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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013
(2007/2189(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zatytułowany: „Strategia polityki konsumenckiej 
UE na lata 2007-2013 – Wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu 
oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony” (COM(2007)0099),

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 30-31 maja 2007 r. w sprawie strategii polityki 
konsumenckiej UE na lata 2007-2013,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zobowiązań 
dostawców usług transgranicznych1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2007 r. w sprawie Zielonej księgi w 
sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego 
rynku: przezwyciężanie barier i niewydolnych rozwiązań poprzez lepsze wprowadzanie 
przepisów prawa w życie i ich stosowanie3,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany: „Jednolity 
rynek Europy XXI wieku” (COM(2007)0724),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów stanowiący dokument 
uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI 
wieku i zatytułowany: „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie” (COM(2007)0725),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany: 
„Możliwości, dostęp i solidarność: ku nowej wizji społecznej Europy XXI wieku” 
(COM(2007)0726),

– uwzględniając wewnętrzny dokument roboczy Komisji zatytułowany: „Inicjatywy w 
dziedzinie detalicznych usług finansowych”, stanowiący dokument uzupełniający do 
komunikatu Komisji dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku 
(SEC(2007)1520),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0421.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0383.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0367.



PE398.699v01-00 4/9 PR\701236PL.doc

PL

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Prawnej oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

Wprowadzenie 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie strategii polityki 
konsumenckiej UE;

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; w tym kontekście przypomina Komisji, że polityka konsumencka powinna 
być obecna we wszystkich obszarach polityki już na etapie oceny skutków;

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 rozpatrywane odrębnie w dyrektywach 
sektorowych;

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;

5. jest zdania, że ścisła ochrona konsumentów oraz skuteczny system środków 
odwoławczych w całej Europie przyniosą korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla 
konkurujących producentów i sprzedawców; 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;

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 ochrony małych i średnich przedsiębiorstw;

7. podkreśla, że normy europejskie w zakresie polityki konsumenckiej powinny służyć za 
punkt odniesienia dla standardów 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; 
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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 produktów1 („dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów”);

Pogłębienie wiedzy

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;

10. z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie siódmego programu ramowego na rzecz badań 
i rozwoju technologicznego jako narzędzia służącego dalszemu pogłębieniu wiedzy 
analitycznej i empirycznej na temat zachowania konsumentów;

11. jest zdania, że ochrona konsumenta powinna być traktowana priorytetowo podczas 
projektowania i planowania produktów i usług przez przemysł i przedsiębiorstwa oraz że 
kluczowe znaczenie ma analiza zmian na rynku; wzywa Komisję do wdrożenia środków 
w tym zakresie;

12. podkreśla, że polityka konsumencka powinna nie tylko służyć naprawie powstałych 
szkód, lecz powinna także być zorientowana na przyszłość; jest zdania, że w odpowiedzi 
na ewentualne problemy, jakie mogą się pojawić w wyniku wprowadzenia nowych 
technologii lub zmiany preferencji, liczba skarg nie jest sama w sobie wystarczającym 
wskaźnikiem obszarów, na których należy się skoncentrować;

13. jest zdania, że podanie ogólnych wytycznych dla wszystkich przedsiębiorstw lepiej służy 
interesom konsumenta niż skupienie się na indywidualnych przedsiębiorstwach; zwraca 
uwagę, że było to widoczne na przykład w ostatnich wydarzeniach związanych 
z niebezpiecznymi zabawkami; 

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;

15. 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; podkreśla, że 
edukacja taka musi stanowić integralną część procesu uczenia się przez całe życie;

                                               
1  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.
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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; 

Większy nacisk na usługi

17. przypomina o swojej rezolucji w sprawie zobowiązań dostawców usług transgranicznych;
z niecierpliwością oczekuje na program prac Komisji w tym zakresie; zwraca się do 
Komisji o dalsze wyjaśnienia swoich intencji – o ile takie istnieją – w odniesieniu do 
kolejnych inicjatyw w tym obszarze; 

18. jest zdania, że w zakres dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
należy włączyć zarówno usługi prywatne, jak i usługi użyteczności publicznej, aby 
zwiększyć zaufanie do transakcji związanych z usługami transgranicznymi; 

19. jest zdania, że istnieje potrzeba przywiązania większej wagi do likwidacji niepewności 
prawnej w odniesieniu do usług użyteczności publicznej; 

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; 

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; wzywa Komisję do zbadania kwestii ewentualnego 
protekcjonizmu instytucji finansowych takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe; 

Lepszy dostęp do środków odwoławczych

22. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedmiotowa strategia kładzie nacisk na lepsze 
środki egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń; jest zdania, że jest to zdecydowanie 
najważniejszy czynnik wzbudzający zaufanie konsumenta do rynku wewnętrznego; 
opowiada się za dalszymi pracami w tym zakresie;

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 do 
przeznaczenia większej ilości środków finansowych na te sieci;

24. wzywa Komisję do zbadania zalet ustanowienia specjalnego europejskiego rzecznika 
praw konsumenta w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

