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Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE...

HANNA MISIAK

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów 
w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji 
„nowego ładu dla konsumentów”

Obowiązująca w europejskim prawie definicja zbiorowych praw konsumentów ma charakter negatywny 
i sprowadza się do stwierdzenia, że zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma indywidualnych 
interesów konsumentów. Definicja ta stała się przedmiotem krytyki w doktrynie. Komisja Europejska 
w kwietniu 2018 roku w ramach pakietu „Nowy ład dla konsumentów” zaproponowała jej zmianę. 
Postulowana zmiana wiąże omawiane pojęcie jedynie z prawem cywilnym, usuwając je zarazem z za-
kresu aktywności organów administracyjnych.

Słowa kluczowe: dyrektywa 2009/22/WE, nowy ład dla konsumentów, ochrona konsumentów, powódz-
two przedstawicielskie, zbiorowe interesy konsumentów.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza definicji pojęcia zbiorowych interesów konsumentów wprowadzonej 
przez ustawodawcę europejskiego i transponowanej do systemów prawnych państw członkowskich, 
z uwzględnieniem propozycji zmiany tej definicji zawartej w pakiecie „Nowy ład dla konsumentów”1, 
przedstawionym przez Komisję Europejską w kwietniu 2018 roku. Obecnie obowiązująca defini-
cja omawianego pojęcia ze względu na swój negatywny charakter oraz lakoniczność stała się 
przedmiotem zainteresowania doktryny. Oprócz analizy wyrażonych stanowisk dotyczących 
istniejącej definicji w artykule dokonano omówienia propozycji Komisji Europejskiej. W tym celu 
przeanalizowano treść dokumentów wchodzących w skład „Nowego ładu dla konsumentów”, 

1. Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/
EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lep-
szego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta, COM(2018) 185 final. 
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The concept of collective interests of consumers in the Directive 
2009/22/EC and in the proposal of „The New Deal for Consumers”

The definition of collective interests of consumers present in European binding law is negative and 
limited to a statement that collective interests of consumers means interests which do not include 
the cumulation of interests of individuals who have been harmed by an infringement. This notion was 
criticized in the legal doctrine. In April 2018 the Commission presented a proposal of a new definition 
of collective interests of consumers as a part of „The New Deal for Consumers”. The proposal transfers 
the notion of collective interest of consumers entirely into private law, keeping it out of scope of regu-
latory bodies’ activity.
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