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Poprawka 1
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie wpływu 
reklamy na zachowania konsumentów 
(2010/2052(INI)) oraz dotyczącą jej 
odpowiedź Komisji przyjętą 30 marca 
2011 r.;

Or. en

Poprawka 2
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie 
wprowadzających w błąd praktyk 
reklamowych (2013/2122(INI));

Or. en

Poprawka 3
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że konsumpcja jest 
jedną z sił napędowych wzrostu w Unii 
Europejskiej, przez co konsumenci 
odgrywają istotną rolę w gospodarce 

A. mając na uwadze, że konsumpcja jest 
jedną z głównych sił napędowych wzrostu 
w Unii Europejskiej, przez co konsumenci 
odgrywają istotną rolę w gospodarce 
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europejskiej; europejskiej;

Or. fr

Poprawka 4
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ochrona 
konsumentów i ich praw stanowi jedną z 
podstawowych wartości Unii;

Or. fr

Poprawka 5
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że poprzez klauzulę o
„jednolitym rynku” w dyrektywie tej dąży 
się do zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów w całej Unii i
jednoczesnego zagwarantowania
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego, jak również 
zredukowania przeszkód w handlu 
transgranicznym;

C. mając na uwadze, że poprzez klauzulę o
„jednolitym rynku” w dyrektywie tej dąży 
się do zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów w całej Unii i do 
zwiększenia poziomu zaufania 
konsumentów do jednolitego rynku, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego, jak również 
zredukowania przeszkód w handlu 
transgranicznym;

Or. fr

Poprawka 6
Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że dyrektywa 
2005/29/WE była bardzo różnie stosowana 
w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 7
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zgodnie z 
pierwszym sprawozdaniem dotyczącym 
stosowania dyrektywy 2005/29/WE 
agresywne praktyki, o których w 
odpowiedzi na konsultacje donoszą 
państwa członkowskie i zainteresowane 
strony, stosowane są głównie w przypadku 
sprzedaży obwoźnej lub innych rodzajów 
sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 8
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Komisja w 
swojej odpowiedzi na rezolucję 
Parlamentu z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie wpływu reklamy na zachowania 
konsumentów nie odniosła się do 
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wszystkich postulatów i apeli zawartych w 
rezolucji;

Or. en

Poprawka 9
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że niektóre 
przedsiębiorstwa, a szczególnie te 
najmniejsze z nich, oraz liczni 
konsumenci wciąż nie wiedzą o prawach 
przysługujących konsumentom w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 10
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że konieczne jest 
wzmocnienie roli stowarzyszeń 
konsumentów oraz umożliwienie im 
zwiększenia ich potencjału;

Or. fr

Poprawka 11
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla skuteczność regulacji 
prawnych wprowadzonych przez 
dyrektywę oraz jej doniosłą rolę w zakresie 
umacniania zaufania konsumentów i 
handlowców w stosunku do transakcji na 
rynku wewnętrznym, szczególnie w 
dziedzinie transakcji transgranicznych, jak 
również w zakresie zapewniania 
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego;

1. podkreśla skuteczność regulacji 
prawnych wprowadzonych przez 
dyrektywę oraz jej doniosłą rolę w zakresie 
umacniania zaufania konsumentów i 
handlowców w stosunku do transakcji na 
rynku wewnętrznym, szczególnie w 
dziedzinie transakcji transgranicznych, jak 
również w zakresie zapewniania 
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego; zaznacza także 
fakt, że dyrektywa ta pomogła wzmocnić 
ochronę konsumentów;

Or. en

Poprawka 12
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla skuteczność regulacji 
prawnych wprowadzonych przez 
dyrektywę oraz jej doniosłą rolę w zakresie 
umacniania zaufania konsumentów i 
handlowców w stosunku do transakcji na 
rynku wewnętrznym, szczególnie w 
dziedzinie transakcji transgranicznych, jak 
również w zakresie zapewniania 
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego;

