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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 1
Odniesienie 5 a (nowe)

- mając na uwadze własną rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania 
konsumentów do środowiska cyfrowego,

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie strategii polityki 
konsumenckiej UE oraz docenia starania Komisji na rczecz włączenia do niej 
kultury konsumenckiej ustanowionej na wyższym poziomie świadomości 
konsumentów, co stanowi podstawę lepszej transpozycji i stosowania istniejących 
ram prawnych;

Or. sk
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Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 3
Ustęp 2

2. jest zdania, że konieczne jest podejście horyzontalne do polityki konsumenckiej oraz 
że należy wziąć pod uwagę interes konsumenta we wszystkich związanych z nim 
obszarach polityki; dlatego z zadowoleniem przyjmuje podkreślenie przez Komisję 
potrzeby zagwarantowania, że rynek wewnętrzny będzie lepiej reagował na 
oczekiwania i troski obywateli; podkreśla, że ochrona konsumentów i zakończenie 
procesu tworzenia wspólnego rynku nie stanowią konkurencyjnych celów, a wręcz 
przeciwnie uzupełniają się; w tym kontekście przypomina Komisji, że polityka 
konsumencka powinna być obecna we wszystkich obszarach polityki już na etapie 
oceny skutków;

Or. nl

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 4
Ustęp 2

2. jest zdania, że konieczne jest podejście horyzontalne do polityki konsumenckiej oraz 
że należy wziąć pod uwagę interes konsumenta we wszystkich związanych z nim 
obszarach polityki w celu zagwarantowania wszystkim konsumentom w UE takiego 
samego wysokiego poziomu ochrony; dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
podkreślenie przez Komisję potrzeby zagwarantowania, że rynek wewnętrzny będzie 
lepiej reagował na oczekiwania i troski obywateli; w tym kontekście przypomina 
Komisji, że polityka konsumencka powinna być obecna we wszystkich obszarach 
polityki już na etapie oceny skutków i że należy w większym stopniu angażować 
organizacje konsumenckie w opracowywanie odpowiednich strategii politycznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 5
Ustęp 3

3. podkreśla, że przegląd dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów 
powinien prowadzić do bardziej spójnych ram prawnych w zakresie praw 
konsumentów; przypomina, że preferuje przyjęcie podejścia mieszanego, tj. 
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instrumentu przekrojowego, mającego na celu przede wszystkim ujednolicenie 
obowiązującego prawodawstwa i pozwalającego na uzupełnienie braków poprzez 
powiązanie, na podstawie obowiązującego prawa, niektórych kwestii wspólnych dla 
wszystkich dyrektyw; uważa, że kwestie szczegółowe powinny być nadal 
rozpatrywane odrębnie w dyrektywach sektorowych; wzywa do wielkiej ostrożności 
przy wprowadzaniu systemu, zgodnie z którym rządy krajowe nie będą miały 
możliwości podejmowania środków na rzecz ochrony konsumentów, które są lepsze 
od środków w pozostałych państwach członkowskich lub, w odpowiednich 
przypadkach, powrotu do wcześniejszego poziomu ochrony; jest zdania, że 
harmonizację należy rozważać w odniesieniu do każdego przypadku oraz że w 
sytuacjach, w których może być zagwarantowane przejście do maksymalnej 
harmonizacji, należy utrzymać pewne środki ochronne;

Or. da

Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 6
Ustęp 3

3. podkreśla, że przegląd dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów 
powinien prowadzić do bardziej spójnych ram prawnych w zakresie praw 
konsumentów; (skreślenie) uważa, że kwestie szczegółowe powinny być nadal 
rozpatrywane odrębnie w dyrektywach sektorowych; zachęca Komisję do 
podejmowania dalszych kroków na rzecz ochrony konsumentów, w tym prywatności 
i bezpieczeństwa, zwłaszcza w środowisku cyfrowym, w kontekście przeglądu 
dorobku prawnego, jednak bez obarczania sektora prywatnego dodatkowym i 
nieuzasadnionym ciężarem;

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Riis-Jørgensen

Poprawka 7
Ustęp 3

3. podkreśla, że przegląd dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów 
powinien prowadzić do bardziej spójnych ram prawnych w zakresie praw 
konsumentów; przypomina, że preferuje przyjęcie podejścia mieszanego, tj. 
instrumentu przekrojowego, mającego na celu przede wszystkim ujednolicenie 
obowiązującego prawodawstwa i pozwalającego na uzupełnienie braków poprzez 
powiązanie, na podstawie obowiązującego prawa, niektórych kwestii wspólnych dla 
wszystkich dyrektyw; uważa, że kwestie szczegółowe powinny być nadal 
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rozpatrywane odrębnie w dyrektywach sektorowych; utrwalone zasady praw 
konsumenta należy również stosować w odniesieniu do środowiska cyfrowego, w 
którym są one teraz obecne w znikomym stopniu; w kontekście przeglądu dorobku 
prawnego zachęca do bardziej zdecydowanych kroków na rzecz zagwarantowania 
ochrony konsumentów, w tym prywatności, w środowisku cyfrowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 8
Ustęp 3

3. podkreśla, że przegląd dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów 
powinien prowadzić do bardziej spójnych ram prawnych w zakresie praw 
konsumentów, w tym praw związanych z handlem elektronicznym; przypomina, że 
preferuje przyjęcie podejścia mieszanego, tj. instrumentu przekrojowego 
obejmującego definicje i szczegóły techniczne, mającego na celu przede wszystkim 
ujednolicenie obowiązującego prawodawstwa i osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów pozwalającego również na uzupełnienie braków poprzez 
powiązanie, na podstawie obowiązującego prawa, niektórych kwestii wspólnych dla 
wszystkich dyrektyw; uważa, że kwestie szczegółowe powinny być nadal 
rozpatrywane odrębnie w dyrektywach sektorowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 9
Ustęp 3 a (nowy)