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;
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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; 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;

o

o o

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji. 
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UZASADNIENIE

Ochrona konsumenta musi być uwzględniana we wszystkich przepisach UE i nie należy jej 
postrzegać jako odrębnego obszaru polityki. Nie jest ona dodatkiem do rynku wewnętrznego, 
ani nie stanowi słodkiej pigułki sprawiającej, że ludzie będą mieli poczucie większej wygody. 
Jest ona niezbędnym elementem układanki, bez którego rynek wewnętrzny pozostałby 
niekompletny. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje strategię polityki konsumenckiej 
UE na lata 2007-2013, wyraża jednak jednocześnie pogląd, że strategia ta wymaga dalszych 
aktywnych i konsekwentnych działań, aby rzeczywiście funkcjonować z korzyścią dla 
konsumentów.

Europejski rynek wewnętrzny posiada potencjał, aby stać się największym jednolitym 
rynkiem detalicznym na świecie, jednak jak dotąd cel ten nie został osiągnięty. Jednym z 
brakujących elementów w tej nieukończonej jak dotąd układance jest brak zaufania 
konsumentów do UE, brak absolutnej pewności, że można być konsumentem gdziekolwiek 
i kiedykolwiek w innym państwie członkowskim i mieć całkowite poczucie bezpieczeństwa.
Komisja jest przekonana, że cel ten zostanie osiągnięty do roku 2013. Sprawozdawca ma 
nadzieję, że okaże się to prawdą, podtrzymuje jednak pogląd, że będzie to miało miejsce 
jedynie wówczas, jeżeli będziemy w stanie wdrożyć środki potrzebne do zwiększenia
zaufania konsumentów.

Potrzebne jest wzmocnienie sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra te powinny 
w przyszłości zostać wyposażone w taki sposób, aby mogły skutecznie funkcjonować i 
szybko reagować na pojawiające się trendy i nowe wydarzenia.

Sprawozdawca podkreśla, że ochrona konsumentów w UE posiada również wymiar 
zewnętrzny, co wyraźnie pokazały ostatnie wydarzenia związane z importem niebezpiecznych 
zabawek. Ogromny wzrost liczby skarg w systemie szybkiego informowania o 
niebezpiecznych produktach konsumenckich w UE (RAPEX) pokazuje, że jest jeszcze wiele 
do zrobienia w tej kwestii. Konsumenci powinni mieć zaufanie do wszystkich produktów 
znajdujących się w obrocie na rynku wewnętrznym, zarówno produktów pochodzących z UE, 
jak i produktów pochodzących z krajów trzecich.

Należy położyć szczególny nacisk na ochronę konsumentów szczególnie podatnych na 
zagrożenia, takich jak dzieci i osoby starsze. Liczba osób starszych w Europie będzie szybko 
wzrastać w zbliżających się latach. Państwa członkowskie i organizacje konsumentów 
powinny skoncentrować się na edukacji konsumentów. Powinna się ona rozpocząć już w 
szkołach, stanowiąc element procesu uczenia się przez całe życie. Kampanie informacyjne 
mające na celu poszerzenie wiedzy konsumentów są niezbędne zwłaszcza w nowych 
państwach członkowskich. 

Nieodzowny jest europejski system dochodzenia roszczeń zbiorowych. Prawdziwy rynek 
wewnętrzny charakteryzujący się mobilnością konsumentów powinien również oferować 
narzędzia służące dochodzeniu odszkodowania w przypadku problemów. Spory powinny być 
w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze pozasądowej, jednak powinna również istnieć 
możliwość ich rozstrzygnięcia za pomocą środków sądowych. 

Ważne jest, aby wyciągnąć wnioski z pozostawiającego wiele do życzenia amerykańskiego 
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systemu pozwów zbiorowych. Nie powinien on stać się podstawą ewentualnego systemu 
europejskiego. System dochodzenia roszczeń zbiorowych nie powinien przyznawać 
konsumentom nowych praw, lecz jedynie pomagać im w pełnym korzystaniu z praw 
istniejących. Roszczenie powinno być zawsze powiązane z rzeczywiście doznaną szkodą.

Niektóre państwa członkowskie już posiadają tego rodzaju systemy, jednak różnią się one 
między sobą. Obecnie Komisja analizuje różne funkcjonujące systemy krajowe. Propozycja 
sprawozdawcy w tym względzie wiąże się z wezwaniem Komisji do analizy korzyści 
wynikających z ustanowienia europejskiego rzecznika praw konsumenta w biurze 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmowałby się między innymi 
koordynacją dochodzenia roszczeń zbiorowych w UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że interesy konsumentów zostały lepiej 
uwzględnione w innych obszarach polityki. Ważna jest kontynuacja działań w tym zakresie. 
Przy opracowywaniu nowych strategii politycznych należy zawsze brać pod uwagę interes 
konsumentów. Jest to konieczne, aby zagwarantowanie, że konsumenci będą w pełni 
korzystać z rynku wewnętrznego w UE.
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