1. podkreśla skuteczność regulacji 
prawnych wprowadzonych przez 
dyrektywę oraz jej doniosłą rolę w zakresie 
umacniania zaufania konsumentów i 
handlowców w stosunku do transakcji na 
rynku wewnętrznym, szczególnie w 
dziedzinie transakcji transgranicznych, jak 
również w zakresie zapewniania 
przedsiębiorstwom większego 
bezpieczeństwa prawnego; przypomina, że 
rozbieżne stosowanie przedmiotowej 
dyrektywy niesie ryzyko ograniczenia jej 
skutków;

Or. fr

Poprawka 13
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że pomimo 
przepisów dyrektywy 2006/114/WE 
zmierzających do wyeliminowania praktyk 
wprowadzających w błąd w dziedzinie 
reklamy, szczególnie w odniesieniu do 
relacji między przedsiębiorstwami, 
niektóre praktyki tego typu, szczególnie 
takie jak oszustwa dotyczące katalogów 
firmowych, nie zanikają; odnotowuje, że 
Komisja wyraża zamiar wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę dyrektywy 
2006/114/WE dotyczącej relacji między 
przedsiębiorstwami w celu uskutecznienia 
walki z takimi zjawiskami; nie uważa za 
stosowne, by rozszerzenie zakresu 
dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej 
stosunków między przedsiębiorstwami i 
konsumentami na relacje między 
przedsiębiorstwami nastąpiło w najbliższej 
przyszłości;

2. wyraża ubolewanie, że pomimo 
przepisów dyrektywy 2006/114/WE
zmierzających do wyeliminowania praktyk 
wprowadzających w błąd w dziedzinie 
reklamy, szczególnie w odniesieniu do 
relacji między przedsiębiorstwami, 
niektóre praktyki tego typu, szczególnie 
takie jak oszustwa dotyczące katalogów 
firmowych, nie zanikają; odnotowuje, że 
Komisja wyraża zamiar wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę dyrektywy 
2006/114/WE dotyczącej relacji między 
przedsiębiorstwami w celu uskutecznienia 
walki z takimi zjawiskami; sugeruje, że w 
tym kontekście Komisja mogłaby w 
przypadku dyrektywy 2006/114/WE, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
dyrektywy 2005/29/WE, wziąć pod uwagę 
korzyści płynące z ukierunkowanej 
czarnej listy praktyk handlowych, które 
należy uznać za nieuczciwe we wszelkich 
okolicznościach w relacjach między 
przedsiębiorstwami; niemniej jednak nie 
uważa za stosowne, by rozszerzenie 
zakresu dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej 
stosunków między przedsiębiorstwami i 
konsumentami o nieuczciwe praktyki 
handlowe między przedsiębiorstwami 
nastąpiło w najbliższej przyszłości;

Or. en

Poprawka 14
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że pomimo 
przepisów dyrektywy 2006/114/WE 

2. wyraża ubolewanie, że pomimo 
przepisów dyrektywy 2006/114/WE 
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zmierzających do wyeliminowania praktyk 
wprowadzających w błąd w dziedzinie 
reklamy, szczególnie w odniesieniu do 
relacji między przedsiębiorstwami, 
niektóre praktyki tego typu, szczególnie 
takie jak oszustwa dotyczące katalogów 
firmowych, nie zanikają; odnotowuje, że 
Komisja wyraża zamiar wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę dyrektywy 
2006/114/WE dotyczącej relacji między 
przedsiębiorstwami w celu uskutecznienia 
walki z takimi zjawiskami; nie uważa za 
stosowne, by rozszerzenie zakresu 
dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej 
stosunków między przedsiębiorstwami i 
konsumentami na relacje między 
przedsiębiorstwami nastąpiło w najbliższej 
przyszłości;

zmierzających do wyeliminowania praktyk 
wprowadzających w błąd w dziedzinie 
reklamy, szczególnie w odniesieniu do 
relacji między przedsiębiorstwami, 
niektóre praktyki tego typu, szczególnie 
takie jak oszustwa dotyczące katalogów 
firmowych, nie zanikają; odnotowuje, że 
Komisja wyraża zamiar wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę dyrektywy 
2006/114/WE dotyczącej relacji między 
przedsiębiorstwami w celu uskutecznienia 
walki z takimi zjawiskami;

