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 Przedstawiona analiza dotyczy polityki konsumenckiej prowadzonej przez Unię
Europejską oraz  ochrony konsumenta w przepisach  prawa wspólnotowego.
W ramach prowadzonych rozważań omówiono rozwój prawa konsumenckiego w Unii
Europejskiej, doprecyzowano pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i w
orzecznictwie ETS. Odnosząc się do zagadnień mających znaczenie ogólne w
prowadzonej analizie ustalono wzorzec konsumenta oraz przedstawiono jego znaczenie
w postanowieniach umowy.  W ramach rozważań przedstawiono także znaczenie
pojęcia usług finansowych w prawie wspólnotowym.
Analiza prawna jest poświęcona ochronie konsumenta w dyrektywach UE. Rozpoczyna
się od przedstawienia  źródeł prawa wspólnotowego. W ramach omówienia
podstawowych zagadnień przedstawiono dyrektywy jako środek prawny ochrony
konsumenta w Unii Europejskiej, zlecenia Komisji 2005/309 w sprawie transpozycji
dyrektyw. Również nawiązano do genezy dyrektywy, jej założeń, zakresu
podmiotowego i przedmiotowego.
Obowiązkiem ustawodawców państw członkowskich Unii Europejskiej jest  wdrożenie
dyrektyw do krajowych porządków prawnych. Tworzone w oparciu o przyjęte
dyrektywy prawo konsumenckie ma skutecznie zabezpieczać interesy konsumenta w
stosunkach z profesjonalistą Odnosząc się do tej tezy w ramach rozważań
przedstawiono klauzule niedozwolone i omówiono kontrolę postanowień umowy pod
kątem ich abuzywności oraz skutki stwierdzenia abuzywności. Przedstawiono specyfikę
umów zawieranych na odległość, prawo konsumenta do informacji, prawo do
odstąpienia od umowy, ochronę w przypadku usług niezamówionych, a także
omówiono transakcje dokonane kartą płatniczą.
W tarakcie dokonywanej analizy zwrócono uwagę na dyrektywy poświęcone kredytowi
konsumenckiemu, a także obowiązki informacyjne kredytodawcy oraz ochrony przed
postanowieniem umowy godzącymi w interesy konsumentów. Wyszczególniono kredyt
hipoteczny jak również próbowano ocenić dyrektywy dotyczące kredytów
konsumenckich. Przedstawiono projekt nowej dyrektywy dotyczącej kredytu
konsumenckiego.
Prawo konsumenckie podlega nieustannej ewolucji – na końcowym etapie procedury
prawodawczej są dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych i nowej
dyrektywy o kredycie dla konsumenta, które również zostały przedstawione w celu
wskazania potencjalnych zmian w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych w
UE..
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Wykaz skrótów użytych w pracy

art. – artykuł

Dz. U. – Dziennik Ustaw

ECR – European Court Report (Europejski Raport Sądowy)

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza

JAE – Jednolity Akt Europejski

kc – kodeks cywilny

lit. - litera

OJ – Official Journal (Dziennik Urzędowy)

OJ C – Dziennik Urzędowy serii C

OJ L – Dziennik Urzędowy serii L

poz. – pozycja

TWE – Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

UE – Unia Europejska

ust. – ustęp

WE – Wspólnoty Europejskie

ze zm. – ze zmianami
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1. WSTĘP

„Wszyscy jesteśmy konsumentami” – te wygłoszone przed ponad 40 laty

słowa prezydenta J.F. Kennedy’ego po dziś dzień zachowały swą aktualność.

Na globalnym rynku konsumenci nie są zdani tylko na siebie. Jako słabsi

uczestnicy tegoż rynku są chronieni przez obowiązujące przepisy prawne.

Polityka konsumencka należy do sfery wysokiej aktywności działań

rządów w państwach o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, jakimi

niewątpliwie są kraje zjednoczonej Europy. Główny kierunek działań polega na

wyrównywaniu pozycji konsumenta na rynku wobec silniejszego od niego

profesjonalisty, a tym samym ochrona  podstawowych praw tego pierwszego.

Ochrona konsumenta zajmuje także szczególne miejsce w polityce UE.

Do chwili obecnej przyjęto około 40 dyrektyw, które następnie zostały

implementowane do systemów prawnych państw członkowskich. Oprócz usług

finansowych harmonizują one prawo państw członkowskich w wielu innych

dziedzinach. Niedawno minął rok od chwili, gdy członkiem UE stała się Polska.

Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że problem ochrony konsumenta  stał się

jednym z priorytetowych dla polskiego ustawodawcy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ochrona konsumentów stanowi jedną z

dziedzin polityki wspólnotowej wyszczególnionych w Traktacie o utworzeniu

Wspólnoty Europejskiej1. Artykuł 3 TWE wśród polityk Wspólnoty wymienia

m.in. przyczynianie się do wzmacniania ochrony konsumenta. Polityka

dotycząca tego zagadnienia opiera się na założeniu, iż siły rynkowe na

jednolitym rynku europejskim nie zapewnią dostatecznej ochrony interesów

konsumentów. Uregulowania na poziomie wspólnotowym mają za zadanie

doprowadzić do zharmonizowania ochrony konsumentów w poszczególnych

krajach członkowskich, zapewnić szybki przepływ informacji w ramach rynku

wewnętrznego oraz wspierać organizacje konsumenckie. Odpowiednio i

podobnie w każdym z krajów członkowskich chroniony konsument ma pozbyć

się uprzedzeń przed np. wzięciem kredytu w banku mającym siedzibę w innym

                                                
1 Dalej „TWE”, skonsolidowany tekst traktatu za stroną internetową Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej
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państwie członkowskim, czy też przed zapłatą kartą płatniczą za umowę

zawartą na odległość.

Celem nadrzędnym owej polityki jest zatem stworzenie przyjaznego

rynku, na którym świadomy swoich praw, ale i obowiązków konsument będzie w

stanie podejmować korzystne dla siebie decyzje.

Ze względu na ograniczone ramy pracy magisterskiej, zdecydowałem się

objąć jej zakresem jedynie niektóre aspekty ochrony konsumenta w zakresie

usług finansowych. Jest to problem nadzwyczaj ważny i ciągle przybierający na

aktualności. W wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej niemal każdy

dorosły obywatel posiada konto bankowe, coraz więcej osób dokonuje

transakcji kartami płatniczymi, nieustannie rośnie popularność Internetu i innych

środków komunikowania się na odległość, niemal powszechne są

ubezpieczenia na życie i inne.

Obszar zagadnień związanych z przedmiotową tematyką jest ogromny.

Zdając sobie z tego sprawę i chcąc odnieść się jedynie do podstawowych

aspektów postaram się pokazać charakterystyczne mechanizmy ochronne, za

pomocą których ustawodawca europejski równoważy interesy konsumentów z

jednej, a przedsiębiorców z drugiej strony.

Zasadniczym przedmiotem tej pracy jest udowodnienie tezy, iż prawo

wspólnotowe w odpowiedni sposób zabezpiecza interesy konsumenta w

stosunkach z przedsiębiorcami w zakresie usług finansowych. Chcąc wykazać

prawdziwość powyższego twierdzenia, będę się odwoływał nie tylko do

konkretnych rozwiązań zawartych w konkretnych aktach prawnych (takich jak

choćby prawo odstąpienia od umowy w dyrektywie w sprawie sprzedaży

konsumentom usług finansowych świadczonych na odległość), ale także do

pewnych ogólniejszych mechanizmów, takich jak np. implementacja dyrektyw i

środki ochrony konsumenta w przypadku niewłaściwej implementacji. Tam

gdzie to potrzebne, będę również przywoływał orzecznictwo Europejskiego

Trybunału Sprawiedliwości, które w zakresie ochrony konsumenta odegrało

niebagatelną rolę.

                                                                                                                                              
http://www2.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/FFD65FA5878682ACC1256E7B0049E830/$file/TWE.zip; w
pracy posługuję się aktualną numeracją artykułów, chyba że zaznaczono inaczej.
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Niniejsza praca uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2005 r.

Wszelkie późniejsze zmiany zostały krótko omówione w posłowiu.

Aby dobrze zrozumieć mechanizmy, które regulują ochronę konsumenta

konieczne wydaje się przedstawienie, choćby w zarysie, historii ich

wprowadzania.
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2. KONSUMENT W UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. Narodziny i rozwój prawa konsumenckiego

Pierwszym krajem na świecie, który dostrzegł potrzebę ochrony

konsumenta były USA. Za moment przełomowy uznaje się posłanie do

Kongresu wygłoszone 15 marca 1962 r. przez prezydenta J.F. Kennedy’ego2, w

którym zawarte było słynne stwierdzenie „wszyscy jesteśmy konsumentami”.

Należy zwrócić uwagę, ze Kennendy wskazał na cztery główne prawa

konsumenckie: prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb (right to

satisfaction of basic needs), prawo do bezpieczeństwa (right to safety), prawo

do informacji (right to be informed) i prawo do wyboru (right to choose)3. Te

właśnie podstawowe uprawnienie stały się bazą, na której w ciągu następnych

dziesięcioleci rozwinęło się ustawodawstwo konsumenckie.

Podobne priorytety dla ustawodawstwa konsumenckiego (w literaturze

przedmiotu wskazuje się nawet, że EWG wzorowała się na orędziu

Kennedy’ego4) wskazał pierwszy program konsumencki Rady Ministrów EWG

przyjęty w 1975r.5 Były to następujące uprawnienia: do ochrony zdrowia i

bezpieczeństwa, do ochrony interesów ekonomicznych6, do naprawienia

wyrządzonej szkody, do informacji i edukacji, do reprezentacji (do bycia

wysłuchanym). Program ten dał istotny impuls dalszemu rozwojowi prawa

konsumenckiego.

Należy zauważyć, że wcześniejszy o kilkanaście lat Traktat Rzymski7

(podpisany 25 marca 1957 r.) ustanawiający Europejską Wspólnotę

Gospodarczą , nie odnosił się bezpośrednio do kwestii ochrony konsumenta. W

                                                
2 Tak m.in. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004, s. 2 oraz J.
Maliszewska – Nienartowicz, Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym,

Toruń 2004, s. 11.
3 Ibidem.
4 J. Dutkiewicz, U. Łysoń, M. Niepokulczycka, E. Sieliwanowicz, Prawa konsumenta, Warszawa 2000, s.
26-27.
5 O.J. C 92/1 z 25.04.1975 r..
6 Wskazano na potrzebę ochrony konsumenta przed nadużywaniem silniejszej pozycji przez
profesjonalistę poprzez stosowanie abuzywnych praktyk obrotu, jak nieuczciwe klauzule umowne oraz
natarczywy marketing i reklama.
7 O. J. L 55 z 12.12.1957 r.



10

literaturze przedmiotu podnosi się jednak, że choć Traktat Rzymski nie

wymieniał ochrony konsumenta, to jednak zawierał takie postanowienia, które

mogły stanowić uzasadnienie do podjęcia stosownych działań w omawianym

zakresie8. Chodzi tu głównie o przepisy mające na celu zapewnienie swobody

przepływu towarów, osób i usług oraz regulujące zasady konkurencji we

Wspólnocie. One to właśnie miały, w pośredni sposób, zabezpieczyć słuszne

interesy konsumentów.

W ciągu kilkunastu lat, jakie nastąpiły po przyjęciu Traktatu Rzymskiego,

panujące wcześniej przekonanie, że wolny rynek i konkurencja rozwiążą

wszelkie problemy (tj. m.in. zabezpieczą pozycję konsumenta) okazało się z

gruntu nieprawdziwe. Jak zauważa J. Maliszewska – Nienartowicz, zachwiana

została naturalna równowaga pomiędzy konsumentami z jednej, a

profesjonalistami  z drugiej strony9. Tu też należy upatrywać genezy pierwszego

programu EWG dotyczącego ochrony konsumentów z 1975 r., o którym mowa

wyżej.

Kolejny etap rozwoju prawa konsumenckiego był związany z programem

Rady przyjętym 19 maja 1981 r., który  dotyczył polityki informowania i ochrony

konsumentów10. Zachowane zostały główne cele i zasady starego programu, a

celem nowego była kontynuacja i zintensyfikowanie działań Wspólnoty na rzecz

ochrony konsumenta11. Mimo braku mocy wiążącej obydwu programów, nie

można lekceważyć ich znaczenia. Przede wszystkim stanowią one wyraz

konsensusu, jaki udało się osiągnąć państwom członkowskim w zakresie

działań, jakie należy podjąć w celu ochrony konsumenta. Dały one niezbędny

impuls organom Wspólnoty, przede wszystkim Komisji Europejskiej, do

występowania z propozycjami konkretnych aktów prawnych w tej dziedzinie.

W następnych latach nastąpiła  ocena realizacji dotychczasowych

programów. Dokonała jej Komisja Europejska w Komunikacie w sprawie

nowego impulsu dla polityki ochrony konsumentów wydanym w dniu 14 lipca

1985 r.12 Wśród przyczyn wymienionych w komunikacie, które przesądziły o

niewielkim postępie w interesującym nas zakresie, na uwagę zasługuje wymóg

                                                
8 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 20.
9 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 32.
10 O. J. C 133 z 3.06.1981 r.
11 Por. pkt 5 programu, podobnie J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 46 oraz J. Olszewski, Prawo

Unii Europejskiej, Przemyśl 1999, s. 164
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jednomyślności przewidziany w przepisach art. 100 i 235 Traktatu Rzymskiego

(obecnie art. 94 i 308 TWE). W omawianym okresie wystarczał więc brak zgody

jednego z państw członkowskich na propozycję Komisji, aby projekt upadł. To

swoiste liberum veto okazało się środkiem, który skutecznie hamował rozwój

prawa konsumenckiego. Niemniej jednak nie wolno zapominać, iż na podstawie

wymienionych wyżej programów, został przyjęty szereg aktów prawnych

poświęconych ochronie konsumenta. Z interesujących ze względu na zakres

pracy można wymienić: dyrektywę Rady 84/45/EWG z 10 września 1984 r. o

reklamie wprowadzającej w błąd13, dyrektywę Rady 85/577/EWG z 20 grudnia

1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w umowach zawieranych poza

siedzibą przedsiębiorstwa14 oraz dyrektywę Rady 87/102/EWG z 22 grudnia

1986 r. w sprawie harmonizacji ustaw i przepisów wykonawczych państw

członkowskich dotyczących kredytów konsumenckich15.

Duże znaczenie dla ochrony konsumenta miał Jednolity Akt Europejski16

przyjęty ostatecznie 28 lutego 1986 r.  Stanowił on pierwszą zmianę i

uzupełnienie Traktatów ustanawiających Wspólnoty. Nie wprowadził co prawda

odrębnej polityki ochrony konsumenta, ale dodał nowy art. 100 A (obecnie art.

95 TWE), który wprowadził zasadę głosowania w Radzie większością

kwalifikowaną. Tym samym zrealizowany został postulat Komisji przedstawiony

w Komunikacie z 1985 r. Zmiana ta, choć nie miała bezpośredniego wpływu na

ochronę konsumentów, w pośredni sposób wpłynęła jednak na przyspieszenie

harmonizacji prawa w tej dziedzinie17. Ponadto JAE nakładał na Komisję

obowiązek przyjęcia w jej propozycjach wysokiego poziomu ochrony

konsumenta18.

W literaturze podkreśla się, że JAE w dużym stopniu wpłynął na nadanie

ochronie konsumenta nowej dynamiki. Oprócz zmiany sposobu głosowania na

uwagę zasługuje rozszerzenie katalogu środków prawnych, które odtąd mogły

być przyjmowane w dziedzinie ochrony konsumenta19 - w nowym art. 100 A ust.

                                                                                                                                              
12 COM (85) 314 final
13 O. J. L 250 z 19.09.1984 r.
14 O. J. L 37 z 31.12.1985 r.
15 O. J. L 42 z 12.02.1987 r.
16 O. J. L 169 z 11.01.1987 r.
17 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 120.
18 art. 100 ust. 3 (obecnie art. 95 ust. 3 TWE).
19 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 129.
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1 (obecnie art. 95 ust. 1 TWE) jest mowa o „środkach”, a więc mogą to być

także rozporządzenia.

Dalsze priorytety dla ożywienia polityki ochrony konsumenta wytyczyła

rezolucja Rady Ministrów z 9 listopada 1989 r.20 Były to: reprezentacja

konsumentów, ogólne bezpieczeństwo towarów i usług, ułatwienie otrzymania

odszkodowania oraz integracja polityki prokonsumenckiej z innymi priorytetami

Wspólnoty.

Formalne uznanie ochrony konsumenta za jeden z  podstawowych

obszarów zainteresowania Wspólnot Europejskich nastąpiło dopiero w

Traktacie z Maastricht21, który został podpisany 7 lutego 1992 r., a wszedł w

życie 1 listopada 1993 r. Do TWE wprowadzony został nowy tytuł „Ochrona

konsumenta” (art. 129 A, obecnie art. 153 TWE), a dodany art. 3 pkt s (obecnie

art. 3 pkt t TWE) podniósł ochronę konsumenta do rangi zasadniczych celów

Wspólnot. Ponadto w art. 129 A ust. 3 (obecnie 153 ust. 5 TWE) wprowadzona

została reguła minimalnej harmonizacji, która pozwalała państwom

członkowskim na dalej idącą ochronę konsumenta niż przewiduje to prawo

wspólnotowe. Znaczenie Traktatu z Maastricht polega na tym, ze od 1992 r.

prawo konsumenckie rozwijało się już jako autonomiczny cel  Wspólnoty, a nie

jak wcześniej, niejako „przy okazji” wprowadzania regulacji dotyczących

wspólnego (wewnętrznego) rynku22.

Ochrona konsumentów w zakresie usług finansowych pojawia się po raz

pierwszy w planie Komisji na lata 1996-9823. Komisja zauważyła potrzebę

zwiększonej ochrony w tym zakresie w związku ze stworzeniem rynku

wewnętrznego i szybkim rozwojem instytucji finansowych.