3a. ponieważ brak przejrzystości związany z umowami konsumenckimi stanowi jedną z 
największych przeszkód w rozwoju rynku wewnętrznego w zakresie handlu 
detalicznego, popiera starania Komisji mające na celu wprowadzenie 
standardowych umów mających tę samą moc we wszystkich państwach 
członkowskich UE;

Or. sk
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Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 10
Ustęp 3 b (nowy)

3b. podkreśla ważną rolę, jaką w ulepszaniu kultury konsumenckiej odgrywają 
organizacje konsumentów, a także radzi Komisji, by, opracowując ramy prawne 
dotyczące ochrony konsumentów, pozostawiła więcej przestrzeni rządowym 
organizacjom konsumenckim, które nieustannie kontrolują stan ochrony 
konsumentów w UE i które na podstawie rzeczywistych potrzeb konsumentów 
potrafią najlepiej określić zadania i cele, które należy wykonać w tym zakresie;

Or. sk

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 11
Ustęp 3 c (nowy)

3c. uważa, że silne, niezależne organizacje konsumentów stanowią podstawę skutecznej 
polityki konsumenckiej i dlatego wzywa Komisję do finansowego wspierania tych 
organizacji oraz zachęcania państw członkowskich do opracowywania przepisów 
finansowych mających na celu zagwarantowanie odpowiedniego i przejrzystego 
finansowania organizacji konsumenckich na podstawie ilościowych wskaźników 
jakości oraz na podstawie wyników osiągniętych w zakresie ulepszania kultury 
konsumenckiej;

Or. sk

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 12
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje propozycję powoływania w Komisji urzędników 
łącznikowych ds. konsumentów; wzywa każdą właściwą dyrekcję generalną do 
publikacji rocznych sprawozdań na temat sposobu włączenia polityki konsumenckiej 
w zakres jej odpowiedzialności;

Or. en
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 13
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje propozycję powoływania w Komisji urzędników 
łącznikowych ds. konsumentów; wzywa każdą dyrekcję generalną do publikacji 
rocznych sprawozdań na temat sposobu włączenia polityki konsumenckiej w zakres 
jej odpowiedzialności; wzywa Komisję do opublikowania komunikatu określającego 
instytucjonalne i praktyczne przepisy, które wprowadzi ona w celu zagwarantowania 
lepszego włączenia polityki konsumenckiej do wszystkich obszarów polityki;

Or. fr

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 14
Ustęp 5

5. jest zdania, że zharmonizowana ochrona konsumentów (skreślenie) w całej Europie 
przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i konkurującym producentom i 
sprzedawcom; podkreśla, że zachęci to firmy do produkowania i sprzedawania 
trwalszych dóbr, co doprowadzi do bardziej trwałego wzrostu; podkreśla, że skuteczna 
i ulepszona ochrona konsumentów jest niezbędna do sprawniejszego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego;

Or. de

Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 15
Ustęp 5

5. jest zdania, że skuteczna ochrona konsumentów oraz (skreślenie) system środków 
odwoławczych (skreślenie) przyniosą korzyści zarówno konsumentom, jak i 
konkurującym producentom i sprzedawcom; podkreśla, że zachęci to firmy do 
produkowania i sprzedawania trwalszych dóbr, co doprowadzi do bardziej trwałego 
wzrostu; podkreśla, że skuteczna i ulepszona ochrona konsumentów jest niezbędna do 
sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 16
Ustęp 5

5. jest zdania, że system ścisłej ochrony konsumentów (skreślenie) działający w całej 
Europie przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i konkurującym producentom 
i sprzedawcom; podkreśla, że zachęci to firmy do produkowania i sprzedawania 
trwalszych dóbr, co doprowadzi do bardziej trwałego wzrostu; podkreśla, że skuteczna 
i ulepszona ochrona konsumentów jest niezbędna do sprawniejszego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 17
Ustęp 6

6. apeluje o podjęcie środków gwarantujących, że 27 minirynków krajowych w UE 
zostanie rzeczywiście przekształconych w największy rynek detaliczny na świecie; 
uważa, że aby to osiągnąć, obywatele muszą mieć takie samo poczucie 
bezpieczeństwa przy dokonywaniu zakupów przez internet jak w przypadku zakupów 
w lokalnym sklepie na rogu, a małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wiedzieć, że 
mogą polegać na takich samych prostych przepisach w każdym miejscu na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do rozważenia sposobów poprawy klimatu dla 
działalności MŚP, tak aby zachęcić je do zwiększenia poziomu marketingu i 
sprzedaży w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 18
Ustęp 6

6. apeluje o podjęcie środków gwarantujących, że 27 (skreślenie) rynków krajowych w 
UE zostanie rzeczywiście przekształconych w największy rynek detaliczny na 
świecie; uważa, że aby to osiągnąć, obywatele muszą mieć takie samo poczucie 
bezpieczeństwa przy dokonywaniu zakupów przez internet jak w przypadku zakupów 
w lokalnym sklepie na rogu, a małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wiedzieć, że 
mogą polegać na takich samych prostych przepisach w każdym miejscu na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do rozważenia sposobów poprawy ochrony małych i 
średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza przy pomocy prawa właściwego dla małych 
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przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawkę złożyli Stefano Zappalà, Guido Podestà

Poprawka 19
Ustęp 7

7. podkreśla, że normy europejskie w zakresie polityki konsumenckiej oraz inicjatywy 
na rzecz samoregulacji powinny służyć za punkt odniesienia dla standardów lub 
najlepszych praktyk światowych i z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Europa 
kształtuje trendy, wykorzystując politykę miękkiej perswazji do poprawy sytuacji 
w zakresie praw konsumenta na świecie;