Or. en

Poprawka 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniego stosowania dyrektywy w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych, zwłaszcza w odniesieniu do 
„ukrytej” reklamy internetowej w formie 
komentarzy zamieszczanych na portalach 
społecznościowych, forach czy blogach, 
które rzekomo mają być zamieszczane 
przez samych konsumentów, a w 
rzeczywistości są wiadomościami o 
charakterze handlowym lub reklamowym 
wygenerowanymi lub finansowymi 
bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty gospodarcze; podkreśla 
szkodliwy wpływ takich praktyk na 
pewność konsumentów oraz reguły 
konkurencji; wzywa państwa 
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członkowskie do przedsięwzięcia 
stosownych działań na rzecz dalszego 
zapobiegania rozwojowi takich praktyk, w 
tym poprzez organizowanie kampanii 
informacyjnych mających na celu 
ostrzeganie konsumentów przed tymi 
„ukrytymi" formami reklamy lub poprzez 
zachęcanie do tworzenia forów 
obserwatorów/moderatorów, którzy będą 
posiadali konkretną wiedzę i będą 
wyczuleni na zagrożenia związane z 
„ukrytymi" reklamami;

Or. en

Poprawka 16
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że odstępstwa przewidziane dla 
sektorów nieruchomości i usług 
finansowych są uzasadnione i że ich 
utrzymanie jest właściwe;

Or. fr

Poprawka 17
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o 
doprecyzowanie powiązania dyrektyw 
2005/29/WE i 2006/114/WE, aby 
zagwarantować wszystkim podmiotom 
gospodarczym Unii, a zwłaszcza 
konsumentom i MŚP, wysoki poziom 
ochrony przed oszukańczymi lub 
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nieuczciwymi praktykami i zwiększyć w 
ten sposób poziom zaufania w obrębie 
rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 18
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że na tym etapie poszerzenie 
„czarnej listy” załącznika I nie jest 
zasadne; niemniej jednak wzywa Komisję 
do sporządzenia listy praktyk 
zdefiniowanych jako nieuczciwe przez 
organy krajowe w oparciu o ogólne 
zasady dyrektywy w celu oceny 
ewentualnej potrzeby takiego poszerzenia 
w przyszłości;

3. wzywa Komisję do dokonania oceny 
zalecenia Parlamentu dotyczącego 
częściowego rozszerzenia zakresu
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w taki sposób, by 
załącznik I (czarna lista) obejmował 
również umowy między przedsiębiorcami 
(B2B), przy jednoczesnym rozważeniu 
ewentualnego przeglądu dyrektywy 
2006/114/WE, aby zbadać, czy spowoduje 
to zwiększenie spójności działań, gdyż 
dzięki temu zakres pojęcia nieuczciwych 
praktyk handlowych, wraz z czarną listą, 
zostałby rozszerzony o relacje B2B;

Or. en

Poprawka 19
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że na tym etapie zniesienie 
ograniczenia dotyczącego charakteru 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych polegającego na 
pełnej harmonizacji w odniesieniu do 
usług finansowych oraz w odniesieniu do 
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nieruchomości byłoby niestosowne;