Kolejnym aktem prawa pierwotnego, który odegrał ważną rolę dla

interesujących nas zagadnień był Traktat Amsterdamski24 podpisany 2

października 1997 r., który wszedł w życie 1 maja 1999 r. Rozszerzył on zakres

ochrony konsumenta (art. 153 TWE ) o prawo do informacji, edukacji i

organizowania się w celu ochrony własnych interesów. Wprowadził również

nowy art. 153 ust. 2 TWE nakładający na organy Wspólnoty obowiązek

                                                
20 O. J. C 294 z 22.11.1989 r.
21 http://www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/17FBA2EC1B7E8C35C1256E7B004A169E/$file/XVI.zip
22  J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 151, podobnie E. Łętowska op. cit. s. 18.
23 COM (95) 519 final, Bruksela 31.10.1995 r.
24 http://www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/7967929040A7F44EC1256E7B004A1762/$file/XVII.zip
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uwzględniania wymogów ochrony konsumenta przy określaniu i

urzeczywistnianiu innych celów i działań Wspólnoty.

Następnym działaniem programowym był plan dotyczący polityki ochrony

konsumenta przyjęty przez Komisję Europejską na lata 1999 – 200125. Komisja

podkreśla w nim te same uprawnienia konsumenta: wzmocnienie głosu

konsumentów na forum Unii Europejskiej, zapewnienie wysokiego poziomu

zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz pełne respektowanie

ekonomicznych interesów konsumentów.

Swoistego podsumowania osiągnięć Wspólnoty w omawianej dziedzinie

dokonała Komisja w tzw. Zielonej Księdze o ochronie konsumenta w UE z 2001

r.26 Komisja wskazuje, że w zakresie ochrony konsumenta na rynku

wewnętrznym występuje fragmentaryczny zespół regulacji i fragmentaryczny

system ich stosowania27. Z drugiej jednak strony zauważa, iż wszystkie

państwa członkowskie mają dobrze rozwinięty system przepisów służących

ochronie konsumenta.

Z uwagi na zakończenie obowiązywania poprzedniego planu działania28,

7 maja 2002 r. Komisja przyjęła Komunikat skierowany do Parlamentu

Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz komitetu

Regionów o strategii polityki konsumenckiej na lata 2002 – 200629. Celami,

które Komisja uznała za priorytetowe były: wysoki wspólny poziom ochrony

konsumenta, efektywne wdrażanie przepisów prawnych służących tej ochronie,

a także włączenie organizacji konsumenckich w realizację celów Unii

Europejskiej.

W dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła kolejny program poświęcony

ochronie zdrowia i konsumentów30; najważniejsze jego założenia zostały

przedstawione w końcowej części pracy.

Przedstawiona powyżej ewolucja prawa wspólnotowego w zakresie

ochrony konsumenta pozwala zauważyć jak długi i złożony jest to proces.

Starając się scharakteryzować jego istotę  należy sobie postawić szereg pytań.

                                                
25 COM (98) final.
26 COM (2001) final, Bruksela 2.10.2001 r.
27 Zielona Księga Komisji, s 3.
28 Tak J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit., s. 229.
29 OJ C 121 z 25.06.2002 r.
30 http://www.europa.eu.int/comm/consumers/overview/programme_2007-2013_en.htm
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Najważniejsze brzmią następująco: kim jest konsument, dlaczego wymaga

ochrony i przed czym należy go chronić oraz czym są usługi finansowe.

2.2. Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym

2.2.1 Pojęcie konsumenta w dyrektywach

W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego,

pojęcie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim. Jest to pojęcie

nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do

legislacji.

W języku potocznym, Słownik języka polskiego wskazuje, że

konsumentem jest nabywca towarów na własny użytek31. Natomiast w języku

prawnym i prawniczym32, za konsumenta najczęściej uważa się osobę, która

dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie

związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową33. Kryterium

wyróżniającym konsumenta jest tu więc profesjonalizm, a ściśle mówiąc jego

brak. Jako końcowe ogniwo łańcucha ekonomicznego określa natomiast

obrazowo konsumenta E. Łętowska34. Oznacza toiż, co do zasady, konsument

musi „skonsumować” towar czy też usługę, a nie obracać nimi dalej.

W literaturze przedmiotu wskazuje się na trudności w zdefiniowaniu tego

pojęcia35. Świadczyć o tym może chociażby bogactwo literatury oraz

orzecznictwa poświęconych temu zagadnieniu.

Rozważania na temat definicji konsumenta w prawie wspólnotowym

należy zacząć od stwierdzenia, że nie zawiera ono jakiejś jednej, ogólnej

definicji, która mogłaby służyć na potrzeby całego systemu tego prawa.

Definicje, które funkcjonują, były tworzone w sposób kazuistyczny, zazwyczaj

wyłącznie na potrzeby konkretnej dyrektywy czy też innego aktu prawa

                                                
31 Słownik języka polskiego, PWN, t. 1, Warszawa 1982 r., s. 996.
32 Z. Ziembiński Logika praktyczna, Warszawa 1987 s. 35, definiuje język prawny jako język, w którym

tworzone akty prawa; natomiast językiem prawniczym jest język, który opisuje język prawny.
33 Podobnie polski kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm,) w art. 221za konsumenta
uznaje osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.
34 E. Łętowska, op. cit. s. 45.
35 por. K. Kańska Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, Kwartalnik
Prawa Prywatnego 1/04 s. 8 oraz E. Łętowska, op. cit. s. 45.
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wtórnego. K. Kańska wskazuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest

pochodzenie terminu „konsument” z języka ekonomii i związane z tym trudności

w recypowaniu tego pojęcia na grunt prawny36.

Tytułem przykładu można podać definicje z następujących dyrektyw:

dyrektywa 93/13 o klauzulach abuzywnych37 – „konsument” oznacza każdą

osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jej zajęciem (art. 2 lit b);

dyrektywa 97/7 o umowach zawieranych na odległość38 – za konsumenta

uznaje osobę fizyczną działającą w celach, które nie mogą być przypisane jej

działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 2 pkt 2); dyrektywa 87/102 o

kredycie konsumenckim39 – „konsument” to osoba fizyczna działająca w celach

nie związanych bezpośrednio z jej zawodem (art. 1 ust. 2 lit. a); dyrektywa

90/314 o usługach turystycznych40 – „konsument” to każdy (a więc także osoba

prawna), kto nabywa usługi lub wyraża zgodę na ich nabycie w formie pakietu

lub osoba, w imieniu której główny kontrahent wyraża zgodę na nabycie pakietu

lub ich cesjonariusza (art. 2 ust. 4). Tak więc należy stwierdzić, że w aktach

prawa wtórnego pojęcie konsumenta jest pojęciem o zmiennej treści w

zależności od rodzaju chronionej przez dyrektywę kategorii interesów oraz

celów, którym dana dyrektywa służy.

Tych kilka przykładów wystarcza jednak, żeby znaleźć pewne elementy

wspólne definicji konsumenta w prawie wspólnotowym. Próbując je

usystematyzować można w ślad za E. Łętowską powtórzyć, że „przeważnie” za

konsumenta uznaje się osobę fizyczną, działającą poza celami gospodarczymi i

zarobkowymi, choć nie wyłącznie w celu rozwijania swojej konsumpcji w sensie

ścisłym41. Mamy tu więc do czynienia z dwoma rodzajami kryteriów: osobowym

i funkcjonalnym

Na uwagę zasługuje fakt, iż dyrektywy w znaczącej większości

ograniczają pojęcie konsumenta jedynie do osób fizycznych. Nie oznacza to

                                                
36 K. Kańska, op. cit. s. 8.
37 Dyrektywa 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul w umowach
konsumenckich, OJ L 95 z 21.04.1993, s. 29.
38 Dyrektywa 97/7 z 20 maja 1997 r. o ochronie konsumenta w umowach zawieranych na odległość, OJ L
144 z 4.06.1997, s. 19.
39 Dyrektywa 87/102 z 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawa, zarządzeń i postanowień
administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, OJ L 42 z 12.01.1987 r.
s. 1.
40 Dyrektywa 90/314 z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży wakacji i wycieczek, OJ
L 158 z 23.06.1990, s. 59.
41 E. Łętowska op. cit. s. 55.
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jednak, że na poziomie poszczególnych państw nie można tej definicji

rozszerzyć na inne podmioty prawa, jak choćby osoby prawne czy też inne

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Należy pamiętać

o ochronnym charakterze dyrektyw – poziom ochrony w nich ustanowiony jest

jedynie pewnym minimum. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby ustawodawcy

poszczególnych państw członkowskich rozszerzyli zakres pojęcia konsumenta

w prawie wewnętrznym. Z taką sytuacją mieliśmy do niedawna do czynienia w

Polsce, kiedy to art. 384 § 3 kodeksu cywilnego definiując pojęcie konsumenta

nie ograniczył jego zakresu tylko do osób fizycznych42.

Brak ujednolicenia definicji konsumenta w prawie wspólnotowym może

być przedmiotem krytyki. Powoduje on, że nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie,

kim właściwie jest konsument. Należy jednak pamiętać, iż dyrektywy

skierowane są przede wszystkim do ustawodawców poszczególnych państw

członkowskich. Tak więc, to na poziomie prawa wewnętrznego podmioty prawa

mogą rozstrzygać, czy w danej sytuacji działają jako konsumenci czy też nie.

Dodatkowo duża kazuistyka aktów unijnych i mnogość dziedzin, które one

obejmują, nie pozwala na stworzenie jednolitej definicji konsumenta.

W mojej ocenie, nie można stawiać prawu europejskiemu zarzutu z tego

tytułu. Gdyby nawet stworzyć jednolitą dla prawa wspólnotowego definicję,

mogłoby to jedynie wprowadzić dodatkowe komplikacje , gdyż w każdym z

aktów prawa wtórnego definicja ta musiałaby być modyfikowana czy też

uzupełniana. Do podobnych wniosków dochodzi E. Łętowska, która stwierdza,

że poszukiwanie uniwersalnej definicji konsumenta jako przedmiotu

normatywnej ochrony wydaje się być wysiłkiem jałowym43.

Należy jednak nadmienić, że pomimo tych trudności, w ramach prac nad

europejskim kodeksem cywilnym, podjęte zostały próby stworzenia takiej

definicji.

                                                
42 Obecnie art. 384 § 3 kodeksu cywilnego został uchylony przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 14
lutego 2003r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 49, poz. 408); zastąpił go art. 221, który za konsumenta uznaje osobę
fizyczną dokonującej czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
43 E. Łętowska, op. cit. str. 49.
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2.2.2 Pojęcie konsumenta w orzecznictwie ETS. Wzorzec konsumenta.

Przy próbach zdefiniowania pojęcia konsument, nie można zapominać o

orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. ETS

wielokrotnie podkreślał swobodę państw członkowskich do rozszerzania

definicji konsumenta w prawie wewnętrznym (wynikająca z minimalnego

charakteru dyrektyw) i tym samym zwiększania zakresu ochrony. Jednocześnie

jednak opowiedział się za restryktywną wykładnią pojęcia konsumenta w

samych dyrektywach44.

Od definicji normatywnej konsumenta należy odróżnić model czy też

wzorzec konsumenta, który podlega prawnej ochronie, ukształtowany przez

orzecznictwo ETS. Trybunał Sprawiedliwości przyjął, jako punkt odniesienia

przy wykładni prawa, model konsumenta rozsądnego i krytycznego,

potrafiącego z rozwagą przyjmować kierowane do niego informacje i

dokonywać na ich podstawie racjonalnego, świadomego wyboru w sytuacji

różnorodności ofert na rynku45. Powołując się na wzorzec konsumenta Trybunał

uznał m.in. za niedopuszczalny przepis prawa belgijskiego, nakazujący – w imię

ochrony konsumenta przed wprowadzeniem w błąd – sprzedaż margaryny

wyłącznie w formie kostek w kształcie sześcianu, w celu odróżnienia od masła;

dopuścił promocję lodów, która polegała na zastosowaniu na opakowaniu

nadruku +10%, podczas gdy opakowanie było zwiększone o połowę; dopuścił

tzw. reklamę wabiącą poprzez porównanie ceny starej i nowej46.

 Należy więc stwierdzić, że pogląd, iż prawo wspólnotowe nie zna

żadnego jasno zarysowanego wzorca konsumenta47 jest odosobniony. Z

orzecznictwa ETS wyłania się model konsumenta przeciętnie

                                                
44 K. Kańska, op. cit. str. 16, przytacza przykładowo sprawę Cape v. Idealservice dotyczącą definicji
konsumenta w dyrektywie o klauzulach abuzywnych. ETS zdecydowanie odrzucił wykładnię
rozszerzająca pojęcia konsumenta także na osoby prawne wbrew literalnemu brzmieniu przepisu.
45 Tak R. Stefanicki Ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Handlowego 3/2001, s. 27.
46 Przykłady orzeczeń ETS podane za A. Mokrysz – Olszyńska, Zakres ochrony przed „wprowadzeniem

w błąd konsumenta” w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2000 r. s. 410-
411, chodzi kolejno o orzeczenia: 1) z 10 listopada 1982 r. w sprawie Margarine (Rau); 2) z 6 lipca 1995
r. w sprawie Mars; 3) z 18 maja 1993 r. w sprawie Yves Rocher.
47 Tak Dauses M.A., Sturm M. Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii

Europejskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1/1997 s. 55; autorzy w dalszej części artykułu zdają się
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poinformowanego, przeciętnie uważnego i przeciętnie podejrzliwego (average

consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and

circumspect)48. Konsument nie jest więc podmiotem bezbronnym, jest on w

stanie sam dochodzić swoich praw, pod warunkiem dostarczenia mu

odpowiednich środków, a w szczególności właściwej informacji.

Przedstawione wyżej uwagi odnoszą się również do konsumenta usługi

finansowej. Prawo Wspólnot w tym zakresie wydaje się jednak ewoluować w

kierunku ochrony klienta, nie tylko zaś konsumenta49.

Wiedząc już kim jest konsument można przejść do rozważań na temat

motywów, którymi kierował się ustawodawca europejski udzielając mu ochrony.

2.3. Konsument jako słabsza strona umowy

W zasadzie powszechne jest dzisiaj przekonanie, że wobec słabszej

pozycji konsumenta na rynku konieczna jest jego szczególna ochrona50.

Stanowisko, że niewidzialna ręka rynku51 sprawi, że prawa konsumenta będą

respektowane stało się już w latach 80-tych XX w. nieaktualne. Wtedy właśnie

okazało się, że zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług, siły

roboczej, brak dyskryminacji w działalności gospodarczej i wreszcie stworzenie

wspólnego rynku nie wystarczą dla skutecznej ochrony pozycji konsumenta.

Konieczne stało się wprowadzenie form aktywnego oddziaływania na stosunki

konsument – przedsiębiorca. Od tego właśnie czasu zauważyć można

znaczące przyspieszenie rozwoju normotwórstwa wspólnotowego

wspierającego pozycję konsumenta na rynku. Prawo miało więc za zadanie

                                                                                                                                              
jednak łagodzić swoje stanowisko pisząc o wzorcu konsumenta w orzecznictwie ETS i odróżniając go od
wzorca ukształtowanego w prawie niemieckim, Ibidem s. 56.
48 E. Łętowska, op. cit. s. 73.
49 Ibidem, s. 63.
50 Tak np. M. Drobysz w Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z

komentarzem, Warszawa 2002, s. 352.
51 Ekon. określenie, wprowadzone przez A. Smitha, wyrażające przekonanie, że kierujące się własnym
egoistycznym interesem jednostki są prowadzone przez n.r.r. w kierunku takich działań, które służą całemu
społeczeństwu; wysnuto z tego wniosek, że mechanizm rynku konkurencyjnego, nie poddany żadnym
ingerencjom, podlega samoregulacji; jedynym zadaniem polityków gosp. powinno być wyeliminowanie wszelkich
sztucznych zakłóceń; definicja podana za
http://www.nbportal.pl/common/Slownik.jsp?ncid=1481&letter=N&active=3082&nid=7516&ps=0
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spełniać funkcję protekcjonistyczną52, wzmacniając pozycję konsumenta

względem lepiej przygotowanego przedsiębiorcy i prowadzić  do swoistego

wyrównania szans.

Wśród źródeł upośledzenia pozycji konsumenta (W. Szpringer pisze w

tym kontekście o parytecie pozycji rynkowej53) najczęściej zwraca się uwagę na

jego przymusowe położenie (polega na konieczności zapewnienia sobie

dostępu do dóbr lub usług), deficyt wiedzy i wykształcenia oraz gorszą sytuację

ekonomiczną, która ogranicza możliwość aktywnego wpływu na treść czynności

prawnych. Gdyby więc pozostawić konsumenta samemu sobie, bez należytej

ochrony, zachwiana zostałaby m.in. fundamentalna zasada nie tylko prawa

cywilnego, ale również demokratycznego państwa prawnego – zasada swobody

umów.

Jako przykład zagrożenia pozycji konsumenta można wskazać chociażby

powszechnie występujące w zakresie usług finansowych regulaminy umów. Ze

względu na masowość, szybkość i powtarzalność obrotu instytucje finansowe (i

nie tylko one) ograniczają treść samej umowy do niezbędnego minimum,

„wyrzucając” pozostałe postanowienia niejako przed nawias, do ogólnych

warunków umów (regulaminów), które konsument zmuszony jest zaakceptować

chcąc skorzystać z oferowanej usługi. Ponadto, z uwagi na nieporównywalnie

słabszą sytuację ekonomiczną, nie jest on zazwyczaj w stanie negocjować

indywidualnie postanowień umowy. Ta powszechna dziś praktyka doprowadziła

do ukształtowania się nowego typu umów: umów adhezyjnych (zawieranych

przez przystąpienie). W umowach tego typu konsument może często nie mieć

nawet świadomości, że treść jego oświadczenia woli jest kształtowana przez

czynnik pozaumowny (regulamin).

Na szczególne ryzyko ekonomiczne narażony jest konsument usług

finansowych. Wśród specyficznych cech transakcji finansowych wymienia się54:

1) bardzo mały stopień przejrzystości – transakcje tego typu są dla

konsumenta o wiele trudniejsze do zrozumienia, przy czym deficyt

wiedzy konsumenta dotyczy zarówno momentu poprzedzającego

                                                
52 J. Kufel, H. Mruk Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna [w:] Ochrona prawna konsumenta

w uregulowaniach publicznoprawnych, Poznań 1998, s. 18
53 W. Szpringer Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i Polsce, Warszawa 1999, s. 25
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zawarcie umowy, okresu trwania stosunku zobowiązaniowego, a

także okresu po „skonsumowaniu” tego typu usługi;

2) wyższe ryzyko ekonomiczne niż w przypadku pozostałych transakcji.