Or. it

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 20
Ustęp 8

8. zachęca Komisję i państwa członkowskie do kontynuacji silnego wsparcia praw 
konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów poprzez zagwarantowanie
integralności oznakowania CE oraz poprawę nadzoru rynkowego przy użyciu 
systemu ostrzegawczego RAPEX, poprzez wymianę rozwiązań związanych z 
najlepszymi praktykami w zakresie nadzoru rynku miedzy państwami 
członkowskimi, a także wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w 
celu zagwarantowania właściwego stosowania i pełnego wykonywania przez 
państwa członkowskie obowiązującego prawodawstwa (skreślenie) oraz oceny 
możliwości dokonania przeglądu dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1

(„dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów”);

Or. en

                                               
1  Dz. U. L 11 z  15.1.2002, str. 4.
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Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 21
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do kontynuacji działań na rzecz zagwarantowania praw 
konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów poprzez poprawę nadzoru 
rynkowego, wzmocnienie oznakowania CE oraz ocenę możliwości dokonania 
przeglądu dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów („dyrektywa w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów”); przypomina, że zbyt łatwo można 
niewłaściwie zinterpretować oznakowanie CE jako wskazanie bezpieczeństwa strony 
trzeciej, badania jakości lub/i znaku pochodzenia;

Or. en

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 22
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do kontynuacji działań na rzecz zagwarantowania praw 
konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów poprzez poprawę nadzoru 
rynkowego, przegląd oznakowania CE w celu zapobiegania niewłaściwemu 
interpretowaniu oznakowania CE oraz ocenę możliwości dokonania przeglądu 
dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1 („dyrektywa w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów”);

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 23
Ustęp 8 a (nowy)

8a. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz zacieśniania współpracy w 
zakresie bezpieczeństwa produktów na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza z 
władzami Chin i USA; zauważa, że ciągły dialog i ciągła wymiana informacji na 
temat bezpieczeństwa produktów leżą w interesie wszystkich stron i są kluczowe dla 
budowania zaufania konsumentów; wzywa Komisję do zdawania Parlamentowi 
Europejskiemu regularnych sprawozdań;
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Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 24
Ustęp 8 b (nowy)

8b. wzywa Komisję do zawarcia w strategii konsumenckiej bardziej przejrzystej i 
silniejszej perspektywy trwałości, a także do zbadania sposobów zwiększenia 
motywacji oraz ułatwienia konsumentom i producentom uwzględniania trwałości w 
większym stopniu;

Or. sv

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 25
Ustęp 8 c (nowy)

8c. wzywa Komisję do dokładniejszego monitorowania polityki konsumenckiej państw 
członkowskich z myślą o zagwarantowaniu absolutnie wszystkim konsumentom 
możliwości dokonywania zakupów w dowolnym miejscu na terytorium UE i tego 
samego stopnia ochrony we wszystkich państwach członkowskich;

Or. sk

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 26
Ustęp 9

9. dlatego apeluje o zwrócenie większej uwagi na rzeczywiste zachowania 
konsumentów; jest zdania, ze nie można zawsze zakładać, że konsumenci dokonują 
zakupów w sposób racjonalny, ani że są w pełni świadomi swoich praw w przypadku 
problemów; (skreślenie) przypomina o nowo przyjętej linii budżetowej 
zaproponowanej przez Parlament Europejski na projekt pilotażowy służący między 
innymi opracowaniu bazy danych konsumenckich, przeprowadzaniu badań 
i wywiadów, a także porównywaniu osiągnięć w państwach członkowskich; z 
zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu stworzenie tabeli wyników 
w zakresie polityki konsumenckiej, co doprowadzi do lepszego zrozumienia między 
innymi struktur cenowych, a także zachowania konsumentów i stopnia ich 
zadowolenia;



AM\706082PL.doc 11/37 PE400.643v01-00

PL

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 27
Ustęp 9

9. jest zdania, że z zasady (skreślenie) można zakładać, że konsumenci będą (skreślenie)
działać racjonalnie przed dokonaniem zakupu, uwzględniając dzieci i osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji; dlatego apeluje o zwrócenie większej uwagi 
na rzeczywiste zachowania konsumentów; przypomina o nowo przyjętej linii 
budżetowej zaproponowanej przez Parlament Europejski na projekt pilotażowy 
służący między innymi opracowaniu bazy danych konsumenckich, przeprowadzaniu 
badań i wywiadów, a także porównywaniu osiągnięć w państwach członkowskich; z 
zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu stworzenie tabeli wyników 
w zakresie polityki konsumenckiej, co doprowadzi do lepszego zrozumienia między 
innymi struktur cenowych, a także zachowania konsumentów i stopnia ich 
zadowolenia;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 28
Ustęp 9

9. jest zdania, że należy rozwiązać problemy , które konsumenci napotykają 
najczęściej; przypomina o nowo przyjętej linii budżetowej zaproponowanej przez 
Parlament Europejski na projekt pilotażowy służący między innymi opracowaniu bazy 
danych konsumenckich, przeprowadzaniu badań i wywiadów, a także 
porównywaniu osiągnięć w państwach członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
działania Komisji mające na celu stworzenie tabeli wyników w zakresie polityki 
konsumenckiej, co doprowadzi do lepszego zrozumienia między innymi struktur 
cenowych, a także zachowania konsumentów i stopnia ich zadowolenia;

Or. sk
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Poprawkę złożyli Stefano Zappalà, Guido Podestà

Poprawka 29
Ustęp 9

9. jest zdania, że nie można zakładać, że konsumenci będą zawsze działać racjonalnie 
przed dokonaniem zakupu lub, że będą domagać się odszkodowania w razie 
problemów; dlatego apeluje o zwrócenie większej uwagi na rzeczywiste zachowania 
konsumentów; przypomina o nowo przyjętej linii budżetowej zaproponowanej przez 
Parlament Europejski na projekt pilotażowy służący między innymi opracowaniu bazy 
danych konsumenckich, przeprowadzaniu badań i wywiadów, a także 
porównywaniu osiągnięć w państwach członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
działania Komisji mające na celu stworzenie tabeli wyników w zakresie polityki 
konsumenckiej, co doprowadzi do lepszego zrozumienia między innymi struktur 
cenowych, a także zachowania konsumentów i stopnia ich zadowolenia; uważa 
jednak, że referencyjny model analizy zachowań i wyborów konsumentów powinien 
dotyczyć „rozsądnych konsumentów”;

