi, powstałymi w 
oparciu o zasadę kraju pochodzenia (np. dyrektywą w sprawie handlu elektronicznego);

4. uważa za niezbędne podjęcie przez prawodawcę wspólnotowego działań mających na 
celu wyeliminowanie wszelkich niespójności w podlegających przeglądowi dyrektywach 
dotyczących praw konsumentów;

5. uznając potencjalne korzyści wynikające z dyrektywy nazwanej przez niektórych 
podstawową dyrektywą o prawach konsumenckich, która powstała na bazie propozycji 
Komisji dotyczącej instrumentów horyzontalnych, nadal wyraża obawę o to, do jakiego 
stopnia podejście to prowadzić będzie do możliwie najwyższego stopnia harmonizacji 
prawa oraz o wynikającą z tego ewentualną utratę niektórych praw na poziomie 
krajowym;

6. zwraca uwagę na fakt, że zał. 1 do zielonej księgi w pkt. 4 i 5 zawiera długą listę 
odnoszących się do umów konsumenckich kwestii z zakresu prawa umów , że niektóre z 
tych kwestii zostały już poruszone w kontekście prac nad CFR oraz że wiele z nich ma 
charakter niezmiernie „polityczny”, co oznacza, że jeżeli określona zasada ogólna 
miałaby stać się częścią ujednoliconego instrumentu na poziomie UE, konieczne będzie 
przeprowadzenie szeroko zakrojonej (w tym publicznej) debaty i analiz;

7. jest zdania, że dla podbudowania zaufania konsumentów oraz wsparcia transgranicznej 
wymiany handlowej pomocne będzie opracowanie systemu „niebieskich flag”, który 
umożliwi zainteresowanym stronom wybór jednego z kilku zatwierdzonych przez UE, 
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standardowych warunków prowadzenia wymiany handlowej, oraz że należy zwiększyć 
wysiłki w celu wypracowania tego typu praktycznych rozwiązań;

8. jest zdania, że zaufanie konsumentów jest również uzależnione od dostępności 
mechanizmów naprawczych; zwraca uwagę na fakt, że na drodze do osiągnięcia 
sprawiedliwej transgranicznej wymiany handlowej nadal stoją poważne przeszkody w 
postaci nadmiernej złożoności i wysokich kosztów, a także sugeruje, że do poprawy tej 
sytuacji może przyczynić się wprowadzenie wspólnego mechanizmu naprawczego oraz 
zwraca się do Komisji o dalsze rozważanie możliwości istniejących w tym zakresie.
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