Co więcej, ryzyko to jest rozłożone w wysoce niesymetryczny sposób

– fiasko pojedynczej transakcji finansowej może zrujnować

konsumenta, natomiast po stronie instytucji finansowej, np. banku,

jest ono niejako wliczone w koszty działania i nie ma wpływu na

bieżące funkcjonowanie;

3) niebezpieczeństwa związane z elektronizacją obrotu. Należy jednak

nadmienić, że modelowy, wzorcowy konsument powinien korzystać z

zabezpieczeń, takich jak chociażby firewall’e (ściany ognia) czy

programy antywirusowe, które redukują ryzyko do minimum.

Podobnie, powinien on być świadom tego, że numeru PIN do karty

płatniczej nie wolno udostępniać osobom trzecim. Przy zachowaniu

tych środków ostrożności transakcja dokonana drogą elektroniczną

staje się co najmniej tak samo bezpieczna jak dokonana tradycyjnymi

metodami.

Po pokazaniu najważniejszych motywów objęcia konsumenta szczególną

ochroną, przedstawię kolejny etap rozważań. Polegał on będzie na próbie

zakreślenia ram usług finansowych w prawie wspólnotowym.

2.4. Pojęcie usług finansowych w prawie wspólnotowym

Prawo wspólnotowe w art. 50 TWE definiuje usługi jako świadczenia

wykonywane z reguły odpłatnie, jeżeli nie są one regulowane przez

postanowienia dotyczące swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób.

Pojęcie usług obejmuje przede wszystkim działalność przemysłową, handlową,

rzemieślniczą i wolnych zawodów.

                                                                                                                                              
54 E. Łętowska op. cit. s. 297.
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Wspólny rynek w zakresie usług finansowych istnieje w zakresie

bankowości od 1993 r., ubezpieczeniach – od 1995 r., a od 1996 r. w zakresie

usług inwestycyjnych związanych z papierami wartościowymi.

Do niedawna w prawie wspólnotowym brak było normatywnej definicji

usługi finansowej. Pojęcie to występowało natomiast często w języku

prawniczym i ekonomicznym. Ekonomiści przez usługi finansowe rozumieją

świadczenie pracy i/lub korzyści polegające na gospodarowaniu walorami

finansowymi klienta bądź ich udostępnianiu klientowi w celu stabilizacji –

poprawy jego sytuacji materialnej55. Prawnicy do zakresu tego typu usług

zaliczają ubezpieczenia, bankowość i obrót papierami wartościowymi56.

Definicja legalna usług finansowych znalazła się w dyrektywie 2002/65

Parlamentu i Rady z 23 września 2002 r. w sprawie sprzedaży konsumentom

usług finansowych na odległość57. Artykuł 2 pkt b stanowi, iż usługa finansowa

oznacza wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym,

ubezpieczeniowym, emerytalnym i płatniczym.

                                                
55 K. Rogoziński, Zarządzanie jakością usług finansowych, Poznań 1998.
56 E. Łętowska, op. cit. s. 297.
57 OJ L 271 z 9.10.2002 r. s. 16.
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3. OCHRONA KONSUMENTA W DYREKTYWACH UE

3.1. Źródła prawa wspólnotowego

Doktryna prawa europejskiego dokonuje podziału źródeł tego prawa na

pierwotne i wtórne (pochodne)58. Do źródeł prawa pierwotnego zalicza się

traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich (także traktaty

je modyfikujące), traktaty akcesyjne oraz tzw. ogólne zasady prawa znajdujące

wyraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zasady

zaliczane do kanonów praworządnych i demokratycznych państw oraz prawa

podstawowe jednostek). Natomiast źródłami prawa pierwotnego są akty

wydawane przez poszczególne instytucje wspólnotowe. Wymienia je art. 249

TWE – są to: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Pomiędzy źródłami prawa europejskiego zachodzi hierarchiczna

zależność, tzn. normy prawa wtórnego muszą być zgodne z normami prawa

pierwotnego. Na straży tej zgodności stoi Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Wśród źródeł prawa wtórnego najszerszy zakres obowiązywania mają

rozporządzenia (art. 249 akapit 2 TWE). Mają one charakter ogólny i

abstrakcyjny, stąd często przywoływane ich podobieństwo do ustaw. Są

stosowane bezpośrednio, bez potrzeby inkorporowania do krajowych

porządków prawnych. W literaturze słusznie podkreśla się, iż rozporządzenia są

przejawem najgłębszej ingerencji prawodawcy wspólnotowego w porządki

prawne państw członkowskich59.

                                                
58 Por. np. S. Biernat [w:] J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe., Warszawa 2003,
s. 182.
59 S. Biernat, op. cit. s. 189.
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W mniejszym zakresie ingerują w krajowe porządki prawne dyrektywy.

Zgodnie z art. 249 akapit 3 TWE Dyrektywa wiąże każde Państwo

Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma

być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i

środków. Podstawowa różnica w stosunku do rozporządzeń polega na tym, że

dyrektywa obowiązuje jedynie co do celu i skierowana jest do ustawodawcy

krajowego, który ma obowiązek zaimplementować ją do prawa wewnętrznego.

Wyjaśnienie kwestii, czemu to właśnie dyrektywy są podstawowym narzędziem

harmonizacji prawa w zakresie ochrony konsumenta znajdzie się w następnym

podrozdziale.

Pozostałe źródła prawa, a mianowicie decyzje, zalecenia i opinie mają

mniejsze znaczenie w interesującym nas zakresie. Decyzje mają najczęściej

charakter indywidualny i dlatego porównywane są do aktów administracyjnych.

Zalecenia i opinie natomiast nie mają mocy wiążącej dla adresatów. Poza tym

wskazuje się jeszcze na istnienie aktów sui generis nie mających podstaw w

art. 249 TWE. Są to uchwały, memoranda, wyjaśnienia, etc., w większości nie

mające charakteru wiążącego i zaliczane do tzw. miękkiego prawa

wspólnotowego (soft law, czyli prawo niewiążące formalnie, ale mimo to mające

praktyczne znaczenie).

Szczególna rola przypada ETS w procesie wykładni prawa. Kompetencję

do interpretacji całego prawa wspólnotowego wywodzi się z art. 220 TWE w

brzmieniu: Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, każdy w zakresie

swojej właściwości czuwają nad poszanowaniem prawa w wykładni i

stosowaniu niniejszego traktatu. Na uwagę zasługuje znaczenie, jakie ETS

przywiązuje do roli wykładni celowościowej – wobec wielości języków

oficjalnych unii wykładnia językowa często nie prowadzi do zadowalających

rezultatów60.

3.2. Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii

Europejskiej

                                                
60 Ibidem, s. 203.
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W poprzednim punkcie zostały zarysowane najważniejsze cechy, które

pozwalają odróżnić dyrektywy od pozostałych aktów wtórnego prawa

wspólnotowego. Przypomnijmy tylko, że cechami tymi są: adresat, którym jest

ustawodawca krajowy oraz obowiązywanie dyrektywy jedynie co do celu w niej

wyznaczonego. Obowiązkiem państwa członkowskiego jest pełne

transponowanie dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Prawo jest tu

więc tworzone niejako w dwóch etapach - pierwszy stanowi wydanie danej

dyrektywy, drugi to ustanowienie prawa krajowego w celu implementacji tej

dyrektywy61.

Dyrektywy, w odróżnieniu od rozporządzeń, które przez swoje

bezpośrednie oddziaływanie prowadzą do ujednolicania prawa, są

podstawowym aktem wykorzystywanym w jego harmonizacji62.  Dyrektywy

konsumenckie wydawane są z reguły63 na podstawie delegacji art. 153 ust. 3 lit.

a TWE64, odsyłającego do art. 95 TWE65. To właśnie ten rodzaj aktu prawa

wtórnego jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywany w polityce ochrony

konsumenta. W doktrynie wskazuje się na dwie główne przyczyny takiego stanu

rzeczy66:

● przyczyna psychologiczno – polityczna: dyrektywy są częściej

wykorzystywane od rozporządzeń w dziedzinie ochrony konsumenta ze

względu na swoją większą elastyczność. Krajom członkowskim łatwiej

jest osiągnąć porozumienie w kwestii uchwalenia dyrektywy, która

obowiązuje jedynie co do celu, pozostawiając formy i metody jej

wdrożenia ustawodawcy krajowemu;

● przyczyna prawna: początkowo rozporządzenia w zakresie ochrony

konsumenta można było wydawać jedynie na podstawie art. 235 Traktatu

Rzymskiego67 (obecnie art. 308 TWE), który miał wyjątkowy charakter.

                                                
61 S. Biernat, op. cit. s. 191.
62 H. Kot, Harmonizacja prawa w Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1995, s. 555.
63 E. Łętowska, op. cit. str. 13.
64 Wspólnota przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w ustępie 1 poprzez środki, które przyjmuje

na podstawie artykułu 95 w ramach urzeczywistniania rynku wewnętrznego.
65 (...) Rada (...) przyjmuje środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku

wewnętrznego.
66 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit., s. 244.
67 Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego

rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania
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Ustawodawca europejski decydował się więc na wydawanie dyrektyw w

tym zakresie jako podstawę przyjmując art. 100 Traktatu68 (obecnie art.

94 TWE). Po wejściu w życie Traktatu z Maastricht akty prawne w tym

zakresie mogły być wydawane na podstawie obecnego art. 153 TWE.

Zdaniem J. Maliszewskiej – Nienatowicz brzmienie art.. 153 ust. 3

świadczy o dalszej preferencji dyrektyw jako formy prawotwórstwa69.

Niemniej jednak, należy zauważyć, że z pewnością duża rolę odegrało

także przyzwyczajenie ustawodawcy europejskiego do regulowania

omawianych zagadnień za pomocą dyrektyw oraz utarta praktyka w tym

zakresie.

 Dyrektywa musi być wdrożona do systemów prawa krajowego. Proces

ten powinien podlegać pewnym regułom, do sformułowania których doprowadził

swoim orzecznictwem ETS.

Przede wszystkim, implementacja polega na wydaniu aktu prawnego

przez odpowiedni organ państwowy, który wprowadzi normy zawarte w

dyrektywach do porządku prawnego państwa członkowskiego. ETS wyraźnie

podkreśla, że nie wystarczy sama zmiana praktyki stosowania prawa

stosowana przez organy administracyjne, gdyż stoi to w sprzeczności z zasadą

bezpieczeństwa prawnego70. Dyrektywa zatem powinna być realizowana aktem

odpowiedniej rangi, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie to stanowiło

wypełnienia zobowiązania państwa.

Po drugie, dyrektywa musi być wdrożona w odpowiednim terminie, który

określa ona sama. Najczęściej termin ten mieści się w przedziale 1 do 3 lat.

W doktrynie podkreśla się duży stopień restrykcyjności orzeczeń

Trybunału w tym zakresie71. Trybunał wskazuje m.in., że państwa nie mogą

powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje krajowe dla uzasadnienia

                                                                                                                                              
wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z

Parlamentem Europejskim, podejmuje właściwe działania.
68 Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i

Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych,

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na

ustanowienie lub funkcjonowanie wspólnego rynku.
69 Ibidem.
70 W tym duchu wypowiedział się ETS w orzeczeniu z 8 października 1996 r. w sprawie Erich
Dillenkofer i in. V. Niemcy, sprawy połączone C-178/94, 179/94, 188/94, 190/94, ECR 1996, s. I-4845.
71 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 254.
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niewykonania zobowiązań wynikających z dyrektywy w terminie w niej

wyznaczonym72. Ponadto niedopuszczalne jest uzasadnienie, że organy

państwa napotkały na trudności o charakterze proceduralnym i prawnym73 lub

że zwłoka w implementacji dyrektywy jest spowodowana złożonością materii i

debat nad projektami ustaw74. Niedopuszczalny jest także często przywoływany

przez państwa argument, że prace nad projektem aktu krajowego są już w toku,

a nawet są finalizowane75 oraz że zdaniem państwa termin na transpozycję jest

zbyt krótki76.

Brak implementacji lub implementacja nieprawidłowa wywołuje

dwojakiego rodzaju skutki. Po pierwsze, przeciwko państwu może zostać

wszczęte postępowanie na podstawie art. 226 lub 227 TWE i w dalszej

perspektywie nałożona kara finansowa. Postanowienia tych artykułów nie

chronią jednak w żaden sposób konsumenta. Ochronę tą ponownie zapewniło

orzecznictwo ETS, w którym wykształciła się zasada bezpośredniego skutku

dyrektyw77 (tzw. direct effect) w takich sytuacjach.

Warunkiem bezpośredniego skutku dyrektywy w prawie krajowym są:

brak implementacji lub dokonanie jej w niewłaściwy sposób, brak władzy

dyskrecjonalnej państwa w zakresie jej implementacji oraz dostateczna

precyzyjność przepisów i możliwość ich zastosowania przez sędziego78. Istota

skutku bezpośredniego polega na tym, że konsument może dochodzić praw

przyznanych mu w dyrektywie przed sądem. Skuteczność dyrektywy odnosi się

jedynie do płaszczyzny wertykalnej, a więc do stosunków pomiędzy państwem

a jednostką (vertical direct effect), a nie dotyczy płaszczyzny horyzontalnej, to

jest stosunków między jednostkami (nie można zatem mówić o horizontal direct

effect). Oznacza to, iż konsument nie może kierować potencjalnych roszczeń

do przedsiębiorcy, lecz jedynie do państwa, które naraziło go na szkodę

                                                
72 Por. orzeczenie z 28 maja 1998 r. w sprawie Komisja V. Hiszpania, C-298/97, s. I-330.
73 Orzeczenie ETS z 7 listopada 1996 r. w sprawie Komisja v. Włochy, C-315/95, ECR 1996, s. I-5743.
74 Orzeczenie ETS z 17 października w sprawie Komisja v. Luksemburg, C-312/95, ECR 1996, s. I-5143.
75 Orzeczenie ETS z 20 marca 1997 r. w sprawie Komisja v. Belgia, C-294/96.
76 Orzeczenie ETS z 1 października 1997 r. w sprawie Komisja v. Hiszpania, C-71/97, ECR 1998, s. I-
5991.
77 Por. J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 255 oraz M. Nesterowicz, op. cit. s. 21.
78 Por. sprawa C-91/92 Faccinni – Dori, ECR 1994 r. s. I-3325, gdzie ETS stwierdził, że dyrektywa
85/577 jest na tyle precyzyjna, aby w przypadku braku implementacji konsument miał podstawę do
żądania odszkodowania z tytułu niemożności odstąpienia od umowy na zasadach określonych w
dyrektywie.



27

poprzez swoje zaniedbanie. Stanowisko to wywodzi ETS z art. 249 TWE, który

wskazuje właśnie na państwa członkowskie jako adresata dyrektyw.

Na marginesie należy zauważyć, że konsekwentne odmawiania

dyrektywom bezpośredniej skuteczności w płaszczyźnie horyzontalnej spotyka

się z dość silną krytyką w doktrynie. Powołuje się przede wszystkim argumenty

natury celowościowej wskazując na groźbę niejednolitego stosowania prawa

wspólnotowego, osłabienia jego efektywności oraz powstawanie nierówności w

traktowaniu podmiotów79. Podnosi się jednak również argumenty czysto

prawne. Zgodnie z nimi, przepis art. 249 TWE wykładany językowo i logicznie

nie wyklucza direct horizontal effect80. W mojej ocenie argumenty wysuwane

przez zwolenników bezpośredniej skuteczności w płaszczyźnie horyzontalnej są

zbyt słabe. Przepis art. 249 TWE dotyczący dyrektyw jest jasny z językowego

punktu widzenia. Adresatem dyrektyw jest państwo członkowskie i to jedynie

ono może ponosić konsekwencje swoich zaniechań.

Wydaje się, że niejako w zastępstwie odrzuconej zasady direct horizontal

effect, ETS przyjął inną: obowiązek wykładni prawa krajowego w sposób

zgodny z prawem wspólnotowym. Zasadę tą, sformułowaną w dwóch wyrokach

z 10 kwietnia 1984 r.81 oparł na art. 10 TWE, regulującym zasadę solidarności

(lojalnej współpracy), który brzmi następująco: Państwa Członkowskie

podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Traktatu lub z działań

instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie wypełnianie jej zadań. Trybunał

doszedł do wniosku, iż obowiązek osiągnięcia przewidzianego przez dyrektywę

rezultatu spoczywa na wszystkich organach państw członkowskich, a więc

także na sądach. Sądy, w procesie wykładni prawa krajowego, które

zaimplementowało dyrektywę, powinny brać przede wszystkim pod uwagę cel

jaki jej przyświeca.  Obowiązek ten działa od chwili, gdy upłynął termin

wdrożenia dyrektywy.

Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z dyrektywą zastępuje w pewnej

mierze brak poziomej skuteczności dyrektyw. Pamiętać jednak należy, że

zasada ta znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy istnieją odpowiednie

                                                
79 W tym duchu F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa – Wrocław 2002, s. 138.
80 tak J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 258.
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przepisy prawa krajowego regulujące dane zagadnienie82. W przypadku, gdy

dyrektywa reguluje zagadnienia, co do których brak postanowień w danym

państwie, formuła o jej pośredniej skuteczności (poprzez wykładnię z nią

zgodną) nie znajdzie zastosowania83.

W doktrynie trafnie i obrazowo wskazuje się na pewną sekwencję

zdarzeń, która ma zapewnić efektywność dyrektyw84. Tak więc:

- dyrektywie, na warunkach określonych wyżej, może być

przyznany bezpośredni skutek; gdy jest to niemożliwe (np. ze

względu na brak precyzyjnych sformułowań lub stosunki między

jednostkami), to:

- pojawia się obowiązek organów państw członkowskich do

wykładni przepisów prawa krajowego w zgodzie z dyrektywą;

jeśli i ten sposób zawiedzie to:

- wchodzi w grę odpowiedzialność odszkodowawcza państwa.