Or. it

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 30
Ustęp 9 a (nowy)

9a. stoi na stanowisku, że należy zwrócić szczególną uwagę na wyposażenie 
konsumentów w umiejętności i narzędzia potrzebne do zwiększenia ich zaufania do 
środowiska cyfrowego;

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 31
Ustęp 11

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 32
Ustęp 11

11. jest zdania, że ochrona konsumenta powinna być integralną częścią procesów 
projektowania i planowania produktów i usług przez przemysł (skreślenie) oraz że 
kluczowe znaczenie ma analiza zmian na rynku; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 33
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 34
Ustęp 13

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 35
Ustęp 14

14. apeluje o środki służące poprawie dialogu między konsumentami przedsiębiorstwami 
na szczeblu UE; jest zdania, że dobry dialog, w tym wymiana najlepszych praktyk,  
może zmniejszyć liczbę problemów na rynku wewnętrznym; popiera inicjatywy 
tworzone w celu zachęcania podmiotów odpowiedzialnych za politykę konsumencką 
do uczestniczenia w konsultacjach i opracowywaniu polityki; przyjmuje z 
zadowoleniem starania mające na celu zwiększenie ochrony i świadomości 
konsumentów w nowych państwach członkowskich; podkreśla znaczenie ciągłego 
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wspierania organizacji konsumenckich w UE, w szczególności w państwach 
członkowskich, które niedawno stały się członkami UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 36
Ustęp 14

14. apeluje o środki służące poprawie dialogu (skreślenie) na szczeblu UE wzdłuż linii 
producent - sprzedawca - konsument; jest zdania, że dobry dialog, w tym wymiana 
najlepszych praktyk, może zmniejszyć liczbę problemów na rynku wewnętrznym;

Or. sk

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 37
Ustęp 14

14. apeluje o środki służące poprawie koordynacji między organizacjami ochrony 
konsumentów a przedsiębiorstwami na szczeblu UE; jest zdania, że dobry dialog, w 
tym wymiana najlepszych praktyk, może zmniejszyć liczbę problemów na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 38
Ustęp 15

15. podkreśla, że rozwój kultury konsumenckiej wspomagany jest przez systematyczne 
edukowanie konsumentów w zakresie ich praw i dochodzenia ich; z tego powodu
podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny przeznaczać więcej środków na 
kampanie informacyjne i edukacyjne dla konsumentów; podtrzymuje pogląd, że 
edukacja konsumencka powinna rozpoczynać się na poziomie szkoły podstawowej;
zaleca włączenie edukowania konsumentów do programu nauki szkolnej;
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Or. sk

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 39
Ustęp 15

15. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny przeznaczać więcej środków na 
kampanie informacyjne i edukacyjne dla konsumentów, które przekazują 
odpowiednie informacje odpowiednim grupom konsumentów; podtrzymuje pogląd, 
że edukacja konsumencka powinna rozpoczynać się na poziomie szkoły podstawowej; 
podkreśla, że edukacja taka musi stanowić integralną część procesu uczenia się przez 
całe życie; uważa jednak, że sama edukacja jest niewystarczająca i należy ją 
uzupełniać skuteczną regulacją i dochodzeniem roszczeń, ponieważ edukacja nigdy 
nie zastąpi skutecznej ochrony i skutecznego dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 40
Ustęp 15

15. podkreśla, że UE, (skreślenie) państwa członkowskie i wszystkie zainteresowane 
strony powinny przeznaczać więcej środków na kampanie informacyjne i edukacyjne 
dla konsumentów, które przekazują odpowiednie informacje odpowiednim grupom 
konsumentów; podtrzymuje pogląd, że edukacja konsumencka powinna rozpoczynać 
się na poziomie szkoły podstawowej; podkreśla, że edukacja taka musi stanowić 
integralną część procesu uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 41
Ustęp 15

15. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny przeznaczać więcej środków na 
kampanie informacyjne dla konsumentów (zwłaszcza skierowane do najsłabszych 
grup oraz w informacje dla handlowców i usługodawców w celu zagwarantowania 
ich pełnej znajomości prawa wspólnotowego) oraz kampanie edukacyjne dla 
konsumentów; podtrzymuje pogląd, że edukacja konsumencka powinna rozpoczynać 
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się na poziomie szkoły podstawowej; podkreśla, że edukacja taka musi stanowić 
integralną część procesu uczenia się przez całe życie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 42
Ustęp 15 a (nowy)

15a. podkreśla, że edukowanie konsumentów musi stanowić część kształcenia 
ustawicznego oraz zaleca wykorzystywanie nowych technologii (zwłaszcza Internetu) 
jako środka informowania konsumentów;

Or. sk

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 43
Ustęp 15 b (nowy)

15b. uważa, że w zakresie produktów finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych 
należy poświęcić szczególną uwagę zagwarantowaniu ochrony konsumentów, 
wymogów typu „znaj swojego konsumenta” dotyczących usługodawców, a także 
dobrze przemyślanego wyboru w kwestii pełnego osiągnięciu rynku wewnętrznego w 
dziedzinie usług finansowych; podkreśla wielką złożoność produktów finansowych, 
bankowych i ubezpieczeniowych oraz potrzebę edukowania konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 44
Ustęp 16

16. jest zdania, że przy opracowywaniu polityki konsumenckiej należy zwrócić większą 
uwagę na szczególne potrzeby grup podatnych na zagrożenia takich jak osoby starsze 
i dzieci oraz że należy uwzględnić rozwój demograficzny; (skreślenie)