Or. en

Poprawka 20
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że zasada maksymalnej 
harmonizacji określona w ramach 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych zakłada, że krajowe 
ustawodawstwo nie może narzucać 
bardziej surowych przepisów niż te 
przewidziane w powyższej dyrektywie; 
podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej uznał taką zasadę za 
niezgodną z ustawodawstwem krajowym 
określającym ogólny zakaz, lecz nie 
uwzględniającym określonych 
okoliczności danej sprawy, niektórych 
promocji handlowych (takich jak loterie 
promocyjne czy sprzedaż z dodatkami); 
wzywa Komisję, by zastanowiła się nad 
wnioskiem ustawodawczym poświęconym 
promocjom handlowym w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i uniknięcia dalszego 
orzecznictwa uniemożliwiającego 
państwom członkowskim utrzymywanie 
przepisów zapewniających większą 
ochronę w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 21
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że w przypadku pewnych 
form stosunków między konsumentami i 
przedsiębiorcami konsumenci mogą paść 
ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych, 
np. w przypadku sprzedaży produktu 
handlowcom; wzywa Komisję do zbadania 
problemów tej natury i, w stosownych 
przypadkach, zbadania ukierunkowanych 
i praktycznych rozwiązań, które mogą 
między innymi zawierać bardziej 
elastyczne interpretacje przepisów 
dyrektywy 2005/29/WE w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych i które 
mogłyby zostać wyjaśnione w wytycznych 
Komisji dotyczących stosowania tej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 22
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że od dnia 12 czerwca 2013 
r. państwa członkowskie nie mogą już 
stosować przepisów zachowanych do tej 
pory za zasadzie tymczasowych odstępstw;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
zastosowania się do tekstu dyrektywy w 
możliwie jak najkrótszym terminie;

4. przypomina, że od dnia 12 czerwca 2013 
r. państwa członkowskie nie mogą już 
stosować przepisów zachowanych do tej 
pory na zasadzie tymczasowych 
odstępstw; wzywa zatem państwa 
członkowskie do zastosowania się do 
tekstu dyrektywy w możliwie jak 
najkrótszym terminie; zwraca się 
równocześnie do Komisji Europejskiej o 
rychłe przeprowadzenie oceny skutków 
zniesienia tych przepisów z zakresu 
ochrony konsumentów w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 23
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że od dnia 12 czerwca 2013 
r. państwa członkowskie nie mogą już 
stosować przepisów zachowanych do tej 
pory za zasadzie tymczasowych odstępstw;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
zastosowania się do tekstu dyrektywy w 
możliwie jak najkrótszym terminie;

4. przypomina, że od dnia 12 czerwca 2013 
r. państwa członkowskie nie mogą już 
stosować przepisów zachowanych do tej 
pory na zasadzie tymczasowych 
odstępstw; wzywa zatem Komisję 
Europejską do dokonania oceny 
wszystkich krajowych zakazów 
dotyczących nieuczciwych praktyk nie 
uwzględnionych w załączniku I dyrektywy
i wykluczonych przez skutek polegający 
na maksymalnej harmonizacji;

Or. en

Poprawka 24
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) uważa, że sektor finansowy i 
nieruchomości są sektorami kluczowymi 
ze względu na swoją złożoność i stale z 
nimi związane poważne zagrożenia oraz że 
zniesienie wykluczenia przewidzianego dla 
nich na mocy art. 3 ust. 9 dyrektywy 
byłoby niestosowne;

Or. en

Poprawka 25
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję Europejską, by 
podczas oceny przeglądu dyrektywy i 
rozszerzenia zakresu załącznika I, 
wykorzystała również bazę danych 
nieuczciwych praktyk handlowych, 
identyfikując praktyki, które w ramach 
stosowania ogólnych przepisów dyrektywy 
zostały uznane przez władze krajowe lub 
właściwe sądy za nieuczciwe;

Or. en

Poprawka 26
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza znaczenie i konieczność 
całościowego stosowania i adekwatnego 
wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie;

5. potwierdza znaczenie i konieczność 
całościowego stosowania i adekwatnego 
wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie; wzywa państwa 
członkowskie do wsparcia egzekwowania 
dyrektywy na poziomie krajowym 
wszelkimi dostępnymi sposobami, a w 
szczególności dzięki odpowiednim 
zasobom;

Or. en

Poprawka 27
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza znaczenie i konieczność
całościowego stosowania i adekwatnego 