Jak już wyżej wspomniano, za szkodę wynikłą z braku lub nieprawidłowej

implementacji dyrektywy odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi państwo.

Do wyraźnego sformułowania zasady odpowiedzialności państwa za szkodę w

tym zakresie doszło dopiero w latach 90-tych w orzecznictwie ETS85. W

literaturze wskazuje się, że w istocie nie ma ono bezpośrednich podstaw

normatywnych86.

ETS oparł ją w swoich orzeczeniach na zasadzie efektywności prawa

wspólnotowego (Pełna efektywność norm wspólnotowych byłaby wyłączona, a

ochrona praw przez nie uznanych osłabiona, jeżeli jednostki nie miałyby

możliwości uzyskania odszkodowania w sytuacji, gdy ich prawa są naruszone

przez pogwałcenie prawa wspólnotowego, które można przypisać państwu87)

oraz na zasadzie solidarności (Kolejną podstawą obowiązku państw

                                                                                                                                              
81 Sprawa von Colson i Kamann v. Land Nordhein-Westfalen, C-14/83, ECR 1984, s. 1891 oraz sprawa
Harz v. Deutsche Tradax GmbH, C-79/83, ECR 1984, s. 1921.
82 Tak J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit. s. 260.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Por. orzeczenie z 19 listopada 1991 r. w sprawie Andrea Francovich i Danila Bonifaci v. Włochy, C-
6/90 i C-9/90 (sprawy połączone), ECR 1991, s. I-5357.
86 Tak N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich,
Zakamycze 2002, s. 41.
87 Por. § 33 orzeczenia Frankovich powołanego w przypisie nr 87



29

członkowskich naprawienia szkód jest art. 5 Traktatu (obecnie art. 10 TWE),

który nakazuje państwom członkowskim podjęcie wszelkich środków o

charakterze generalnym i szczególnym dla zapewnienia wykonania ich

obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego. Wśród nich jest obowiązek

likwidacji wszelkich bezprawnych konsekwencji naruszenia praw Wspólnoty88.

Trzecią podstawą, z której Trybunał wywodzi zobowiązanie państwa do

naprawienia szkody, są ogólne zasady wspólne państwom członkowskim, z

których wynika, że zachowanie sprzeczne z prawem rodzi obowiązek

naprawienia wyrządzonej szkody89.

Ponadto Trybunał określił szczegółowo przesłanki odpowiedzialności

państwa w przypadku braku implementacji dyrektywy. Są to90:

1) rezultat przewidziany przez dyrektywę pociąga za sobą przyznanie praw

na rzecz jednostki,

2) treść tych praw może być określona na podstawie przepisów dyrektywy,

3) zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem obowiązku przez

państwo i poniesioną szkodą.

W orzeczeniu w sprawie Bresserie i Factorame91 Trybunał dodał kolejną

przesłankę dotyczącą tym razem nie tylko niewłaściwej implementacji

dyrektywy, ale każdego naruszenia prawa wspólnotowego. Przesłanką ta

polega na tym, aby naruszenie było wystarczająco poważne. Należy jednak

przyjąć, iż każde zaniechanie wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego jest

wystarczająco poważnym naruszeniem prawa wspólnotowego.

Warto jeszcze podkreślić, że odpowiedzialność państwa w tym zakresie

jest niezależna od winy i ma przez to charakter obiektywny. Konsument więc, w

razie sporu, nie będzie zmuszony do przeprowadzania, ciężkiego w praktyce,

dowodu winy.

3.3. Zalecenie Komisji 2005/309 w sprawie transpozycji dyrektyw

                                                
88 Por. § 36 orzeczenia Frankovich powołanego w przypisie nr 87.
89 Tak ETS w orzeczeniu z 5 marca 1996 r. w sprawie Brasserie du Pecheur S.A. v. RFN oraz The Queen
v. Secretary of State for Transport, ex parte Factorame Ltd i inni, sprawy połączone C-46/93 i 48/93,
ECR 1996, s. 1029.
90 § 40 orzeczenia Frankovich powołanego w przypisie 87.
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O tym, że państwa członkowskie nie zawsze w pełni radzą sobie z

transponowaniem dyrektyw do prawa wewnętrznego, świadczy wydanie 12

lipca 2004 r. przez Komisję zalecenia 2005/309/EWG w sprawie transpozycji

dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego92. Należy mieć

na uwadze, że jako zalecenie akt ten nie ma mocy prawnie wiążącej. Niemniej

jednak nie wolno go pominąć przy rozważaniach na temat implementacji

dyrektyw.

Komisja zwraca uwagę, że spóźniona i nieprawidłowa transpozycja

dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego przynosi szkody przedsiębiorstwom

i obywatelom, ponieważ często pozbawia ich praw93 oraz pełnych korzyści

ekonomicznych płynących z właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i

szkodzi konkurencyjności całej gospodarki europejskiej94. Komisja wskazuje

również na zagrożenie fragmentacją rynku wewnętrznego, a w następstwie na

groźbę zanikania korzyści gospodarczych z niego płynących95. Na państwa

członkowskie nałożony zostaje ponadto obowiązek (prawnie niewiążący)

informowania przedsiębiorców i obywateli o braku terminowej implementacji i o

ich prawach w takich przypadkach, a więc o tym, że pod pewnymi warunkami

mogą im przysługiwać prawa wynikające z dyrektyw nieimplementowanych.

Informacja taka powinna się znaleźć co najmniej na rządowej witrynie

internetowej96.

Ponadto Komisja zaleca, w celu sprawniejszego wdrażania dyrektyw,

wprowadzenie przez państwa „dobrych praktyk”, których wykaż znajduje się w

załączniku do zalecenia. „Dobre praktyki” stanowią zbiór proceduralnych i

organizacyjnych zasad, które w przekonaniu Komisji mają poprawić

skuteczność implementacji dyrektyw. W mojej ocenie, przy odpowiednim

dostosowaniu ich do specyfiki danego państwa członkowskiego, mogą one

stanowić istotną pomoc, szczególnie dla nowych członków Unii Europejskiej,

których doświadczenie w tym zakresie jest siłą rzeczy o wiele mniejsze.

Zalecenie to, wydane przez Komisję nazywaną „strażniczką Traktatów”,

stanowi niewątpliwie ostrzeżenie dla państw członkowskich, na które może

                                                                                                                                              
91 Patrz przypis nr 91.
92 OJ L 98 z 16.04.2005, s. 47.
93 Akapit (5) zalecenia.
94 Akapit (6) zalecenia.
95 Akapit (7) zalecenia.
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przecież zostać nałożona kara finansowa w przypadku nieprawidłowej

implementacji. Jednocześnie jednak Komisja wykazuje zrozumienie dla

trudności związanych z implementacją dyrektyw i starając się im zaradzić

wskazuje na wykaz praktyk, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu

problemów, które stoją przed ustawodawcą krajowym.

3.4. Ochrona konsumenta usługi finansowej w wybranych dyrektywach

3.4.1. Uwagi ogólne. Dyrektywy i inne akty prawa wtórnego dotyczące

ochrony konsumenta.

Biorąc pod uwagę niezwykle szerokie spektrum problemu (ochrony

konsumenta w zakresie usług finansowych dotyczy kilkadziesiąt aktów prawa

wspólnotowego) oraz ograniczony rozmiar niniejszej pracy, postanowiłem

omówić jedynie najważniejsze, moim zdaniem, dyrektywy dotyczące tego

zagadnienia. Będzie to dyrektywa 93/13 o klauzulach abuzywnych dotycząca

zarówno „ogólnej” ochrony, (tzn. każdego konsumenta, nie tylko usługi

finansowej), jak i ochrony „szczególnej” (dotyczącej wyłącznie konsumenta

korzystającego z usługi finansowej). W tym drugim zakresie zdecydowałem się

na omówienie dyrektyw: 2002/65 o ochronie konsumenta w związku z usługami

finansowymi świadczonymi na odległość oraz dyrektyw poświęconych kredytowi

konsumenckiemu (w tym projektu nowej dyrektywy).

Dla porządku należy jednak wymienić wszystkie najważniejsze akty

prawne w tym zakresie, mimo że większość z nich nie zostanie omówiona w

niniejszej pracy. Nie wszystkie z nich są w całości poświęcone  problematyce

ochrony konsumenta, w wielu jest to czynione niejako pośrednio. Są to:

● Dyrektywa 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych

klauzul w umowach konsumenckich97,

                                                                                                                                              
96 Punkt 3 zalecenia.
97 OJ L 95 z 21.04.1993, s. 29.
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● Dyrektywa 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych

aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w

szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego

(dyrektywa o handlu elektronicznym)98 – dyrektywa ta jest aktem

regulującym obrót dokonywany za pośrednictwem elektronicznym,

niezależnie od tego czy uczestniczą w nim konsumenci,

● Dyrektywa 97/5 z 27 stycznia 1997 r. o transgranicznych przelewach

bankowych99,

● Rozporządzenie 2560/2001 z 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności

transgranicznych w euro100,

● Zalecenie Komisji 88/590 z 17 listopada 1988 r. w sprawie systemów

płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między

posiadaczami i emitentami kart101,

● Zalecenie Komisji 97/489 z 30 lipca 1997 r. w sprawie transakcji z

wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatności, ze szczególnym

uwzględnieniem stosunków między emitentem i posiadaczem102,

● Dyrektywa 85/577 z 20 grudnia 1985 r. o ochronie konsumentów w

umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa103,

● Dyrektywa 2002/65 z 23 września 2002 r. w sprawie sprzedaży

konsumentom usług finansowych świadczonych na odległość104,

● Dyrektywa 93/22 z 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w

zakresie papierów wartościowych105,

● Dyrektywa 95/46 z 25 października 1995 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego

przepływu tych danych106,

● Dyrektywa 98/27 z 19 maja 1998 r. o nakazie zaprzestania nieuczciwych

praktyk107,

                                                
98 OJ L 178 z 17.07.2000 r. s. 1.
99 OJ L 43 z 14.02.1997 r. s. 25.
100 OJ L 344 z 28.12.2001 r., s. 13.
101 OJ L 317 z 24.11.1988 r. s. 55.
102 OJ L 208 z 2.08.1997 r. s. 52.
103 OJ L 372, z 31.12.1985 r., s. 31.
104 OJ L 271 z 09.10.2002 r., s. 16.
105 OJ L 141 z 11.6.1993 r. s. 27.
106 OJ L 281 z 23.11.1995 r., s. 31.
107 OJ L 166 z 11.06.1998 r. s. 51.
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● Dyrektywa 84/450 z 10 września 1984 r. o reklamie wprowadzającej w

błąd108 oraz zmieniająca ją dyrektywa 97/55 z 6 października 1997

dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu uwzględnienia reklamy

porównawczej109,

● Dyrektywa 94/19 z 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji

depozytów110,

● Dyrektywa 87/102 z 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów

prawa, zarządzeń i postanowień administracyjnych państw

członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego111 oraz zmieniające

ją dyrektywy: 90/88 z 22 lutego 1990 r.112 i 98/7 z 16 lutego 1998 r.113,

● Dyrektywa 98/84 z 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług

opartych na warunkowym dostępie114,

● Dyrektywa 2000/46 z 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i

prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz

nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością115,

● Dyrektywa 2002/83 z 5 listopada 2002 r. o ubezpieczeniach na życie116,

● Dyrektywa 92/49 z 18 czerwca 1992 r. o ubezpieczeniach bezpośrednich

z wyjątkiem ubezpieczeń na życie117.

3.4.2. Dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach

konsumenckich

3.4.2.1. Uwagi ogólne. Geneza dyrektywy

Fundamentalne znaczenie dla całego wspólnotowego prawa umów, a

więc także dla umów, na podstawie których świadczone są usługi finansowe,

                                                
108 OJ L 250 z 19.09.1984 r. s. 17.
109 OJ L 290 z 23.10.1997 r. s. 18.
110 OJ L 135 z 31.05.1994 r. s. 5.
111 OJ L 42 z 12.01.1987 r. s. 1.
112 OJ L 61 z 10.03.1990 r. s. 23.
113 OJ L 86 z 23.03.1998 r. s. 15
114 O J L 320 z 28.11.1998 r. s. 54.
115 OJ L 275 z 27.10.2000 r. s. 39.
116 OJ L 345 z 19.12.2002 r. s. 1.
117 OJ L 228 z 11.08.1992 r. s. 1.
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ma Dyrektywa 93/13 z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w

umowach konsumenckich. Klauzule abuzywne, przeciw którym skierowana jest

dyrektywa, mogą wystąpić we wszelkich umowach konsumenckich niezależnie

od ich przedmiotu, treści czy sektora gospodarki. W tym właśnie sensie

problematyka ta plasuje się ponad innymi, szczegółowymi instytucjami prawa

umownego.

Problematyka wzorców umownych, które na szerszą skalę pojawiły się w

obrocie w XIX w., w II połowie wieku XX wysunęła się na czoło zagadnień

dotyczących ochrony konsumenta. Ze względu na masowość obrotu,

powtarzalność zawieranych umów, dążenie do zwiększenia zysków oraz

ograniczenie własnego ryzyka, przedsiębiorcy zaczęli się nimi posługiwać w

coraz większym zakresie. Fenomen ogólnych warunków umów i regulaminów

wydaje się być szczególnie istotny zwłaszcza z punktu widzenia sektora

finansowego. Wzorce takie są stosowane nierzadko przez podmioty zajmujące

pozycję dominującą na rynku, co sprzyja utrwaleniu faktycznej nierówności

stron. W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie umowy rachunku

bankowego, umowy kredytu czy też innej umowy z zakresu usług finansowych

świadczonych konsumentom, bez odwołania się w niej do regulaminów czy

wzorców.

Wykorzystując swoją przewagę ekonomiczną, kosztem interesów

konsumenta, przedsiębiorca stara się narzucić za pomocą wzorca korzystną dla

siebie treść umowy. Często czyni to przy pomocy klauzul abuzywnych (inaczej:

klauzule szkodzące, krzywdzące, niedozwolone, wykorzystujące przewagę),

które krzywdzą drugą stronę umowy. Przykładowo klauzule abuzywne mogą

nierównomiernie określać ryzyka transakcji, niesymetrycznie rozkładać prawa i

obowiązki stron, przyznawać uprawnienia kształtujące treść umowy wyłącznie

przedsiębiorcy, wyłączać ochronę przyznawaną słabszej stronie umowy przez

prawo lub ograniczać jej poziom118. Przykładowe wyliczenie klauzul

abuzywnych zawiera załącznik do dyrektywy 93/13 (jest to tzw. szara lista).

Tymczasem druga strona umowy, czyli konsument, w praktyce nie ma

możliwości indywidualnego negocjowania poszczególnych jej postanowień.

Może się jedynie zgodzić na wzorzec przystępując do umowy bądź

                                                
118 E. Łętowska, op. cit., s. 257.
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zrezygnować z jej zawarcia. W ten właśnie sposób zostaje naruszona

podstawowa zasada prawa cywilnego – zasada swobody umów. Konsensus,

będący niezbędnym składnikiem każdej umowy, ma tu charakter

sformalizowany, a nawet fikcyjny119. Konsument, chcąc zaspokoić swoją

ekonomiczną potrzebę jest zmuszony do zawarcia umowy, na treść której w

dużym stopniu nie miał tak naprawdę wpływu.

Tak pokrótce przedstawia się geneza prawodawstwa ograniczającego

występowanie w obrocie konsumenckim nieuczciwych klauzul umownych.

Pierwszym aktem prawa europejskiego, który podjął to zagadnienie była

Rezolucja nr 76/47 Komitetu Ministrów Rady Europy z 16 listopada 1976 r. o

klauzulach abuzywnych w umowach konsumenckich i metodach ich kontroli120.

Ukoronowaniem prac (pierwsze projekty datują się na 1990 r.) na poziomie

wspólnotowym jest dyrektywa 93/13 z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie

nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich obowiązująca do dnia

dzisiejszego.

3.4.2.2. Założenia dyrektywy

Ustawodawcy europejskiemu, starającemu się za pomocą dyrektywy

zharmonizować przepisy państw członkowskich w zakresie ochrony

konsumenta, przyświecało szereg założeń121.

Przede wszystkim, dyrektywa, podobnie jak ogromna większość

dyrektyw chroniących konsumenta ma charakter minimalny. Artykuł 8

przewiduje możliwość wprowadzenia lub utrzymania bardziej rygorystycznych

przepisów prawnych zgodnych z Traktatem. Ta zgodność z Traktatem, to

przede wszystkim zgodność z zasadą swobody przepływu towarów i usług i

ograniczeniami wynikającymi z art. 29 TWE, który zabrania państwom

wprowadzania ograniczeń podobnych do ograniczeń ilościowych. Tak więc

państwa członkowskie implementując dyrektywę muszą poruszać się w

płaszczyźnie ochrony wyznaczonej z jednej strony przez samą dyrektywę

                                                
119 Tak E. Łętowska, op. cit., s. 255.
120 OJ C 198 z 27.12.1976 r., s. 18.
121 Por. E. Łętowska, op. cit. s. 262 i n.
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(poziom minimalny), a z drugiej przez prawo wspólnotowe (poziom

maksymalny).

Kolejnym ważnym założeniem jest to, iż dyrektywa w zasadzie dotyczy

wyłącznie klauzul uprzednio sformułowanych we wzorcu (art. 3 ust. 1). Poza jej

zakresem pozostają klauzule, które były przedmiotem indywidualnych

uzgodnień.

Ponadto dyrektywa wprowadza ogólną zasadę transparentności

(przejrzystości, jasności) wzorca. Pojęcie to powinno być rozumiane w dwojaki

sposób122. Z jednej strony w „fizykalnym” wymiarze (czytelność, czcionka

odpowiedniej wielkości, łatwa dostępność wzorca), z drugiej w wymiarze

intelektualnym (chodzi tu o zrozumiałość wzorca). Artykuł 5 omawianej

dyrektywy precyzuje, że warunki powinny być sporządzone prostym i

zrozumiałym językiem oraz wprowadza kluczową z punktu widzenia

konsumenta regułę in dubio contra proferentem będącą w zasadzie sankcją za

naruszenie zasady przejrzystość. Polega ona na tym, iż w przypadku

wątpliwości co do treści warunku, należy je tłumaczyć na korzyść konsumenta.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania przy tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorca,

o której niżej (art. 5 in fine). Uzasadnione to jest tym, że przy tego rodzaju

kontroli, gdyby zastosować wykładnię korzystną dla konsumenta prowadziłoby

to de facto do utrzymania w mocy takiej klauzuli.