Or. en



AM\706082PL.doc 17/37 PE400.643v01-00

PL

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 45
Ustęp 16

16. jest zdania, że przy opracowywaniu polityki konsumenckiej należy zwrócić większą 
uwagę na szczególne potrzeby grup podatnych na zagrożenia oraz że należy 
uwzględnić rozwój demograficzny; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby osób starszych, osób niepełnosprawnych i młodych;

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 46
Ustęp 16

16. jest zdania, że przy opracowywaniu polityki konsumenckiej należy zwrócić większą 
uwagę na szczególne potrzeby grup podatnych na zagrożenia oraz że należy 
uwzględnić rozwój demograficzny; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby osób starszych i osób z wadami wzroku;

Or. nl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 47
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 48
Ustęp 18

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 49
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Giovanna Corda, Mia De Vits

Poprawka 50
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 51
Ustęp 18

18. jest zdania, że usługi w sensie ogólnym powinny oferować taki sam stopień 
bezpieczeństwa jak produkty objęte dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów; wzywa Komisję do dalszego badania ewentualnych inicjatyw, jakie mogą 
być podjęte w tym względzie w przyszłości;

Or. en

Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 52
Ustęp 18

18. jest zdania, że zarówno w przypadku usług prywatnych, jak i usług użyteczności 
publicznej należy korzystać z osobnych instrumentów, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
i zaufanie do sektora usług, a w szczególności transakcji związanych z usługami 
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transgranicznymi;

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 53
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 54
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 55
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 56
Ustęp 19

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 57
Ustęp 19

19. jest zdania, że istnieje potrzeba przywiązania większej wagi do likwidacji niepewności 
prawnej w odniesieniu do usług użyteczności publicznej zgodnie z nowym protokołem 
dotyczącym usług użyteczności publicznej, który powstanie na podstawie traktatu z 
Lizbony;

Or. fr

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 58
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 59
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 60
Ustęp 20

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 61
Ustęp 20

20. podkreśla, potrzebę zagwarantowania, poza odpowiednimi i skutecznymi środkami 
na rzecz ochrony konsumentów, dobrej komunikacji w tym zakresie, tak aby było 
jasne dla konsumentów, jak mogą dochodzić swoich praw zgodnie z 
prawodawstwem dotyczącym rynku wewnętrznego i innym prawodawstwem, z 
którego mogą korzystać;

Or. nl

Poprawkę złożyły Giovanna Corda, Mia De Vits

Poprawka 62
Ustęp 20

20. podkreśla, że odpowiednia ochrona konsumenta jest również konieczna w przypadku 
między innymi usług pocztowych, (skreślenie) energii, transportu, a także usług 
telekomunikacyjnych; podkreśla, że liberalizacja tych sektorów powinna zawsze 
wiązać się z konkretną poprawą sytuacji konsumentów;

Or. fr

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 63
Ustęp 20

20. podkreśla, że wysoki stopień ochrony konsumenta jest również konieczny w 
przypadku między innymi usług pocztowych, (skreślenie) energii, a także usług 
telekomunikacyjnych; podkreśla, że liberalizacja tych sektorów powinna zawsze 
wiązać się z konkretną poprawą sytuacji konsumentów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 64
Ustęp 20

20. podkreśla, że wysoki poziom ochrony konsumenta jest również konieczny w 
przypadku między innymi usług pocztowych, (skreślenie) energii, a także usług 
telekomunikacyjnych; podkreśla, że liberalizacja tych sektorów powinna zawsze 
wiązać się z konkretną poprawą sytuacji konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożyła Barbara Weiler

Poprawka 65
Ustęp 20

20. podkreśla, że odpowiednia i trwała ochrona konsumenta jest również konieczna w 
przypadku między innymi usług pocztowych, (skreślenie) energii, a także usług 
telekomunikacyjnych; podkreśla, że liberalizacja tych sektorów powinna zawsze 
wiązać się z konkretną poprawą sytuacji konsumentów;

Or. de

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 66
Ustęp 20

20. podkreśla, że odpowiednia ochrona konsumenta jest również konieczna w przypadku 
między innymi usług pocztowych, dostaw wody i energii, a także usług 
telekomunikacyjnych; podkreśla, że liberalizacja tych sektorów powinna zawsze 
wiązać się z konkretną poprawą sytuacji konsumentów pod względem ceny, wyboru, 
jakości, dostępności i bezpieczeństwa;

Or. fr
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 67
Ustęp 21

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 68
Ustęp 21

21. jest zdania, że konieczne są dalsze działania w obszarze detalicznych usług 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący uruchomienia 
inicjatyw na rzecz poprawy możliwości wyboru dla konsumentów oraz poprawy 
mobilności konsumentów w ramach rynku wewnętrznego; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli Stefano Zappalà, Guido Podestà

Poprawka 69
Ustęp 21

21. jest zdania, że konieczne są dalsze działania w obszarze detalicznych usług 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący uruchomienia 
inicjatyw na rzecz poprawy możliwości wyboru dla konsumentów oraz poprawy 
mobilności konsumentów w ramach rynku wewnętrznego; (skreślenie)

Or. it

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 70
Ustęp 21

21. jest zdania, że konieczne są dalsze działania w obszarze detalicznych usług 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący uruchomienia 
inicjatyw na rzecz poprawy możliwości wyboru dla konsumentów oraz poprawy 
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mobilności konsumentów w ramach rynku wewnętrznego; wzywa Komisję do 
zbadania kwestii ewentualnej dominacji rynku przez instytucje finansowe takie jak 
banki i firmy ubezpieczeniowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 71
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa do lepszej komunikacji między organizacjami konsumentów i 
przedsiębiorców w celu przewidywania skarg konsumentów i późniejszego 
rozpatrywania takich skarg w drodze pozasądowej;

Or. sk

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 72
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedmiotowa strategia kładzie nacisk na lepsze 
środki egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń; jest zdania, że egzekwowanie 
prawa i dochodzenie roszczeń stanowią ważne czynniki wzbudzające zaufanie 
konsumenta do rynku wewnętrznego; opowiada się za dalszymi pracami w tym 
zakresie;