5. potwierdza znaczenie i konieczność 
całościowego i jednolitego stosowania
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wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie;

oraz adekwatnego wdrażania dyrektywy 
przez państwa członkowskie; podkreśla, że 
zasadnicze znaczenie dla realizacji tego 
celu ma wzmocnienie współpracy między 
krajowymi organami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie dyrektywy;

Or. fr

Poprawka 28
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca Komisję do dalszego uważnego 
monitorowania wykonania dyrektywy i, w 
stosownych przypadkach, do pozywania 
państw członkowskich, które dopuszczają 
się naruszeń poprzez niewdrażanie lub 
niewłaściwe wykonanie dyrektywy, 
zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

6. stwierdza, że od momentu wdrożenia 
dyrektywy w 2007 r. odnotowano liczne 
przypadki, w których kluczowe przepisy –
zwłaszcza dotyczące czarnej listy 
niedozwolonych, wprowadzających w błąd 
i agresywnych praktyk handlowych – nie 
były prawidłowo wdrażane lub stosowane 
przez państwa członkowskie; wzywa w 
związku z tym Komisję do dalszego 
uważnego monitorowania wykonania 
dyrektywy i, w stosownych przypadkach, 
do pozywania państw członkowskich, które 
dopuszczają się naruszeń poprzez 
niewdrażanie lub niewłaściwe wykonanie 
dyrektywy, zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 29
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. popiera Komisję w jej zamiarze 
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stworzenia wykazu wskaźników służących 
ocenie skuteczności mechanizmu 
wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 30
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza znaczenie zacieśnienia 
współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wykonanie 
dyrektywy; w tym kontekście zachęca 
Komisję do przeprowadzenia, zgodnie z jej 
własnymi zapowiedziami do końca 2014 r., 
pogłębionej analizy zakresu zastosowania, 
skuteczności i mechanizmów operacyjnych 
rozporządzenia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów
(rozporządzenia CPC);

7. potwierdza znaczenie zacieśnienia 
współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wykonanie 
dyrektywy oraz współpracy z krajowymi 
organizacjami konsumenckimi; w tym 
kontekście zachęca Komisję do 
przeprowadzenia, zgodnie z jej własnymi 
zapowiedziami do końca 2014 r.,
pogłębionej analizy zakresu zastosowania, 
skuteczności i mechanizmów operacyjnych 
rozporządzenia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów
(rozporządzenia CPC) oraz do nawiązania 
usystematyzowanego i skoordynowanego 
dialogu między organami stosującymi 
prawo w interesie publicznym a 
organizacjami konsumenckimi w celu 
rozwiązania ogólnoeuropejskich kwestii 
naruszeń, jakich dopuszczają się firmy 
działające w kilku państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 31
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza znaczenie zacieśnienia 
współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wykonanie 
dyrektywy; w tym kontekście zachęca 
Komisję do przeprowadzenia, zgodnie z jej 
własnymi zapowiedziami do końca 2014 r., 
pogłębionej analizy zakresu zastosowania, 
skuteczności i mechanizmów operacyjnych 
rozporządzenia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów
(rozporządzenia CPC);

7. potwierdza znaczenie zacieśnienia 
współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wykonanie 
dyrektywy; w tym kontekście zachęca 
Komisję do przeprowadzenia, zgodnie z jej 
własnymi zapowiedziami do końca 2014 r., 
pogłębionej analizy zakresu zastosowania, 
skuteczności i mechanizmów operacyjnych 
rozporządzenia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów
(„rozporządzenia CPC”); przyjmuje z 
zadowoleniem niedawne rozpoczęcie przez 
Komisję konsultacji publicznych w 
sprawie przeglądu tego rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 32
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że jeśli jedna lub kilka 
zagranicznych firm mających siedziby w 
różnych państwach członkowskich 
narusza w sposób typowy dla danego 
kraju prawa konsumenckie, to koncepcję 
transgranicznego naruszenia prawa 
należy dostosować do wymiaru 
ogólnoeuropejskiego; 