W celu zapewnienia skuteczności własnych postanowień, dyrektywa

nakazuje ograniczenie wyboru prawa właściwego dla umowy tak, aby

konsument nie mógł zostać pozbawiony ochrony z niej wynikającej (art. 6 ust.

2).

Mając świadomość wyżej wymienionych generalnych założeń przystąpię

do bardziej szczegółowego omówienia zakresu oraz poszczególnych

postanowień dyrektywy 93/13.

3.4.2.3. Zakres podmiotowy dyrektywy

                                                
122 E. Łętowska, op. cit. s. 263.
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Dyrektywa znajduje zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

konsumentem a przedsiębiorcą – ma więc ona zastosowanie wyłącznie w

sferze obrotu konsumenckiego (art. 1). Za konsumenta uznaje każdą osobę

fizyczną, która (...) działa w celach niezwiązanych z handlem,

przedsiębiorstwem lub zawodem (art. 2 lit. b). Na podkreślenie zasługuje fakt

ograniczenia ochrony wyłącznie do osób fizycznych, co jednak, zgodnie z

zasadą minimalnego charakteru dyrektywy, nie wyklucza rozszerzenia ochrony

w prawie krajowym na pozostałe podmioty prawa. Analogicznie, przedsiębiorcą

jest osoba fizyczna lub prawna, która działa w takich celach bez względu na to,

czy należy do sektora publicznego czy prywatnego (art. 2 lit. c). Wzmianka o

sektorze publicznym pozwala na objęcie działaniem ochronnym dyrektywy

działalność przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych, których

świadczenia są finansowane przynajmniej w części ze środków publicznych.

3.4.2.4. Zakres przedmiotowy dyrektywy

Głównym przedmiotem zainteresowania dyrektywy są umowy zawierane

na podstawie standardowych wzorców i kontrola klauzul w nich zawartych pod

względem legalności123. Definicja klauzul umownych, do których dyrektywa

znajduje zastosowanie, jest zawarta w art. 3 – są to warunki które nie zostały

indywidualnie uzgodnione, a więc takie, które zostały sporządzone wcześniej

(tzn. bez udziału konsumenta) i konsument nie miał w związku z tym wpływu na

ich treść. Omawiana dyrektywa, co do zasady nie dotyczy warunków, które były

indywidualnie negocjowane – wyjątek od tej zasady wprowadza art. 3 ust. 2 zd.

2 przewidujący, iż także umowa formalnie ujęta jako negocjowana może być

poddana działaniu dyrektywy, jeżeli ogólna ocena umowy wskazuje na to, że

została ona sporządzona w formie uprzednio sformułowanej umowy

standardowej. Przepis ten jest niejasny; wydaje się, że chodzi w nim o sytuację,

gdy niektóre elementy umowy negocjowano indywidualnie, ale ostatecznie z

całokształtu okoliczności wynika, że chodzi o umowę standardową124. Ciężar

dowodu, że postanowienia umowy były przedmiotem indywidualnych uzgodnień

                                                
123 Por. E. Wieczorek [w:] Ochrona praw jednostek pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004, s. 324.
124 Tak M. Nawrocka, Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umownymi w Unii

Europejskiej i w Polsce, Monitor Prawniczy 6/1998, s. 218.
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spoczywa zgodnie z art. 3 ust. 2 in fine na przedsiębiorcy, co wydatnie

wzmacnia pozycję konsumenta w razie ewentualnego sporu w tym zakresie.

Dyrektywa 93/13, co wydaje się oczywiste, nie dotyczy umów o pracę,

umów z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa spółek. Wyłączenie to

wynika z podmiotowego zakresu dyrektywy, który ograniczony jest do umów z

udziałem konsumenta. Wyżej wymienione typy umów nie mogą spełniać tego

kryterium. Dyrektywa nie zawiera natomiast żadnych wyraźnych wyłączeń co do

świadczenia konsumentom usług finansowych – w interesującym nas obszarze

jest więc ona, co do zasady, stosowana w pełnym zakresie.

Dyrektywa nie dotyczy także klauzul umownych stanowiących

odzwierciedlenie obowiązujących przepisów prawa (art. 1 ust. 2). W preambule

wyjaśniono, iż postanowienie to odnosi się zarówno do przepisów

imperatywnych jak i dyspozytywnych125.

Kluczowe z punktu widzenia konsumenta wydaje się być wyłączenie

działania przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do warunków, które określają

główny przedmiot umowy oraz cenę lub wynagrodzenie (art. 4 ust. 2). Wydaje

się to być rozwiązaniem słusznym – modelowy konsument wyłaniający się z

orzecznictwa ETS powinien w każdym przypadku objąć swoją świadomością i

wolą essentialia negotii umowy, którą zawiera. Jego interes jest dodatkowo

zabezpieczony przez art. 4 ust. 2 in fine wprowadzający warunek wyrażenia

przedmiotowo istotnych postanowień umowy prostym i zrozumiałym językiem.

Oznacza to, że w tym wypadku zasada przejrzystości ma pierwszeństwo przed

kontrolą treści wzorca.

3.4.2.5. Klauzule niedozwolone

Dyrektywa precyzując pojęcie klauzul niedozwolonych posługuje się

dwiema metodami. Pierwszą z nich jest definicja w postaci klauzuli generalnej,

drugą wyliczenie takich klauzul. Wyliczenie to jest przykładowe i stanowi niejako

dopełnienie ogólnej klauzuli z art. 3 ust. 1, która brzmi: Warunki umowy, które

nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli

                                                
125 Akapit 14 preambuły precyzuje, że wyłączenie, o którym mowa obejmuje także reguły, które zgodnie z

postanowieniami ustawy wiążą strony, gdy te nie postanowiły inaczej.
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stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą

nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla

konsumenta. Określając nieuczciwy charakter warunków należy uwzględniać

rodzaj towarów i usług, których umowa dotyczy, a także wszystkie klauzule tej

samej lub innej umowy, z którą klauzula podlegająca kontroli jest związana.

Klauzula generalna posługuje się zatem dwoma kryteriami: znaczną

dysproporcją praw i obowiązków oraz naruszeniem dobrej wiary (wzajemnego

zaufania).

Z punktu widzenia wykładni decydujące znaczenia ma pojęcie

„znaczącej” dysproporcji praw. Wydaje się, że wprowadzenie tak ogólnego

postanowienia pozostawi sądowi kontrolującemu umowę in concreto pewien

konieczny margines swobody. Z jednej strony więc, rezygnacja z kryterium

„znaczącej” nierównowagi powodowałaby zbytnie osłabienie pozycji

przedsiębiorcy. Z drugiej, gdyby wprowadzić pojęcie np. „wielkiej” dysproporcji,

ochrona konsumenta byłaby prawie żadna. Należy więc stwierdzić, że

ustawodawca europejski słusznie zdecydował się tu na rozwiązanie

kompromisowe, pozostawiając ostateczną decyzję w rękach organu

dokonującego kontroli umowy. Podnoszenie zatem w doktrynie trudności

związanych przy wykładni tego pojęcia126 wydaje się być nieuzasadnione.

Zgodzić się natomiast należy ze stanowiskiem, że niejasny jest stosunek

pojęcia „wzajemnego zaufania (dobrej wiary)” do „znaczącej dysproporcji”127.

Początkowo może się wydawać, że mamy tu do czynienia z superfluum

normatywnym, gdyż w zasadzie każda znacząca dysproporcja prowadzi do

naruszenia wzajemnego zaufania. Zakładając jednak racjonalność

ustawodawcy europejskiego należy raczej przyjąć drugi proponowany sposób

wykładni. Zgodnie z nim „znacząca dysproporcja” jest obiektywnym elementem

nieuczciwości, podczas gdy „dobra wiara” jest elementem subiektywnym128.

Jak już było wspomniane wyżej, ogólna klauzula dotycząca nieuczciwych

postanowień umownych jest uzupełniona przez listę klauzul stanowiących

załącznik do dyrektywy. Lista ta ma charakter przykładowy i niewyczerpujący,

zawiera warunki, które mogą być uznane za nieuczciwe (art. 3 ust. 3). Z tych

                                                
126 Por. E. Wieczorek, op. cit., s. 329.
127 Ibidem.
128 Podobnie E. Wieczorek, op. cit. s. 330.
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właśnie powodów niektórzy uważają, że dołączona do dyrektywy lista jest w

zasadzie zbędna129. Z tak stanowczym twierdzeniem nie sposób się jednak

zgodzić. Ta tzw. „szara lista”, zawierająca charakterystyczne przykłady

naruszeń interesu konsumenta w stosunkach umownych i będąca w istocie listą

klauzul „podejrzanych” o abuzywność, okazuje się być bardzo pomocna przy

kwalifikacji danego postanowienia umowy jako niedozwolonego i w tym

zakresie uzupełnia definicję klauzuli niedozwolonej zawartą w art. 3 ust. 1.

Ponadto, jak wskazuje E. Łętowska130, w razie kontroli indywidualnej takiej

umowy istnienie w niej postanowień zaczerpniętych z takiej listy ułatwia od

strony dowodowej wykazanie abuzywności umowy.

Istotny wyjątek, wskazany w pkt 2 załącznika do dyrektywy, związany z

„szarą listą” dotyczy usług finansowych. Ustawodawca europejski zdecydował

się potraktować łagodniej niedopuszczalność klauzul abuzywnych w tego typu

umowach. Przykładowo, co do zasady nie jest dozwolona klauzula zezwalająca

na zmianę treści umowy; dopuszczalne to jest jednak przy usługach

finansowych w umowie zawartej na czas nieoznaczony w odniesieniu do

zmiany stopy procentowej i innych opłat, pod warunkiem jak najszybszego

powiadomienia konsumenta, który uzyska prawo do niezwłocznego rozwiązania

umowy (pkt 2 lit. b załącznika); nie jest objęte „szarą listą” postanowienie

umowy w zakresie usług finansowych, zgodnie z którym usługodawca

rezerwuje sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas

nieokreślony bez wcześniejszego zawiadomienia, jeżeli istnieją ku temu

uzasadnione powody, pod warunkiem, że powiadomi on niezwłocznie

konsumenta o rozwiązaniu umowy (pkt 2 lit. a załącznika).

W doktrynie poddaje się w wątpliwość potrzebę istnienia tych ograniczeń

w zakresie usług finansowych131. Nie kwestionując co do zasady tego

stanowiska, zwłaszcza w kontekście wspólnotowego programu wzmocnienia

ochrony konsumenta tych właśnie usług, należy mieć na uwadze, że wyłączenia

te dotyczą jedynie „szarej listy”, a więc odsuwają one niejako „podejrzenie” co

do abuzywności takich klauzul umownych. Nie stoi to jednak na przeszkodzie,

aby wykazać niedozwoloność takiej klauzuli odwołując się do klauzuli

                                                
129 Tak np. W.J. Katner, M. Pyziak Szafanicka Standaryzacja umów w obrocie gospodarczym (prawo

polskie a prawo europejskie), Warszawa 1995, przypis przywołany za E. Wieczorek, op. cit. s. 326
130 E. Łętowska, op. cit. s. 264
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generalnej z art. 3 ust. 1 dyrektywy i wykazać istotną dysproporcję praw i

obowiązków oraz naruszenie zasad dobrej wiary.

3.4.2.6. Kontrola postanowień umowy pod kątem ich abuzywności oraz

skutki stwierdzenia abuzywności

Chcąc zapewnić skuteczność ochrony konsumenta przed

konsekwencjami umieszczania w umowach klauzul nieuczciwych, dyrektywa

93/13 przewiduje kontrolę idącą w dwóch kierunkach: in concreto oraz in

abstracto.

Kontrola in concreto, dotycząca indywidualnej umowy, uregulowana jest

w art. 6 ust. 1 i polega na tym, że nieuczciwe warunki w umowach

konsumenckich nie są wiążące dla konsumenta. W pozostałym zakresie zaś,

umowa nadal wiąże strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej

nieuczciwych warunków. Dyrektywa słusznie nie nakazuje traktować całej

umowy jako nieważnej. Takie rozwiązanie uniemożliwiłoby przecież

konsumentowi zaspokojenie jego ekonomicznej potrzeby. W jego interesie leży

utrzymanie zobowiązania w mocy, z jednoczesnym  wyeliminowaniem

abuzywności. Dlatego, w przypadkach gdy jest to możliwe, umowa pozostaje w

mocy, a nie obowiązują jedynie klauzule nieuczciwe.

Jak wspomniano wyżej, dyrektywa stwarza również możliwość kontroli

abstrakcyjnej, tzn. w oderwaniu od konkretnego stosunku prawnego. Kontrola

taka jest niezależna od tego, czy ktokolwiek w ogóle zawarł umowę na

niekorzystnych warunkach132. W tym zakresie dyrektywa zobowiązuje państwa

członkowskie do podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych w celu

zapobiegania stałemu stosowaniu nieuczciwych klauzul (art. 7 ust. 1).

Określone przez prawo krajowe podmioty mają prawo wszczęcia przed

odpowiednim organem sądowym lub administracyjnym postępowania w celu

ustalenia czy warunki sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są

nieuczciwe (por. art. 7 ust. 2), bez względu na to czy zostały one zastosowane

w konkretnej umowie. Ponadto postępowanie takie może być skierowane

                                                                                                                                              
131 E. Łętowska, op. cit. s. 273.
132 E. Wieczorek, op. cit. s. 333.
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przeciwko kilku przedsiębiorcom naraz (tzw. skarga kolektywna133), a także

przeciwko ich związkom, jeśli posługują się lub zalecają stosowanie tych

samych lub podobnych ogólnych warunków umowy (art. 7 ust. 3). W dyrektywie

nie są uregulowane skutki stwierdzenia abuzywności klauzuli wzorca w ramach

kontroli abstrakcyjnej. Państwa członkowskie są zobowiązane do stworzenia

odpowiedniego systemu kontroli oraz sankcji (art. 7 ust. 1).

Przy okazji należy nadmienić, że oprócz działania mechanizmów

ochronnych przewidzianych w dyrektywie 93/13 zagrożenie związane ze

stosowaniem wzorców są także przedmiotem kontroli w zakresie ochrony

zbiorowych interesów konsumentów. Kwestią tą zajmuje się dyrektywa 98/27 z

19 maja 1998 r. o nakazie zaprzestania nieuczciwych praktyk134.

3.4.2.7. Podsumowanie

W 2000 r. Komisja wydała raport dotyczący funkcjonowania dyrektywy

93/13 (The „Unfair Terms” Directive – Five Years on – Evaluation and Future

Perspectives135). W raporcie podsumowano dotychczasowy okres

obowiązywania dyrektywy. Za najważniejsze kwestie, które wymagają dalszej

dyskusji i ewentualnych zmian Komisja uznała m.in.136: zakres dyrektywy i

określenie w niej kwestii rozgraniczenia między klauzulami standardowymi i

indywidualnie negocjowanymi, kwestię pozostawienia poza zakresem regulacji

postanowień składających się na essentialia negotii, zastosowanie dyrektywy

do usług finansowych i nowych technologii. Do chwili obecnej nie

przedstawiono żadnych formalnych propozycji zmian dyrektywy.

Wydaje się, że obowiązująca od ponad 10 lat dyrektywa 93/13 dobrze

spełnia swoje zadanie. Wdrożone na jej podstawie przepisy skutecznie chronią

konsumentów w poszczególnych państwach członkowskich. Nie ma więc pilnej

potrzeby jej zmiany. Należy też pamiętać o potrzebie stabilności prawa –

czynniku, który w dużym stopniu kształtuje zaufanie konsumentów.

                                                
133 Por. E. Wieczorek, op. cit. s. 334
134 Patrz przypis nr 109.
135 COM (2000) final, 27.04.2000 r.
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3.4.3. Projekt dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w

stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem – wzmianka

Na marginesie rozważań na temat dyrektywy o klauzulach abuzywnych,

należy wspomnieć o znajdującym się w końcowej fazie procedury

prawodawczej137 projekcie dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk

handlowych w stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem138. Celem tej

dyrektywy jest jasne określenie praw konsumenta w przypadku nieuczciwych

praktyk handlowych.

Interesująca jest definicja „przeciętnego konsumenta”, które wprowadza

dyrektywa. Jest to osoba przeciętnie poinformowana, przeciętnie racjonalnie

uważna i przeciętnie podejrzliwa. Tak więc nietrudno zauważyć, że do rangi

normatywnej podniesione zostało pojęcie funkcjonujące dotychczas jedynie w

orzecznictwie ETS.

Projekt wprowadza generalny zakaz stosowania nieuczciwych praktyk

handlowych (art. 5 ust. 1). W ustępie 2 artykułu 5  projektu znajduje się definicja

kluczowego z punktu widzenia dyrektywy pojęcia praktyk nie-fair. Składają się

na nią 2 elementy: naruszenie zasad profesjonalnej staranności oraz wywołanie

materialnego zakłócenia ekonomicznego zachowania przeciętnego

konsumenta139. W szczególności za nieuczciwe praktyki handlowe uznano

takie, które wprowadzają w błąd (art. 6 i 7) lub są agresywne (art. 8 i 9).

Załącznik do projektu dyrektywy zawiera tzw. czarną listę, a więc wykaz

praktyk, które zgodnie z art. 5 ust. 5 będą w każdych warunkach uznane za

nieuczciwe.