Or. de

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 73
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedmiotowa strategia kładzie nacisk na lepsze 
środki egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń; jest zdania, że wzbudzenie 
zaufanie konsumenta jest (skreślenie) najważniejszym czynnikiem zakończenia 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego towarów i usług konsumenckich; opowiada 
się za dalszymi pracami w tym zakresie;
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Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 74
Ustęp 23

23. jest zdania, że spory między konsumentami a podmiotami gospodarczymi powinny 
być w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze pozasądowej, ponieważ 
rozwiązania osiągnięte za pomocą pozasądowych środków odwoławczych mogą być 
szybsze i tańsze; ta perspektywa podkreśla potrzebę wzmocnienia Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz systemu SOLVIT i wzywa do przeznaczenia większej 
ilości środków finansowych na te sieci; przypomina, że państwa członkowskie mają 
możność żądania podjęcia wcześniejszych konsultacji przez stronę, która ma zamiar 
wystąpić z powództwem o zaprzestanie szkodliwych praktyk, aby dać pozwanemu 
możliwość zaprzestania kwestionowanej szkodliwej praktyki;

Or. en

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 75
Ustęp 23

23. jest zdania, że spory powinny najlepiej być w pierwszej kolejności rozstrzygane w 
drodze pozasądowej, ponieważ rozwiązania osiągnięte za pomocą pozasądowych 
środków odwoławczych mogą być szybsze i tańsze; ta perspektywa podkreśla 
potrzebę wzmocnienia Europejskich Centrów Konsumenckich oraz synergii z
systemem SOLVIT i wzywa do przeznaczenia większej ilości środków finansowych 
na Europejskie Centra Konsumenckie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 76
Ustęp 23

23. jest zdania, że spory powinny być w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze 
pozasądowej, ponieważ rozwiązania osiągnięte za pomocą pozasądowych środków 
odwoławczych mogą być szybsze i tańsze; ta perspektywa podkreśla potrzebę 
wzmocnienia Europejskich Centrów Konsumenckich oraz systemu SOLVIT i wzywa 
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do przeznaczenia większej ilości środków finansowych na te sieci; wzywa Komisję do 
przedstawienia wiążących przepisów arbitrażowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 77
Ustęp 24

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 78
Ustęp 24

skreślony

Or. nl

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 79
Ustęp 24

24. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich w kilku sektorach istnieje 
instytucja rzecznika praw konsumenta, który pomaga konsumentom w ich 
kontaktach z podmiotami gospodarczymi; uważa, że Komisja mogłaby zbadać to 
podejście w odniesieniu do każdego kraju;

Or. en



AM\706082PL.doc 27/37 PE400.643v01-00

PL

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 80
Ustęp 25

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 81
Ustęp 25

25. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich (ale nie we wszystkich) istnieją 
już elementy szczególnego systemu dochodzenia roszczeń takich jak wspólne pozwy, 
pozwy grupowe, pozwy reprezentacyjne, przypadki testowe i procedury odzyskiwania 
nieuczciwie zdobytych zysków; zwraca uwagę, że w wyniku tego konsumenci mogą 
napotkać różne przepisy prawne w sytuacjach o charakterze transgranicznym w tym 
zakresie; w tym kontekście przywołuje artykuł 3b traktatu nakładający na UE 
obowiązek nieprzekraczania tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów traktatu; 
uważa, że zgodnie z tym artykułem szczególne cechy krajowych systemów prawnych 
muszą być uwzględniane w możliwie najszerszym zakresie poprzez pozostawienie 
państwom członkowskim swobody wyboru różnych możliwości o równoważnych 
skutkach;

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 82
Ustęp 25

25. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich (skreślenie) istnieją różne 
podejścia do egzekwowania przepisów ochrony konsumentów na przykład pozwy 
modelowe lub pozwy składane przez stowarzyszenia konsumentów; sceptycznie 
podchodzi do zbiorowego egzekwowania prawa i przed podjęciem jakiejkolwiek 
europejskiej inicjatywy proponuje dokonanie przeglądu doświadczeń, jakie państwa 
członkowskie czerpią z instrumentów stosowanych w tym zakresie;

Or. de
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Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 83
Ustęp 25

25. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich (ale nie we wszystkich) istnieją 
pojedyncze instrumenty dochodzenia roszczeń zbiorowych i można obserwować oraz 
porównywać ich wpływ na przemysł i konsumentów;

Or. de

Poprawkę złożyła Bilyana Ilieva Raeva

Poprawka 84
Ustęp 25

25. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich (ale nie we wszystkich) istnieje 
już system dochodzenia roszczeń zbiorowych; zwraca uwagę na fakt, że konsumenci 
nie są traktowani jednakowo w UE w tym zakresie; zwraca uwagę, że w dwunastu 
państwach członkowskich istnieją już krajowe mechanizmy, które umożliwiają 
konsumentom zbiorowe przedstawianie żądań w granicach tych państw;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 85
Ustęp 25

25. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich (ale nie we wszystkich) istnieje 
już system dochodzenia roszczeń zbiorowych; dlatego wzywa Komisję do 
przedstawienia badania na temat wykonalności europejskiego pozwu zbiorowego 
przed planowaniem jakiegokolwiek działania na poziomie europejskim; zwraca 
uwagę na fakt, że konsumenci nie są traktowani jednakowo w UE w tym zakresie;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 86
Ustęp 25 a (nowy)