Or. en

Poprawka 33
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
konsultacji społecznych dotyczących 
przeglądu rozporządzenia w sprawie 
współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów oraz fakt, iż konsultacje te 
dostępne są we wszystkich językach UE; 
wzywa zainteresowane strony i wszystkie 
podmioty zaangażowane w egzekwowanie 
praw konsumentów w różnych krajach 
jednolitego rynku do wzięcia udziału w 
tych konsultacjach;

Or. en

Poprawka 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla użyteczność „akcji 
kontrolnych” przeprowadzanych w ramach 
rozporządzenia CPC i wzywa Komisję do 
rozbudowy i zwiększenia skuteczności 
tych operacji; nawołuje Komisję do 
dokonania syntezy zgromadzonych danych 
i sporządzenia listy działań podjętych przez 
Komisję i państwa członkowskie w 
następstwie tych operacji oraz do 
upublicznienia swojej analizy;

8. podkreśla użyteczność „akcji 
kontrolnych” przeprowadzanych w ramach 
rozporządzenia CPC i wzywa Komisję do 
rozbudowy i zwiększenia skuteczności 
tych operacji, a także do rozszerzenia ich 
zakresu; nawołuje Komisję do dokonania 
syntezy zgromadzonych danych i 
sporządzenia listy działań podjętych przez 
Komisję i państwa członkowskie w 
następstwie tych operacji oraz do 
upublicznienia swojej analizy, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia poufności pewnych 
wrażliwych informacji, które są 
wykorzystywane w ramach postępowań 
sądowych na szczeblu krajowym; wzywa 
Komisję do przedłożenia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania z 
uzyskanych wyników oraz w razie 
potrzeby do dalszego proponowania 
dodatkowych środków w celu poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;
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Or. en

Poprawka 35
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że pomimo 
aktualnie obowiązujących europejskich 
regulacji prawnych w dziedzinie cen 
transportu lotniczego oraz „akcji 
kontrolnych” przeprowadzonych w 2007 r. 
w ramach rozporządzenia CPC w 
odniesieniu do stron internetowych, na 
których oferowane są bilety lotnicze, 
konsumenci nadal padają ofiarą licznych 
praktyk wprowadzających w błąd w tym 
sektorze;

9. wyraża ubolewanie, że pomimo 
aktualnie obowiązujących europejskich 
regulacji prawnych w dziedzinie cen 
transportu lotniczego oraz „akcji 
kontrolnych” przeprowadzonych w 2007 r. 
w ramach rozporządzenia CPC w 
odniesieniu do stron internetowych, na 
których oferowane są bilety lotnicze, 
konsumenci nadal padają ofiarą licznych 
praktyk wprowadzających w błąd w tym 
sektorze, takich jak pomijanie 
obowiązkowych kosztów związanych z 
dodatkowymi opłatami za płatność kartą 
kredytową lub debetową podczas 
rezerwacji internetowych;

Or. en

Poprawka 36
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kary za naruszenie 
dyrektywy nie powinny w żadnym 
wypadku być niższe od wielkości zysku 
zrealizowanego w następstwie nieuczciwej 
lub wprowadzającej w błąd praktyki;
przypomina państwom członkowskim, iż 
dyrektywa stanowi, że sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;
zwraca się do Komisji o kompilację i 

10. uważa, że kary za naruszenie 
dyrektywy nie powinny w żadnym 
wypadku być niższe od wielkości zysku 
zrealizowanego w następstwie nieuczciwej 
lub wprowadzającej w błąd praktyki;
przypomina państwom członkowskim, iż 
dyrektywa stanowi, że sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;
zwraca się do Komisji o kompilację i 
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analizę danych na temat sankcji 
zastosowanych przez państwa 
członkowskie;

analizę danych na temat sankcji i systemów 
egzekwowania prawa zastosowanych przez 
państwa członkowskie, zwłaszcza w 
odniesieniu do stopnia złożoności i czasu 
trwania procedur egzekwowania; wzywa 
Komisję do dostarczenia Parlamentowi 
Europejskiemu wyników tej analizy;