                                                                                                                                              
136 E. Łętowska, op. cit. s. 267.
137 Obecnie projekt z poprawkami wprowadzonymi przez Parlament Europejski trafił z powrotem pod
obrady Rady UE.
138 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council concerning unfair business-to-
consumer commercial practicesin the Internal Market, COM (2003) 356 final, 18.06.2003; ze względu na
brak polskiego tłumaczenia, tłumaczyłem projekt samodzielnie z języka angielskiego; Projekt został już
zaakceptowany przez Parlament Europejski, w najbliższych tygodniach ostateczną wersję zatwierdzi
Rada. Implementacja nowej dyrektywy nastąpi w 2007 r.
139

A commercial practice shall be unfair if: a) it is contrary to the requirements of professional diligence,

and b) it materially distorts or is likely to materially distort the economic behaviour with regard to the

product of the avarage consumer whom it reaches or to whom it is adressed, or of the avarage member of

the group when a commercial practice is directed to a particular group of consumers.
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Z punktu widzenia zakresu niniejszej pracy duże znaczenie ma art. 3 ust.

9 przedmiotowego projektu, który odnosi się do usług finansowych

(rozumianych tak jak zdefiniowano je w dyrektywie 2002/65). Wyłącznie w tym

zakresie państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej restrykcyjne warunki

niż te, które określono w dyrektywie140. Tak więc, na poziomie usług

finansowych, projekt podtrzymuje zasadę minimalnej harmonizacji.

Szczegółową ocenę postanowień dyrektywy będzie można

przeprowadzić dopiero gdy po pierwsze dyrektywa zostanie ostatecznie

przyjęta, a po drugie z chwilą, gdy przepisy wydane na jej podstawie zaczną

funkcjonować. Dzisiaj można jedynie stwierdzić, że projektowana dyrektywa ma

szansę na stworzenie skutecznej ochrony przed przedsiębiorcami stosującymi

nieuczciwe praktyki w obrocie konsumenckim.

3.4.4. Dyrektywa 2002/65 w sprawie sprzedaży konsumentom usług

finansowych świadczonych na odległość

3.4.4.1. Specyfika umów zawieranych na odległość (geneza dyrektywy)

Kolejną specyficzną i występującą masowo sytuacją, w której zagrożony

jest interes konsumenta jest zawieranie umów w sytuacjach, gdy obie strony w

chwili zawarcia umowy nie są obecne w jednym miejscu. W związku z

globalizacją rynków, powstaniem jednolitego rynku w Europie oraz rozwojem

nowoczesnych form komunikacji takich jak choćby Internet, problem ten w

ostatnich latach szybko zyskiwał na znaczeniu.

Proces zawierania umów na odległość niesie ze sobą szereg zagrożeń

dla konsumenta. Zostają one zwielokrotnione przy świadczeniu usług

finansowych, głównie ze względu na ich wysoki poziom skomplikowania, wysoki

stopień profesjonalizmu występujący po stronie przedsiębiorcy oraz duży

stopień ryzyka ekonomicznego konsumenta.

                                                
140 In relation to „financial services”, as defined it Directive 2002/65/EC, and immovable property,

Member states may  impose requirements which are more restrictive or prescriptive than this Directive in

the field which it approximates.
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Owocem tego zainteresowania w prawie europejskim była dyrektywa

97/7 z 20 maja 1997 r. o ochronie konsumenta w umowach zawieranych na

odległość141. W ostatniej chwili z reżimu działania przedmiotowej dyrektywy

zostały wyłączone usługi finansowe (por. art. 3 ust. 1 dyrektywy).

Niewyczerpujący wykaz usług finansowych umieszczony został w załączniku do

dyrektywy142. Na tym tle dochodziło do licznych niejasności, m.in. nie było

jasne, czy dyrektywa dotyczy np. kredytów udzielanych przez parabanki oraz

czy stosuje się ją do umów dotyczących kart kredytowych. Dlatego też

stosunkowo szybko rozpoczęto pracę nad dyrektywą poświeconą umowom

zawieranym na odległość w zakresie usług finansowych. Do jej uchwalenia

doszło 20 września 2002 r. Dyrektywa 2002/65 wypełniła więc istotną lukę

istniejącą w zakresie ochrony konsumenta w zakresie świadczenia na odległość

usług finansowych.

Ponieważ dyrektywa 2002/65 była pomyślana jako wypełnienie luki

powstałej po uchwaleniu dyrektywy 97/7 przy jej omawianiu będę się niekiedy

odwoływał właśnie do dyrektywy 97/7 starając się pokazać istotne

podobieństwa i różnice.

3.4.4.2. Zakres dyrektywy

Słowniczek pojęć, który w dużym zakresie wyznacza zakres dyrektywy

2002/65, został umieszczony w art. 2. Kluczowe wydaje się określenie pojęcia

„umów zawieranych na odległość”. Zgodnie z art. 2 lit. a dyrektywy, jest to

każda umowa dotycząca usług finansowych zawarta pomiędzy dostawcą a

konsumentem w ramach zorganizowanej sprzedaży na odległość lub systemu

świadczenia usług prowadzonego przez dostawcę, która do celów umowy

korzysta  w y ł ą c z n i e  z jednego lub kilku środków porozumiewania się na

odległość  w ł ą c z n i e  z  c h w i l ą  z a w a r c i a  u m o w y. Środki

porozumiewania się na odległość są natomiast definiowane jako wszelkie

środki, które bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i konsumenta

mogą być wykorzystane do sprzedaży na odległość między tymi stronami; jest

                                                
141 OJ L 271 z 9.10.2002 r.  s. 16.
142 Załącznik ten został następnie derogowany przez dyrektywę 2002/65.
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to zatem katalog otwarty. Wprowadzenie otwartego katalogu środków

porozumiewania się na odległość należy uznać za rozwiązanie słuszne –

ustawodawca europejski zdaje sobie sprawę, że wraz z rozwojem techniki będą

się pojawiać nowe ich rodzaje. Wśród środków takich można wymienić pocztę

elektroniczną, wiadomości SMS, WAP, telefon, etc. Przykładowe wyliczenie

znajduje się również w dyrektywie 97/7.

Zgodnie z art. 2 pkt a dyrektywa 2002/65 wymaga, aby umowa

zawierana na odległość była zawarta z wykorzystaniem zorganizowanego na

potrzeby takich umów systemu sprzedaży. Spod działania dyrektywy będą więc

wyłączone umowy, które zostały zawarte z wyłącznie okazjonalnym

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość143. Ponadto, środki

porozumiewania się na odległość powinny być wykorzystane włącznie z chwilą

zawarcia umowy. Tak więc faza przygotowawcza umowy może przebiegać w

inny sposób; konieczne jednak jest, aby co najmniej zawarcie umowy nastąpiło

z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość. Nie będzie zatem

przykładowo podlegała reżimowi dyrektywy sytuacja, w której środki

porozumiewania się na odległość były wykorzystane jedynie w celu

zareklamowania danej usługi.

Dyrektywa 2002/65 reguluje też w sposób szczegółowy dwie sytuacje

wpływające na jej zakres przedmiotowy: 1) gdy w następstwie umowy o

świadczenie usług finansowych (dyrektywa posługuje się tu pojęciem wstępnej

umowy o usługi finansowe) zawieranych jest szereg kolejnych umów. W takim

wypadku przepisy dyrektywy mają co do zasady zastosowanie jedynie do tej

pierwszej umowy; 2) gdy nie istnieje umowa, która może być uznana za

pierwszą (czyli nie istnieje wstępna umowa o usługi finansowe), natomiast

między tymi samymi stronami dokonywanych jest szereg czynności tego

samego rodzaju, przepisy o obowiązkach informacyjnych stosuje się jedynie do

pierwszej czynności, chyba że przerwa pomiędzy kolejnymi czynnościami była

dłuższa niż rok. Przykładem takiej sytuacji jest np. umowa o członkostwo w

funduszu inwestycyjnym, po zawarciu której strony mogą zawrzeć szereg

dodatkowych porozumień dotyczących chociażby konwersji jednostek

                                                
143 Tak słusznie P. Litwiński, Dyrektywa o usługach finansowych świadczonych na odległość, Prawo
Bankowe 1/2003, s. 64.
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uczestnictwa144. To ograniczenie działania dyrektywy wydaje się być w pełni

słuszne, gdyż ma na celu uniemożliwienie klientowi nadużywania swoich

uprawnień poprzez odstępowanie od kolejnych umów.

Jak już wyżej wspomniano, pod pojęciem usług finansowych dyrektywa

rozumie wszystkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym,

ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym. Jednocześnie

dyrektywa derogowała załącznik II do dyrektywy 97/7, który zawierał

przykładowe wyliczenie tego typu usług. Tak więc ustawodawca europejski

zdecydował się tym razem na wprowadzenie zamkniętego katalogu usług

finansowych.

Definicje konsumenta i przedsiębiorcy (nazywanego w omawianej

dyrektywie dostawcą) są w zasadzie tożsame z dyrektywą 97/7. Konsumentem

jest każda osoba fizyczna, która w ramach umów zawieranych na odległość,

objętych dyrektywą, działa w celach niezwiązanych z działalnością

gospodarczą, przedsiębiorstwem lub zawodem. Dostawca zaś to każda osoba

fizyczna lub prawna, prywatna lub publiczna, która ze względów handlowych

lub zawodowych jest umownym dostawcą usług objętych umowami

zawieranymi na odległość.

3.4.4.3. Prawo konsumenta do informacji

Prawo do informacji jest jednym z podstawowych uprawnień konsumenta

nieustannie wymienianym na czołowych miejscach w kolejnych wspólnotowych

programach jego ochrony. Wiąże się ono z faktem, iż po stronie konsumenta

występuje swoisty „deficyt informacyjny” – jego wiedza na temat rynku ma siłą

rzeczy charakter jedynie powierzchowny, podczas gdy profesjonalista

doskonale orientuje się w sektorze, w którym działa. Informacja ma za zadanie

wyrównać deficyt i przywrócić zachwianą równowagę sił na rynku.

Przyjmuje się, iż prawo do informacji obejmuje prawo do uzyskania

wiedzy o przedmiocie i warunkach transakcji, o przedmiocie świadczenia oraz o

osobie przedsiębiorcy, czyli o wszystkich istotnych z punktu widzenia

                                                
144 Ibidem.
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konsumenta aspektach transakcji. Informacja daje w ten sposób konsumentowi

podstawę do oceny sytuacji rynkowej i umożliwia swobodne powzięcie

decyzji145.  Informowanie konsumenta powinno następować we wszystkich

etapach kontraktowania, a więc w fazie przedkontraktowej, przy zawarciu

umowy oraz na dalszych etapach już istniejącego stosunku prawnego.

Obowiązek udzielenia prawdziwej, rzeczowej i kompletnej informacji

wynika wprost z obowiązku lojalnego kontraktowania, będącego fundamentem

prawa umów146. W dyrektywach poświęconych ochronie konsumenta obowiązki

informacyjne są najczęściej wyliczone w sposób bardzo kazuistyczny, nie

pozostawiając profesjonaliście żadnego pola do nadużyć. Rozwiązanie

odwrotne, czyli określenie tych obowiązków za pomocą klauzul generalnych,

stwarzałoby realną dla konsumenta groźbę, iż przedsiębiorca wykorzystując

swoją silniejszą pozycję zinterpretuje taka klauzulę w sposób korzystny dla

siebie niwecząc w ten sposób skutek ochronny i krzywdząc drugą stronę147.

Ponadto, ochrona przez informację (w przeciwieństwie do ochrony przez

zakazy) jest zgodna z zasadą wspólnego rynku i istniejącymi na tym rynku

swobodami przepływu towarów, usług i kapitału. Koresponduje też ona z

modelem konsumenta ukształtowanym w orzecznictwie ETS. Taki odpowiednio

poinformowany konsument jest w stanie sam radzić sobie na konkurencyjnym

rynku wewnętrznym Wspólnoty. Z jego punktu widzenia istotne jest aby

informacja była przejrzysta i zrozumiała.

Obowiązek informacyjny został w szczególnie szeroki sposób określony

w dyrektywie 2002/65, głównie z uwagi na specyfikę umów zawieranych na

odległość.

3.4.4.4. Obowiązek informacyjny w dyrektywie 2002/65

Dyrektywa 2002/65 kreuje obowiązki informacyjne profesjonalisty

poświęcając im artykuły: 3 (informacja dla konsumenta przed zawarciem

                                                
145 E. Łętowska, op. cit. s. 123 oraz kolejne programy ochrony konsumenta.
146 Ibidem.
147 podobnie E. Łętowska, op. cit., s. 131.
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umowy na odległość), 4 (dodatkowe wymogi informacyjne) oraz 5

(informowanie o warunkach umownych i przekazanie wcześniejszej informacji).

Dyrektywa wyróżnia cztery podstawowe obowiązki informacyjne148.

Dotyczą one:

1) dostawcy usługi (firma, główny przedmiot działalności, adres siedziby,

numer w rejestrze, nazwę i adres przedstawiciela dostawcy, etc.),

2) usługi finansowej (opis głównych cech charakterystycznych usługi,

łączna cena obejmująca opłaty, koszty i wydatki oraz wszelkie podatki

płacone za pośrednictwem dostawcy, informacja o możliwości istnienia

innych podatków i/lub kosztów, które nie są płacone za pośrednictwem

dostawcy, informacja o ryzyku związanym z operacjami na rynku

finansowym, które pozostaje poza kontrolą dostawcy, ustalenia odnośnie

płatności i wykonania, etc.),

3) umowy zawieranej na odległość (prawo do odstąpienia od umowy jeśli

istnieje oraz okres jego obowiązywania i warunki wykonania, minimalny

okres na jaki umowa jest zawierana w przypadku umów polegających na

stałym lub okresowym wykonywaniu usługi finansowej, uprawnienia stron

umowy do wcześniejszego lub jednostronnego wypowiedzenia umowy

na mocy jej postanowień, określenie państwa członkowskiego, którego

prawo jest przyjmowane przez dostawcę jako podstawa ustanowienia

stosunków z konsumentem, wszelkie klauzule umowne w zakresie prawa

właściwego i właściwości sądów),

4) procedur rozpatrywania sporów oraz zasad gwarantowania świadczeń

(pozasądowe mechanizmy reklamacyjne i odwoławcze oraz metody

dostępu do nich, istnienie funduszu gwarancyjnego lub innych przepisów

odszkodowawczych)

Pewną odmienność ustanawia dyrektywa w przypadkach komunikacji

telefonicznej. Po pierwsze, tożsamość dostawcy, a także handlowy cel

rozmowy, która została zainicjowana przez dostawcę, powinny być jasno

określone już na początku rozmowy. Po drugie, za wyraźną zgoda konsumenta,

dostawca może dokonać pewnych ograniczeń w przekazywanych informacjach.

Jednakże pełna informacja powinna być udzielona na żądanie konsumenta,

                                                
148 B. Wojno, Dyrektywa w sprawie świadczenia usług finansowych na odległość, Glosa 3/2004, s. 20.
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przy czym o możliwości takiego żądania należy konsumenta poinformować (art.

3 ust. 3).

Wszystkie wyżej wymienione informacje powinny być przekazane

konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały, w formie odpowiedniej dla

zastosowanego środka porozumiewania się na odległość, w szczególności z

poszanowaniem zasad dobrej wiary oraz w zgodzie z zasadami regulującymi

ochronę osób, które zgodnie z ustawodawstwem krajowym nie są zdolne do

wyrażania zgody (np. nieletnich). Dyrektywa 2002/65 nie ustanawia

konkretnego terminu w jakim informacje te powinny być udostępnione

konsumentowi posługując się jedynie ogólną klauzulą „odpowiedniego czasu”.

Należy uznać, że przez „odpowiedni” czas ustawodawca rozumie okres czasu

na tyle długi, aby umożliwić konsumentowi zapoznanie się z przedstawionymi

mu informacjami. Ewentualne dookreślenie tego pojęcia pozostawiono

państwom członkowskim.

Zasadą  jest, że dostawca powinien przedstawić konsumentowi warunki

umowne i informacje wstępne na papierze lub na innym trwałym nośniku

informacji (art. 5 ust. 1). Przykładowe wyliczenie tych nośników zawiera

preambuła dyrektywy 2002/65 w akapicie 20. Są to: dyskietki, płyty CD-ROM,

płyty DVD oraz twardy dysk. Co do zasady nie wchodzą natomiast w zakres

tego pojęcia strony internetowe, chyba że spełniają wymogi definicji legalnej z

art. 2 lit. f, która za trwałe nośniki informacji uznaje każdy instrument

pozwalający konsumentowi na przechowanie informacji kierowanych osobiście

do niego w sposób dostępny do przyszłego korzystania przez okres czasu

odpowiedni do celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie

przechowywanej informacji. Tak więc w zakres tego pojęcia będą wchodzić

strony internetowe, z których możliwe jest pobranie przez konsumenta i

zapisanie na dysku plików zawierających wymagane informacje149.

Dopiero na dalszym etapie kontraktowania, już w czasie trwania umowy,

konsument ma prawo żądania dostarczenia mu warunków umownych na

piśmie. W tym przypadku wchodzi w grę wykorzystanie przez dostawcę także

dokumentu elektronicznego z zaawansowanym podpisem elektronicznym

                                                
149 B. Wojno, op. cit., s. 23.



51

wyposażonym w kwalifikowany certyfikat150. Konsument nie jest także związany

stosowaniem tego samego środka porozumiewania się na odległość, chyba że

co innego postanowiono w umowie lub byłoby to sprzeczne z charakterem

świadczonej usługi (art. 5 ust. 3).

3.4.4.5. Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od zawartej umowy jest drugim charakterystycznym

uprawnieniem konsumenta przy umowach zawieranych na odległość151.

Instytucja ta występuje także przy umowach zawieranych poza lokalem

przedsiębiorstwa152. To właśnie prawo odstąpienia od umowy wraz z

obowiązkami informacyjnymi po stronie dostawcy składa się na kompleksowy

system ochrony konsumenta153. Uprawnienie to daje słabszej stronie umowy

czas potrzebny na przeanalizowanie zawartej umowy i na ewentualną

rezygnację z niej (tempus ad deliberandum).

Odstąpienie od umowy polega na złożeniu oświadczenia woli mocą

którego niweczone są skutki zawartej wcześniej umowy. Na skutek odstąpienia

konsument nie ponosi co do zasady żadnych negatywnych konsekwencji.