25a. przypomina, że już dyrektywa 98/27/WE w sprawie nakazów zaprzestania 
szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów1 ma na celu ochronę 
zbiorowych interesów konsumentów; podkreśla, że dyrektywa ta daje między innymi 
organizacjom konsumentów prawo wszczynania procedur nakazujących 
zaprzestanie szkodliwych praktyk; zwraca się do Komisji o przedłożenie 
Parlamentowi i Radzie sprawozdania określającego liczbę procedur wszczętych w 
poszczególnych państwach członkowskich przez organizacje konsumentów i inne 
wykwalifikowane podmioty od czasu wejścia w życie tej dyrektywy, łącznie ze 
zbadaniem tych przypadków pod względem stosowania prawodawstwa w dziedzinie 
ochrony konsumentów oraz z oceną tego, w jakim stopniu i dlaczego dyrektywa ta 
przyniosła spodziewaną poprawę lub jej nie przyniosła w związku z ochroną 
grupowych interesów konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 87
Ustęp 25 b (nowy)

25b. jest zdania, że zanim rozpocznie się rozważania na temat prawodawstwa na szczeblu 
europejskim, należy dokładnie zbadać istniejące problemy, o ile takowe istnieją, oraz 
przewidywane korzyści dla konsumentów; w tym kontekście uważa, że na przykład 
postępowaniem grupowym i problemami natury transgranicznej należy się zająć w 
sposób szczególny;

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 88
Ustęp 25 c (nowy)

25c. uważa, że w niektórych państwach członkowskich istnieją ograniczenia 
konstytucyjne, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu europejskiego 
modelu dochodzenia roszczeń przez konsumentów; ponadto jest zdania, że należy w 
pełni przestrzegać artykułu 6 Europejskiej Karty Praw Człowieka; wzywa Komisję 
do przedłożenia Parlamentowi i Radzie sprawozdania dotyczącego sposobu 
osiągnięcia w tym względzie niezbędnej równowagi pomiędzy prawami 



PE400.643v01-00 30/37 AM\706082PL.doc

PL

konsumentów, ich organizacji i podmiotów gospodarczych;

Or. en

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 89
Ustęp 25 d (nowy)

25d. podkreśla znaczenie władz państwowych w zagwarantowaniu przestrzegania 
uczciwych praktyk handlowych i w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi; 
zaznacza, że tylko władze państwowe mogą nakładać kary pieniężne i że wszelkie 
kary pieniężne wchodzą w zakres budżetu państwa członkowskiego; uważa, że 
dochodzenia roszczeń przez konsumentów nie można postrzegać jako sposobu 
umniejszania roli władz państwowych w gwarantowaniu przestrzegania 
ustawodawstwa dotyczącego konsumentów; 

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 90
Ustęp 25 e (nowy)

25e. poza tym wątpi w prawodawcze kompetencje UE w dziedzinie prawa procesowego;

Or. de

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 91
Ustęp 26

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 92
Ustęp 26

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 93
Ustęp 26

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Lambsdorff

Poprawka 94
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia dogłębnej analizy kwestii roszczeń 
konsumenckich, z rzecznikiem praw konsumenta lub innym odpowiednim organem 
jako głównym podmiotem działania; podkreśla, że system europejski musi różnić się 
od amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze 
być powiązane z rzeczywistą szkodą;

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 95
Ustęp 26

26. podkreśla, że Komisja zleciła ostatnio wykonanie badania mającego na celu 
przeanalizowanie kwestii ochrony konsumentów w państwach członkowskich, w 
których istnieją systemy pozwów zbiorowych oraz ustalenie, w jakim stopniu różnice 
w prawodawstwie różnych państw członkowskich w zakresie pozwów 
reprezentacyjnych stanowią przeszkodę na drodze do rynku wewnętrznego; uważa za 
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stosowne oczekiwanie wyników tego badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji 
zarówno w odniesieniu do zasady wprowadzenia europejskiego systemu pozwów 
zbiorowych, jak i jego charakteru;

Or. nl

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 96
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do zbadania tego, czy na podstawie doświadczeń państw 
członkowskich warto jest stworzyć system dochodzenia roszczeń zbiorowych;
podkreśla, że ewentualny system europejski musi różnić się od amerykańskiego 
systemu pozwów zbiorowych, (skreślenie) że roszczenia powinny zawsze być 
powiązane z rzeczywistą szkodą, zawsze należy również wypłacić odszkodowanie 
pokrzywdzonym stronom oraz że moc prawna decyzji podjętych w ramach 
odpowiedniego postępowania musi się rozciągać jedynie na zainteresowane strony;
podkreśla, że celem jakiegokolwiek systemu dochodzenia roszczeń zbiorowych nie 
powinno być wyposażenie konsumentów w nowe prawa, lecz ma on jedynie stanowić 
nowy środek egzekwowania istniejących praw; jest zdania, że system ten powinien 
mieć szeroki zakres, być łatwo dostępny i opierać się właściwej równowadze między 
informacją a poufnością, przy czym należy zagwarantować, że przedsiębiorstwa nie 
będą obarczane podwójnym ciężarem, jeżeli pogwałcenie prawa może również 
skutkować karami nakładanymi w postaci środków podejmowanych przez władze;

Or. de

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 97
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia dogłębnego badania kwestii dochodzenia roszczeń 
konsumenckich , z rzecznikiem praw konsumenta lub innym odpowiednim organem 
państwa członkowskiego jako głównym podmiotem działania; podkreśla, że wszelki 
europejski system dochodzenia roszczeń konsumenckich musi różnić się od 
amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze 
być powiązane z rzeczywistą szkodą, co oznacza, że powinno istnieć odszkodowanie 
za pojedynczą szkodę poniesioną przez konsumenta; podkreśla, że celem systemu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych nie jest wyposażenie konsumentów w nowe prawa, 
lecz jedynie w nowe środki egzekwowania istniejących praw; zaznacza, że należy 
zagwarantować, że strony trzecie pod żadnym warunkiem nie mogą odnosić korzyści 
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w sposób bezpośredni lub pośredni z dochodzenia roszczeń konsumenckich poza 
kwotą przyjętych ogólnie kosztów procesu;