Dyrektywa przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej

umowy w ciągu 14 dni bez stosowania kar i bez podawania przyczyny. Dłuższy

30-dniowy termin jest przewidziany przy umowach dotyczących ubezpieczenia

na życie i prywatnych emerytur (art. 6 ust. 1). Dla skutecznego odstąpienia

wystarczające jest wysłanie w terminie oświadczenia woli. Terminy liczy się od

momentu zawarcia umowy albo od momentu doręczenia konsumentowi

regulaminu umowy i informacji, o których mowa wyżej – w zależności od tego,

który z tych terminów jest późniejszy. Tak więc dyrektywa wprowadza tu

swoistą sankcję za niewykonanie obowiązków informacyjnych154 - w przypadku

                                                
150 Tak słusznie P. Litwiński, op. cit., s. 67, porównaj też postanowienia Dyrektywy 1999/93 z 13 grudnia
1999 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisu elektronicznego, OJ L 13 z 19.01.2000 r., s.
12.
151 Por. też art. 6 Dyrektywy 97/7 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na
odległość.
152 Dyrektywa 85/577 o ochronie konsumentów w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
OJ L 372, z 31.12.1985 r., s. 31.
153 B. Wojno, op. cit., s. 23.
154 Tak P. Litwiński, op. cit., s. 68.
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gdy nie zostaną one zrealizowane przez profesjonalistę, konsument przez cały

czas zachowuje prawo do odstąpienia. Bieg terminu rozpocznie się dopiero z

chwilą dostarczenia mu odpowiedniej informacji. Rozwiązanie takie poddane

zostało krytyce z uwagi na naruszenie zasad takich jak pacta sund servanda

oraz zasady pewności obrotu prawnego poprzez wprowadzenie stanu

niepewności co do trwałości umowy155. Krytyka ta wydaje się być słuszna, być

może należałoby rozważyć wprowadzenie np. rocznego terminu zawitego

liczonego od chwili zawarcia umowy, po upływie którego odstąpienie od umowy

nie byłoby już możliwe.

Jeżeli konsument wykona prawo odstąpienia, profesjonalista może od

niego żądać jedynie spełnienia świadczenia za usługi dotychczas wykonane

zgodnie z umową (art. 7 ust. 1). Co więcej ustawodawca krajowy może zwolnić

konsumenta z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot w przypadku odstąpienia

od umowy ubezpieczenia.

Dyrektywa 2002/65, podobnie jak dyrektywa 97/7, wprowadza dość

szeroki katalog umów, w stosunku do których prawo odstąpienia zostaje

wyłączone (art. 6 ust. 2 i 3). Obejmuje on sytuacje kiedy prawo odstąpienia jest

bezwzględnie wyłączone (m.in. umowy dotyczące wymiany walut, instrumentów

rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, umowy finansowe

typu futures, umowy, których wykonanie zostało w pełni zakończone przez obie

strony) oraz sytuacje, w których państwom członkowskim została pozostawiona

swoboda wyboru, co do wyłączenia prawa odstąpienia (m.in. umowy kredytu na

zakup nieruchomości oraz pożyczki zabezpieczone hipoteką).

3.4.4.6. Transakcje dokonane kartą płatniczą

Dyrektywa 2002/65 oddzielny artykuł poświęca problemowi

wykorzystania kart płatniczych przy okazji umów zawieranych na odległość.

Przewiduje ona rozwiązanie analogiczne do tego zawartego w dyrektywie 97/7.

Polega ono na przyznaniu konsumentowi uprawnienia do żądania

unieważnienia (anulowania) płatności w przypadku nieuprawnionego użycia

                                                
155 Ibidem
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karty płatniczej w związku z umową zawieraną na odległość (art. 8). W takim

wypadku konsument powinien otrzymać zwrot pobranych środków pieniężnych

lub też odnowienie limitu zadłużenia karty. Wydaję się, że konsument będzie

chroniony tylko wtedy, gdy sam zachował odpowiednie środki ostrożności,

dotyczące chociażby numeru PIN.

W doktrynie stawia się słuszny zarzut z uwagi na brak synchronizacji art.

8 omawianej dyrektywy z zaleceniem Komisji Europejskiej 97/487 z 30 lipca

1997 r.156 dotyczącym transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów

płatniczych157. Zgodnie z zaleceniem, karty płatnicze są jedynie jednym z wielu

elektronicznych instrumentów płatniczych. Dlatego też niezrozumiałe jest,

dlaczego dyrektywa zawęża zakres ochrony jedynie do kart.

3.4.4.7. Ochrona w przypadku usług niezamówionych

Podobnie jak dyrektywa 97/7, także dyrektywa o świadczeniu usług

finansowych na odległość, nakazuje wprowadzenie mechanizmów ochronnych

w zakresie usług niezamówionych. Zobowiązuje ona ustawodawców państw

członkowskich do wprowadzenia regulacji, których skutkiem będzie zakaz

świadczenia niezamówionych i odpłatnych usług finansowych na odległość (art.

9). W sytuacji niezamówionych dostaw nakazuje natomiast zwolnienie

konsumenta ze wszelkich zobowiązań względem przedsiębiorcy.

3.4.4.8. Podsumowanie

Termin implementacji dyrektywy 2002/65 upłynął w maju 2004 r. W ten

sposób wypełniona została istotna luka prawna, która istniała od czasu wydania

dyrektywy 97/7 i wyłączenia z jej zakresu usług o charakterze finansowym.

Analizując postanowienia dyrektywy 2002/65 można dojść do wniosku,

że w odpowiedni sposób chroni ona interesy konsumenta przy umowach

finansowych zawieranych na odległość. Szerokie obowiązki informacyjne

                                                
156 OJ C 76 z 18.08.1997, s. 1
157 Por. P. Litwiński, op. cit., s. 71
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usługodawcy pozwalają konsumentowi na właściwe zorientowanie się w

sytuacji panującej na rynku. Prawo odstąpienia natomiast zapewnia mu swoisty

komfort, gdyż nawet w przypadku nieprzemyślanego zawarcia umowy

dysponuje on jeszcze czasem do namysłu i w konsekwencji prawem do

odstąpienia od umowy.

3.4.5. Dyrektywy poświęcone kredytowi konsumenckiemu

3.4.5.1. Źródła prawa w zakresie kredytu konsumenckiego i geneza

dyrektyw

Kolejnym zagadnieniem, które zdecydowałem się omówić jest regulacja

wspólnotowa poświęcona kredytom konsumenckim. Zagadnieniu temu są

poświęcone aż trzy dyrektywy: dyrektywa 87/102 w sprawie zbliżenia przepisów

prawa, zarządzeń i postanowień administracyjnych państw członkowskich

dotyczących kredytu konsumpcyjnego oraz nowelizujące ją dyrektywy 90/88 i

98/7. Kredyt konsumencki jest dziedziną która już od dłuższego czasu podlega

procesowi harmonizacji. U jej źródeł leżały znaczne różnice w przepisach

państw członkowskich w tej dziedzinie, co stwarzało zagrożenie dla konkurencji

między kredytodawcami na wspólnym rynku. Jednocześnie od wielu lat

następował wzrost gospodarczego znaczenia kredytu konsumenckiego.

Szacuje się, że w latach 80-tych i 90-tych 50 – 65% konsumentów stale

korzystało z kredytu na zakup dóbr konsumpcyjnych158.

3.4.5.2. Zakres dyrektyw

Zakres zastosowania dyrektywy 87/102 określony jest w jej art. 1.

Zgodnie z tym przepisem dyrektywa dotyczy wyłącznie umów o kredyt

konsumencki, którego stronami są odpowiednio: konsument (a więc osoba

fizyczna, która w transakcjach objętych dyrektywą działa w celach

                                                
158 E. Łętowska, op. cit., s. 312.
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niezwiązanych z jej działalnością handlową lub zawodową) oraz kredytodawca

(osoba fizyczna lub prawna, która udziela kredytu w ramach wykonywanej

działalności handlowej lub zawodowej, albo grupa takich osób – tak więc nie

musi to być bank sensu stricto). Na uwagę zasługuje bardzo szerokie ujęcie

umowy kredytu określonego w sposób ekonomiczny a nie jurydyczny159.

Dyrektywa przez umowę kredytu rozumie umowę, w ramach której

kredytobiorca udziela lub przyrzeka udzielić konsumentowi kredytu w  f o r m i e

p ł a t n o ś c i  o d r o c z o n e j,  p o ż y c z k i  l u b  i n n e j podobnej u s ł u g

i  f i n a n s o w e j (art. 1 ust. 1 lit. c). Ten pozornie szeroki zakres dyrektywy

jest jednak w dużym stopniu ograniczony przez wyłączenia zamieszczone w art.

2. Wyłączenia obejmują następujące umowy kredytu:

- służące przede wszystkim nabyciu nieruchomości, remontom

budynków oraz najmu (z wyjątkiem leasingu finansowego);

- bezodsetkowe;

- hipoteczne (specyfika kredytów hipotecznych zostanie

omówiona w dalszej części pracy);

- polegające na udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym (za

wyjątkiem kart kredytowych), do takich umów stosuje się jednak

obowiązki informacyjne określone w art. 6, o których niżej;

- dotyczące kwot mniejszych niż 200 Euro lub większych niż 20

000 Euro;

- dotyczące stałego świadczenia usług użyteczności publicznej

lub innych, gdy konsument ma prawo do ratalnej zapłaty za

okresy ich świadczenia

- gdy konsument jest zobowiązany do spłaty kredytu w okresie do

3 miesięcy lub do 12 miesięcy gdy liczba rat nie przekracza 4.

Ponadto państwa członkowskie mają prawo, po uprzedniej konsultacji z

Komisją, wyłączyć ze stosowania dyrektywy 87/102 umowy dotyczące

kredytów, które oprocentowane są poniżej aktualnych stop procentowych oraz

nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa.

                                                
159 Por. E. Łętowska, op. cit. s. 314 oraz D. Daniluk, S. Niemierka, Regulacje Unii Europejskiej w

sprawie kredytu konsumenckiego na tle przepisów polskiej ustawy Prawo Bankowe, Prawo Bankowe
3/98, s. 78.
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Na szczególną krytykę160 zasługuje nieobjęcie zakresem dyrektywy

pośrednictwa kredytowego oraz poręczenia. Ustawodawca europejski, zdając

sobie sprawę z tych niedociągnięć, przewidział zasadniczą zmianę w tym

zakresie w projekcie nowej dyrektywy.

3.4.5.3. Ochrona konsumenta w dyrektywie 87/102 – obowiązki

informacyjne kredytodawcy oraz ochrona przed postanowieniami umowy

godzącymi w interesy konsumentów

Ochronny reżim dyrektywy 87/102 można sprowadzić do 2 zasadniczych

fundamentów161. Składają się na niego zapewnienie konsumentowi

odpowiedniej informacji w zakresie kredytu, wszelkich kosztów z nim

związanych i zobowiązań wynikających z umowy oraz zabezpieczenie

konsumenta przed klauzulami umownymi, które naruszałyby jego uzasadniony

interes.

Szczególny obowiązek informacyjny po stronie profesjonalisty dotyczy

dokładnego określenia rozmiarów kredytu, w tym, przede wszystkim, ogółu

kosztów jakie poniesie konsument w związku z zawarciem i wykonaniem

umowy. Przedmiotowa dyrektywa definiuje całkowity koszt kredytu jako

wszystkie koszty kredytu łącznie z odsetkami i innymi opłatami bezpośrednio

związanymi z umową kredytu, ustalone zgodnie z przepisami lub praktykami

istniejącymi lub które mają zostać ustanowione przez Państwa Członkowskie

(art. 1 ust. 2 lit. d). Oprócz całkowitego kosztu kredytu, konsument powinien być

poinformowany (i co za tym idzie postanowienie takie powinno się znaleźć w

umowie o kredyt) o rocznej stopie oprocentowania, definiowanej jako całkowity

koszt kredytu, jaki poniesie konsument, wyrażony w postaci rocznego

oprocentowania kwoty udzielonego kredytu.

Postanowienia te mają zapobiec stosowanym przez banki nieuczciwym

praktykom, polegającym na przyciąganiu klienta za pomocą niskiej stopy

oprocentowania przy jednoczesnym obciążaniu go licznymi dodatkowymi

opłatami i kosztami, które w rzeczywistości czynią kredyt droższym i mniej

                                                
160 E. Łętowska, op. cit. s. 315.
161 E. Łętowska, op. cit. s. 318.
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opłacalnym. W szczególności więc, informacje te powinny być podawane także

w reklamach i ofertach dotyczących kredytów konsumenckich (por. art. 3). Mają

one za zadanie umożliwić konsumentowi realne porównanie ofert

poszczególnych podmiotów i pozwolić mu na świadome podjęcie decyzji o

wyborze produktu najbardziej dla niego korzystnego. Aby zapobiec dalszym

nadużyciom, w celu harmonizacji prawa w tym zakresie, dyrektywy kredytowe

zawierają specjalny wzór matematyczny służący do obliczania realnej stopy

oprocentowania (tzw. APR).

Realizując zasadę pewności obrotu, dyrektywa 87/102 w interesie

konsumenta nakazuje, aby umowa o kredyt została zawarta na piśmie (art. 4

ust. 1). Dyrektywa określa minimalną treść takiej umowy, na którą składa się

przede wszystkim określenie rocznej stopy oprocentowania wraz ze

wskazaniem sytuacji, w jakich może być ona zmieniona. Postanowienia takie,

poprzez dokładne wyliczenie przesłanek zmian stóp, skutecznie chronią

konsumenta przed ich samowolną zmianą przez kredytodawcę. Przykłady

innych warunków, które przez państwa członkowskie mogą być uznane za

obligatoryjne zawiera załącznik do dyrektywy. Wśród ważniejszych należy

wymienić: zastrzeżenie dla konsumenta prawa odstąpienia od umowy w

określonym terminie, wymagane zabezpieczenia, wysokość limitu kredytowego

(w przypadku umów kredytowych w rachunku bieżącym) etc.

Ponadto, niezależnie od odmiennych postanowień umowy, omawiana

dyrektywa przyznaje konsumentowi prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. W

takim wypadku konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego

kosztu kredytu (art. 8).

Dyrektywa 87/102 chroni też konsumenta przed ujemnymi skutkami

przelewu wierzytelności. Zgodnie z jej art. 9 konsument zachowuje przeciwko

cesjonariuszowi te wszystkie zarzuty, które przysługiwały mu przeciwko

kredytodawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że konsument zachowuje

zarzuty nawet w przypadku, gdy cesjonariuszem będzie podmiot nie zajmujący

się profesjonalnie udzielaniem kredytów162.

Przedmiotowa dyrektywa zapewnia ponadto konsumentowi odpowiednią

ochronę w przypadku zabezpieczenia kredytu przy użyciu weksli lub czeków.

                                                
162 por. E. Fojcik – Mastalska, Regulacje wspólnotowe dotyczące usług bankowych, Prawo Bankowe 4/96,
s. 76.
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Szczególnie te pierwsze są wykorzystywane przez banki na masową skalę.

Jednocześnie surowy reżim odpowiedzialności z weksla stanowi istotne

zagrożenie dla interesów konsumenta. Tak więc państwa członkowskie zostały

zobowiązane do zapewnienia „odpowiedniej ochrony” w takich sytuacjach (art.

10). Na czym ta ochrona miałaby polegać dyrektywa niestety nie precyzuje.

W przypadku kredytu udzielonego na zakup towarów dyrektywa w art. 7

nakazuje aby państwa członkowskie określiły warunki zwrotu towarów,

zwłaszcza w przypadkach, kiedy konsument nie wyraził na nabycie zgody.

Dodatkowo, po odzyskaniu przez kredytodawcę posiadania, wzajemne

rozliczenia pomiędzy stronami nie powinny doprowadzić do bezpodstawnego

wzbogacenia żadnej z nich.

Ochronie konsumenta wykorzystującego kredyt w celu nabycia towarów

lub usług, jest również poświęcony art. 11 omawianej dyrektywy. Dotyczy on

sytuacji niewłaściwego wykonania umowy obsługiwanej przez kredyt. W takim

przypadku ustawodawca krajowy jest zobowiązany do zapewnienia

konsumentowi ochrony w razie niewykonania lub nienależytego wykonania

takiej umowy w sytuacji, gdy pomiędzy kredytodawcą a sprzedawcą jest

zawarta umowa co do wyłączności obsługi kredytowej.

Dyrektywa w art. 14 nakłada na ustawodawcę krajowego obowiązek

zapewnienia nienaruszania przez umowy kredytowe, ze szkodą dla

konsumenta, przepisów prawa krajowego przyjętych w wykonaniu dyrektywy

oraz wprowadzenie rozwiązań, które uniemożliwią obchodzenie w umowach

kredytowych przepisów przyjętych w wykonaniu dyrektywy.

3.4.5.4. Stosunek dyrektywy 87/102 do pozostałych dyrektyw

„konsumenckich”

Ważnym zagadnieniem jest problem stosunku dyrektyw poświęconych

kredytom konsumenckim do pozostałych dyrektyw dotyczących ochrony

konsumenta.

Poza sporem jest stosowanie do umów kredytowych dyrektywy 93/13 o

klauzulach abuzywnych, przepisów dotyczących reklamy (dyrektywy 84/450 o

reklamie wprowadzającej w błąd i 97/55 dotyczącą reklamy wprowadzającej w
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błąd w celu uwzględnienia reklamy porównawczej) oraz art. 7 dyrektywy o

handlu elektronicznym, który zakazuje przesyłania bez zgody adresata

informacji o kredycie163. Kontrowersje wywołała jedynie możliwość stosowania

do kredytu konsumenckiego dyrektywy 85/577 o umowach zawieranych poza

siedzibą przedsiębiorstwa. Ostatecznie ETS dopuścił kumulatywne stosowanie

obu dyrektyw164. Rozwiązanie to niebawem straci na aktualności, gdyż projekt

nowej dyrektywy o kredycie dla konsumenta wyraźnie wyłącza taką sytuację.

3.4.5.5. Odrębność kredytu hipotecznego

Jak wspomniano wyżej, dyrektywa 87/102 nie obejmuje zakresem

swojego działania kredytu hipotecznego, przede wszystkim ze względu na jego

specyficzne cechy165. W zakresie tym obowiązuje należący do soft law tzw.