Or. en

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 98
Ustęp 26

26. przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Komisji do przygotowania szczegółowego 
badania na temat dochodzenia roszczeń zbiorowych skupiającego się na 
doświadczeniach państw członkowskich; zwraca się do Komisji, aby w ramach tego 
badania oceniła, czy potrzebne jest dalsze działanie na szczeblu UE, pamiętając przy 
tym, że system europejski musi różnić się od amerykańskiego systemu pozwów 
zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze być powiązane z rzeczywistą szkodą;
podkreśla, że podjęcie rzeczowej i opartej na dowodach dyskusji w sprawie 
dochodzenia pozwów zbiorowych jest możliwe jedynie po zakończeniu fazy zbierania 
informacji; podkreśla, że celem systemu dochodzenia roszczeń zbiorowych nie jest 
wyposażenie konsumentów w nowe prawa, lecz jedynie w nowe środki egzekwowania 
istniejących praw; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Poprawka 99
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw dotyczących systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych opartej na wynikach badań i ekspertyz dotyczących tej kwestii;

Or. en

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 100
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw dotyczących systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, które to inicjatywy uwzględniają różne systemy prawne państw 
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członkowskich, z rzecznikiem praw konsumenta lub innym odpowiednim organem 
jako głównym podmiotem działania;  podkreśla, że system europejski musi różnić się 
od amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze 
być powiązane z rzeczywistą szkodą; podkreśla, że celem systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych nie jest wyposażenie konsumentów w nowe prawa, lecz jedynie 
w nowe środki egzekwowania istniejących praw; jest zdania, że system ten powinien 
mieć szeroki zakres, być łatwo dostępny i opierać się właściwej równowadze między 
informacją a poufnością;

Or. en

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 101
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw dotyczących systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, z organem publicznym na wzór rzecznika praw konsumenta 
odpowiedzialnego za sprawy konsumenckie lub innym odpowiednim organem jako 
głównym podmiotem działania; podkreśla, że system europejski musi różnić się od 
amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze 
być powiązane z rzeczywistą szkodą; podkreśla, że celem systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych nie jest wyposażenie konsumentów w nowe prawa, lecz jedynie 
w nowe środki egzekwowania istniejących praw; jest zdania, że system ten powinien 
mieć szeroki zakres, być łatwo dostępny i opierać się właściwej równowadze między 
informacją a poufnością;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ieke van den Burg

Poprawka 102
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw dotyczących systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, z rzecznikiem praw konsumenta, organizacjami wspierającymi 
konsumentów, (skreślenie) innym odpowiednim organem lub innymi odpowiednimi 
organizacjami jako głównymi podmiotami działania; podkreśla, że system europejski 
musi różnić się od amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia 
powinny zawsze być powiązane z rzeczywistą szkodą; podkreśla, że celem systemu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych nie jest wyposażenie konsumentów w nowe prawa, 
lecz jedynie w nowe środki egzekwowania istniejących praw; jest zdania, że system 
ten powinien mieć szeroki zakres, być łatwo dostępny i opierać się właściwej 
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równowadze między informacją a poufnością;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 103
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku legislacyjnego dotyczącego systemu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych dostosowanego do warunków europejskich, z 
rzecznikiem praw konsumenta lub innym odpowiednim organem jako głównym 
podmiotem działania; podkreśla, że system europejski musi różnić się od 
amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia powinny zawsze 
być powiązane z rzeczywistą szkodą; podkreśla, że celem systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych nie jest wyposażenie konsumentów w nowe prawa, lecz jedynie 
w nowe środki egzekwowania istniejących praw; jest zdania, że system ten powinien 
mieć szeroki zakres, być łatwo dostępny i opierać się właściwej równowadze między 
informacją a poufnością;

Or. fr

Poprawkę złożyli Stefano Zappalà, Guido Podestà

Poprawka 104
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw dotyczących systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, z rzecznikiem praw konsumenta lub innym odpowiednim 
organem jako głównym podmiotem działania; podkreśla, że system europejski musi 
różnić się od amerykańskiego systemu pozwów zbiorowych oraz że roszczenia
powinny zawsze być powiązane z rzeczywistą szkodą; (skreślenie)

Or. it

Poprawkę złożyli Colm Burke, Malcolm Harbour

Poprawka 105
Ustęp 26 a (nowy)

26a. jest zdania, że wszelki system dochodzenia roszczeń konsumenckich powinien być 
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łatwo dostępny i opierać się na właściwej równowadze między informacją a 
poufnością; przypomina, że prawo procesowe, a zwłaszcza kwestie związane z 
dowodami i ujawnieniem wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 106
Ustęp 26 b (nowy)

26b. podkreśla, że wszelka możliwa inicjatywa na rzecz systemu dochodzenia pozwów 
zbiorowych wymaga odpowiedniego podejścia i gwarantuje dokładne uwzględnianie 
różnych interesów wszystkich podmiotów na rynku;

Or. en

Poprawkę złożył Kurt Lechner

Poprawka 107
Ustęp 26 c (nowy)

26c. zwraca uwagę na liczne debaty na temat pozwów reprezentacyjnych oraz uważa, że 
nadal potrzebne są rozległe dochodzenia i badania w tym zakresie, że istnieją 
wątpliwości w odniesieniu do kompetencji prawodawczej UE i że należy odrzucić 
procedury podobne do procedur istniejących w USA;

Or. de

Poprawkę złożyła Béatrice Patrie

Poprawka 108
Ustęp 26 d (nowy)

26d. uważa, że mechanizm, jaki należy opracować, powinien opierać się na niektórych 
sądowych systemach dochodzenia pozwów zbiorowych, które istnieją w państwach 
członkowskich i które okazały się skuteczne; jest zdania, że taki mechanizm 
powinien umożliwiać dowolnej grupie konsumentów, która została poszkodowana w 
podobny sposób, automatyczne włączenie do procedury;
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Or. fr
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