Kodeks postępowania166 (Code of Conduct), który został wynegocjowany i

przyjęty przez europejskie stowarzyszenia konsumentów oraz europejskie

stowarzyszenia sektora bankowego, zrzeszające instytucje oferujące kredyty

mieszkaniowe. Porozumienie dotyczące Kodeksu zostało wprowadzone do

prawa wspólnotowego Zaleceniem Komisji z 1 marca 2001 r.167

Kodeks skupia się głównie na obowiązkach informacyjnych, kładąc

szczególny nacisk na przejrzystość i porównywalność informacji, która powinien

otrzymać konsument. To właśnie dzięki wprowadzeniu Kodeksu w projekcie

nowej dyrektywy poświęconej kredytowi konsumenckiemu utrzymano zasadę,

że kredyty zabezpieczone hipoteką nie wchodzą w zakres jej regulacji.

3.4.5.6. Próba oceny dyrektyw poświęconych kredytowi konsumenckiemu

                                                
163 Por. E. Łętowska, op. cit., s. 314. oraz P. Litwiński, op. cit., s. 69.
164 Sprawa Heiniger v. Bayrische Hypo- und Vereinsbank, C-481/99 z 13.12.2001r., Zb. Orz. 2001, s. I-
9945.
165 Kredyty hipoteczne stanowią, w odróżnieniu od kredytów konsumenckich na nabycie np. pralki czy
sprzętu AGD, umowy kompleksowe, które dotyczą transakcji powiązanych (zakup nieruchomości), są
związane z umowami pomocniczymi (ubezpieczenie kredytu, mieszkania), dodatkowymi kosztami
(wycena nieruchomości), a także ze szczególnymi formalnościami (przeniesienie własności
nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego).
166 http://www.cml.org.uk/servlet/dycon/zt-cml/cml/live/en/cml/pub_info_eurocode; Kodeks wszedł w
życie 30.09.2002 r.
167 COM (2001) 477 final.
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Głównym zarzutem formułowanym przed doktrynę wobec obecnie

istniejącej regulacji konsumenckiej w zakresie kredytu jest zbyt niski poziom

harmonizacji, czego skutkiem jest duże zróżnicowanie przepisów w

poszczególnych państwach członkowskich168. Duża swoboda ustawodawcy

krajowego w uszczegóławianiu tej ochrony nie wpływa pozytywnie na rozwój

wspólnego rynku. Ponadto wskazuje się na zbyt wąski zakres podmiotowy (np.

wyłączenie z zakresu działania dyrektywy pośredników i poręczycieli) oraz

przedmiotowy (istotne ograniczenia rodzajów kredytów, do których

zastosowanie znajduje dyrektywa) dyrektywy169.

Te i inne zarzuty formułowane pod adresem dyrektywy 87/102

doprowadziły do przyjęcia przez Komisję we wrześniu 2002 r. projektu nowej

dyrektywy w sprawie przepisów ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu

konsumenckiego170. Jako że projekt nie jest jeszcze obowiązującym prawem, w

pracy przedstawię jedynie jego główne założenia próbując jednocześnie

odnieść je do stanu obecnie istniejącego.

3.4.6. Projekt nowej dyrektywy poświęconej kredytowi konsumenckiemu

3.4.6.1. Rozszerzenie zakresu regulacji

Uwagę zwraca już sam tytuł nowej dyrektywy wprowadzając

charakterystyczną zmianę terminologii171. Używa ona pojęcia credit for

consumers, co należy tłumaczyć jako „kredyt dla konsumenta” w odróżnieniu od

dotychczas funkcjonującego „kredytu konsumenckiego”. Spowodowane jest to

poszerzeniem zakresu regulacji w stosunku do obecnie obowiązującego stanu

prawnego. Jak trafnie ujęła to E. Łętowska zakres dyrektywy ma wynikać nie z

definicji „kredytu konsumenckiego”, określonego w samej dyrektywie, ale z

                                                
168 Tak E. Łętowska, op. cit. str. 322.
169 Ibidem.
170 Com (2004) 0747 final
171 A. Strzelbicka, Projekt dyrektywy o kredycie konsumenckim. Część I, Prawo Bankowe, 9/2004, s. 72
oraz E.  Łętowska, op. cit., s. 323.
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objęcia nią wszelkich form kredytowania konsumentów (a raczej „otwarcia” jej

na te sytuacje)172.

Projektowana dyrektywa jest oparta na zasadzie pełnej harmonizacji (art.

30 projektu). Państwa członkowskie nie będą mogły wprowadzić postanowień

odbiegających od tych, które zawiera dyrektywa.

Projekt w art. 1 statuuje, że harmonizacja ma objąć wszystkie rodzaje i

formy kredytu, które mogą zostać zaoferowane osobom fizycznym. Zakres

przedmiotowy zostanie zatem znacznie poszerzony, wiele wyjątków obecnie

obowiązujących zostanie usunięte lub istotnie ograniczone. Na szczególną

uwagę zasługuje fakt, iż dyrektywa obejmie umowy o zabezpieczenie kredytu

(art. 1 projektu), a więc poręczenie, hipotekę, zastaw, etc. Liczba wyjątków z

art. 2 została ograniczona o połowę, do pięciu sytuacji.

Zakres podmiotowy dyrektywy, w odpowiedzi na zarzuty stawiane

obecnie obowiązującej dyrektywie, został rozszerzony w projekcie na

pośrednika kredytowego (art. 28 i n. projektu) zdefiniowanego w art. 2 projektu

jako osoba fizyczna lub prawna, która systematycznie i za opłatą wykonuje

czynności polegające na przedstawianiu i oferowaniu kredytów konsumenckich

oraz inne czynności przygotowawcze mające na celu zawarcie umowy

kredytowej.

3.4.6.2. Nowe obowiązki informacyjne

Projekt przewiduje znaczne rozszerzenie obowiązków informacyjnych po

stronie kredytodawcy, w szczególności w fazie przedkontraktowej. Problemowi

temu poświęcone są trzy grupy przepisów173:

- przepisy dotyczące reklamy  (art. 4 projektu wprowadza zasadę,

że w każdym rodzaju reklamy przedsiębiorca zobowiązany jest

zamieścić dane dotyczące odsetek debetowych, całkowitego

kosztu kredytu oraz efektywnej rocznej stopy oprocentowania);

- postanowienia dotyczące obowiązków informacyjnych

konsumenta i zabezpieczyciela (art. 6 projektu precyzuje jakich

informacji może domagać się profesjonalista; wszelkie pytania

                                                
172 Ibidem.
173 A. Strzelecka, op. cit., s. 74.
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muszą być stosowne i rzeczowo usprawiedliwione oraz nie

mogą wychodzić poza zakres informacji niezbędnych do oceny

sytuacji ekonomicznej i możności spłacenia kredytu przez

konsumenta lub zabezpieczającego); w przypadku odmowy

podania tych informacji przez konsumenta, profesjonalista może

po prostu odmówić udzielenia kredytu174;

- postanowienia dotyczące obowiązków informacyjnych

kredytodawcy (art. 6 ust. 2 projektu rozszerza ten katalog w

porównaniu do istniejących obecnie obowiązków; w doktrynie

stawia się zarzut175, że obowiązki te są określone zbyt ogólnie

(wszystko, co konsument musi wiedzieć o kredycie). Wydaje się

jednak, iż wymagania stawiane profesjonaliście nie są w tym

zakresie nadmierne. Ponadto kredytodawca ma obowiązek

doradzić konsumentowi przy wyborze produktu – art. 6 ust. 3

projektu)

3.4.6.3. Nowe uprawnienia konsumenta - kredytobiorcy

Fundamentalną z punktu widzenia konsumenta zasadę tzw. rozważnego

udzielania kredytów wprowadza art. 9 projektu. W doktrynie podnosi się nawet,

iż jest to najważniejsza zmiana w dziedzinie kredytu konsumenckiego176.

Zgodnie z tą zasadą kredytodawca przed zawarciem umowy powinien użyć

wszelkich dostępnych środków aby ustalić, czy konsument lub zabezpieczyciel

będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Musi on więc udzielić

kredytu w sposób odpowiedzialny i niespekulacyjny177.  Na podkreślenie

zasługuje fakt, że kredytodawca oprócz szerokich obowiązków informacyjnych

jest też niejako włączany w proces podejmowania decyzji przez konsumenta.

                                                
174 Tak też A. Strzelecka, op. cit., s. 75.
175 Por. A. Strzelecka, op. cit. s. 76.
176 A. Strzelbicka, op. cit. s. 81.
177 E. Łętowska, op. cit. s. 324.
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Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie prawa konsumenta do

odstąpienia od umowy (art. 11 projektu). Po implementacji dyrektywy do

krajowych porządków prawnych będzie on miał 14 dni liczonych od dnia, w

którym otrzymał egzemplarz zawartej umowy, na złożenie odpowiedniego

oświadczenia woli. Jedynym obciążeniem jakie konsument poniesie z tytułu

odstąpienia od umowy będzie zapłata odsetek za okres korzystania z kredytu.

3.4.6.4. Pozostałe postanowienia projektu dyrektywy

Projekt dyrektywy kończy spór dotyczący możliwości stosowania

dyrektywy 85/577 o ochronie konsumentów w umowach zawieranych poza

lokalem handlowym do umów kredytowych. Wprowadza on wyraźny zakaz

negocjowania umów kredytowych oraz umów o zabezpieczenie kredytu w

warunkach określonych w art. 1 dyrektywy 85/577178.

Nowe przepisy dyrektywy będą poświęcone ochronie prywatności (art. 7 i

8 projektu). Zebrane przez profesjonalistę a dotyczące konsumenta dane, mogą

być wykorzystywane tylko w celach oceny sytuacji finansowej (wypłacalności)

kredytobiorców. Ponadto, bazy danych tworzone w związku z umowami

kredytowymi podlegają wszelkim rygorom określonym w dyrektywie 95/46 o

ochronie danych.

Na mocy dyrektywy, w celu zapobiegnięcia nadmiernemu zadłużaniu się

konsumentów, państwa członkowskie zostaną zobowiązane do utworzenia na

swoim terytorium centralnego banku danych (art. 8 ust. 1 projektu). Instytucja ta

będzie miała za zadanie zbierać informacje o konsumentach, którzy nie

spłacają zaciągniętych kredytów i udostępniać je kredytodawcom, także z

innych państw członkowskich.

Ponadto projekt rozszerza i precyzuje ochronę konsumenta w

przypadkach wcześniejszej spłaty kredytu (art. 16 projektu). Wpływa to na

zwiększenie elastyczności umowy kredytowej i umożliwia konsumentowi

                                                
178 Chodzi tu o sytuację, gdy przedsiębiorca dostarcza usługi lub towar w trakcie zorganizowanego przez

przedsiębiorcę wyjazdu poza lokal przedsiębiorstwa lub w trakcie odwiedzin przedsiębiorcy w domu

konsumenta lub w miejscu pracy konsumenta w przypadku, gdy odwiedziny te nie odbywają się na

wyraźne życzenie konsumenta.
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wcześniejsze „uwolnienie” się z niej w sytuacji, gdy wbrew swoim

wcześniejszym przewidywaniom dysponuje wolnymi środkami finansowymi.

3.4.6.5. Próba oceny projektu

Projekt nowej dyrektywy poświęconej kredytowi konsumenckiemu

spotkał się z żywym zainteresowaniem doktryny, głównie

zachodnioeuropejskiej. Jest on oceniany niejednoznacznie, oprócz

postanowień, które spotykają się z aprobatą (takich jak chociażby rozszerzenie

podmiotowego i przedmiotowego zakresu zastosowania dyrektywy179) wiele

przepisów projektu jest krytykowanych. Krytyka ta skupia się przede wszystkim

na rozwiązaniach przewidujących „rozważne” udzielanie kredytów oraz zasadę

pełnej harmonizacji180 (w odróżnieniu od harmonizacji minimalnej, która dotąd

była regułą). Istnieje obawa, ze szereg nowych obowiązków nałożonych na

kredytodawcę doprowadzi do wzrostu kosztów, które prędzej czy później

zostaną przerzucone na konsumenta.

Czas na kompleksową ocenę dyrektywy przyjdzie dopiero wtedy, gdy

wdrożone na jej podstawie przepisy prawa krajowego będą już funkcjonować.

Wtedy dopiero dowiemy się, czy zakres ochrony udzielonej konsumentowi

przez nią nie okazał się zbyt szeroki.

4. ZAKOŃCZENIE

Polityka konsumencka jest elementem jednego ze strategicznych celów

UE jakim jest poprawa jakości życia wszystkich jej obywateli. Ze względu na

stworzenie wspólnego, jednolitego rynku, wprowadzenie wspólnej waluty, a

także z uwagi na rozwój Internetu i handlu elektronicznego, coraz ważniejszym

staje się aby 450 milionów europejskich konsumentów w powiększonej Unii

korzystało w tym samym stopniu z wysokiego poziomu ochrony.

Najważniejszą cechą ustawodawstwa, które chroni konsumenta jest to,

że ma ono rekompensować zakłócenia „parytetu pozycji rynkowej” w stosunku

do profesjonalisty. Przedmiotem ochrony jest zatem właśnie rynkowa pozycja

                                                
179 por. A. Strzelbicka, op. cit. s. 88
180 Ibidem
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konsumenta, a nie jego indywidualny interes181. Wspólnotowe regulacje, w tym

odgrywające kluczową rolę na tym polu dyrektywy dotyczące ochrony

konsumenta, mają za zadanie wyrównać występujący po stronie konsumenta

deficyt wiedzy i doświadczenia. 

 W niniejszej pracy, starając się wykazać, że prawo wspólnotowe we

właściwy sposób zabezpiecza interesy konsumenta usługi finansowej, skupiłem

się jedynie na wspólnotowej legislacji i to tylko na wybranym jej zakresie.

Należy jednak pamiętać, że ochrona konsumenta to nie tylko prawodawstwo

tworzące odpowiednio uprawnienia po stronie konsumenta i obowiązki po

stronie profesjonalisty, ale również szereg innych działań takich jak chociażby

popierania działalności organizacji i sądownictwa konsumenckiego oraz

wprowadzanie kodeksów dobrych praktyk będących elementem soft law.

Kształtowanie się wspólnotowej ochrony konsumenta w zakresie usług

finansowych jest procesem wieloetapowym, który ciągle się nie zakończył.

Ochrona ta, poczynając od Traktatu Rzymskiego, który bezpośrednio o niej

nawet nie wspominał, poprzez kolejne programy ochrony konsumenta, akty

prawa pierwotnego i wtórnego formuje się do dzisiaj.

To, że prawo ewoluuje jest procesem naturalnym i nie można

ustawodawcy europejskiemu czynić z tego zarzutu. Niemożliwym jest

stworzenie jakiegoś prawa uniwersalnego i ponadczasowego, prawo zawsze

musi być na bieżąco dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań

społecznych, gospodarczych, czy politycznych.

Nowe dyrektywy o kredycie konsumenckim i o nieuczciwych praktykach

w transakcjach handlowych z udziałem konsumentów świadczą o tym, że

ustawodawca europejski reaguje na zmieniającą się sytuację. Odnośnie nowej

regulacji poświęconej kredytowi konsumenckiemu spotyka się nawet z

zarzutem, iż ochrona konsumenta tam przewidziana jest zbyt szeroka i że może

ona doprowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Jak w każdej dziedzinie, tak również w przypadku ochrony konsumenta,

konieczne jest zachowanie równowagi, co pozwoli na równomierny rozwój

rynku. Należy przy tym pamiętać, że istnieje ryzyko przyjmowania zbyt

                                                
181 Tak W. Szpringer op. cit., s. 19
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restrykcyjnych i szerokich regulacji, które mogą prowadzić do powstawania

dodatkowych kosztów, opóźniać podejmowanie decyzji przez konsumentów, a

nawet powodować wycofywanie lub niewprowadzanie na rynek innowacyjnych

produktów finansowych.

Szybko zmieniający się rynek finansowy, w tym powstawanie

nowoczesnych kanałów dystrybucji powoduje, że konieczne staje się

korzystanie przez ustawodawcę i uczestników rynku z elastycznych ram

regulacyjnych. Przykładem jest m.in. Kodeks postępowania w sprawie kredytów

hipotecznych.

Istotne jest, że dyrektywy, jak i cała polityka ochrony konsumenta w

ogromnym stopniu przyczyniają się do promocji tej dziedziny w krajach

członkowskich. Modelowy, ukształtowany w orzecznictwie ETS konsument,

staje się coraz bardziej świadom swoich uprawnień w stosunkach z

profesjonalistą. Dzięki informacjom mu dostarczanym jest w stanie dokonywać

wyboru najkorzystniejszych dla siebie usług finansowych z ogromnej przecież

oferty. Szanse konsumenta i przedsiębiorcy w rynkowej grze znów stają się

równe.

Posłowie

6 kwietnia 2005 r. Komisja Europejska przyjęła Strategię ochrony

zdrowia i konsumenta na lata 2007 - 2013182. Po raz pierwszy więc tak ściśle

połączono te dwa aspekty – ochronę zdrowia (art. 152 TWE) i ochronę

konsumentów (art. 153 TWE). Komisja proponuje następujące wspólne cele:

                                                
182 http://www.europa.eu.int/comm/consumers/overview/programme_2007-2013_en.htm; pełny tekst:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/Documents/com_2005_0115_en.pdf oraz COM (2005)
1145 final
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● ochrona obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, które są poza kontrolą

jednostek i nie mogą być skutecznie zwalczane przez państwa

członkowskie,

● zwiększenie umiejętności obywateli do podejmowania korzystnych

decyzji w sprawach ich zdrowia i interesów konsumenckich,

Wśród celów poświęconych wyłącznie polityce konsumenckiej należy wymienić:

● zapewnienie wysokiego poziomu ochrony dla wszystkich konsumentów

w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie żyją, podróżują czy kupują

● zwiększenie możliwości konsumentów do samodzielnego promowania

swoich interesów (helping consumers help themselves).

W dniu 20 czerwca 2005 r. Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła

dyrektywę 2005/29/EC w sprawie nieuczciwych praktyk w umowach

konsumenckich183. Dyrektywa ma przede wszystkim za zadanie przeciwdziałać

oszukańczym i agresywnym praktykom przedsiębiorców.
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