Or. en

Poprawka 37
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kary za naruszenie 
dyrektywy nie powinny w żadnym 
wypadku być niższe od wielkości zysku 
zrealizowanego w następstwie nieuczciwej 
lub wprowadzającej w błąd praktyki;
przypomina państwom członkowskim, iż 
dyrektywa stanowi, że sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;
zwraca się do Komisji o kompilację i 
analizę danych na temat sankcji 
zastosowanych przez państwa 
członkowskie;

10. uważa, że kary za naruszenie 
dyrektywy nie powinny w żadnym 
wypadku być niższe od wielkości zysku 
zrealizowanego w następstwie nieuczciwej 
lub wprowadzającej w błąd praktyki;
przypomina państwom członkowskim, iż 
dyrektywa stanowi, że sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;
zwraca się do Komisji o kompilację i 
analizę danych na temat sankcji 
zastosowanych przez państwa 
członkowskie oraz o opublikowanie na ten 
temat sprawozdania wraz z zaleceniami;

Or. fr

Poprawka 38
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje z zadowoleniem starania 
poczynione przez Komisję Europejską na 
rzecz wsparcia państw członkowskich w 
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transpozycji i stosowaniu dyrektywy;

Or. fr

Poprawka 39
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem odnotowuje fakt 
stworzenia przez Komisję bazy 
zawierającej dane na temat nieuczciwych 
praktyk handlowych; wyraża ubolewanie z 
powodu jej niedostępności w językach 
innych niż angielski; zwraca się do 
Komisji o stopniowe zwiększanie liczby 
języków, w których baza danych jest 
dostępna, oraz o poprawę jej widoczności, 
szczególnie wśród podmiotów 
gospodarczych;

11. z zadowoleniem odnotowuje fakt 
stworzenia przez Komisję bazy 
zawierającej dane na temat nieuczciwych 
praktyk handlowych; wyraża ubolewanie z 
powodu jej niedostępności w językach 
innych niż angielski; zwraca się do 
Komisji o stopniowe zwiększanie liczby 
języków, w których baza danych jest 
dostępna, oraz o poprawę jej widoczności, 
szczególnie wśród podmiotów 
gospodarczych; wzywa Komisję, by 
rozważyła także dodatkowe instrumenty 
na rzecz informowania MŚP w zakresie 
nieuczciwych praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 40
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar
dokonania zmian w tym dokumencie do 
2014 r.;

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; wzywa Komisję Europejską do
dokonania oceny stosowania wytycznych 
przez władze krajowe i zainteresowane 
strony, aby ocenić ich przydatność w 
egzekwowaniu przepisów dyrektywy, a 
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także aspekty wymagające poprawy;

Or. en

Poprawka 41
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar 
dokonania zmian w tym dokumencie do 
2014 r.;

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar 
dokonania zmian w tym dokumencie do 
2014 r.; zachęca Komisję do prowadzenia 
prac nad tym dokumentem w przejrzysty 
sposób i do tego, by zasięgała opinii 
zainteresowanych stron na wszystkich 
etapach pracy nad nim;

Or. fr

Poprawka 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar 
dokonania zmian w tym dokumencie do 
2014 r.;

12. podkreśla znaczenie wytycznych 
opracowanych przez Komisję w celu 
wspomożenia procesu wdrażania 
dyrektywy; pochwala Komisję za zamiar 
dokonania zmian w tym dokumencie do 
2014 r.; wzywa Komisję, by w przyszłości 
kontynuowała regularne aktualizowanie i 
objaśnianie tych wytycznych; wzywa 
państwa członkowskie, by w jak 
największym zakresie uwzględniły te 
wytyczne;
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Or. en

Poprawka 43
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uznaje znaczenie stosowania i 
wymiany dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi, a także ich 
współpracy administracyjnej w tym 
zakresie; z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiadane przez Komisję działania w 
tym obszarze; uważa za niezwykle cenne 
organizowanie regularnych warsztatów i 
szkoleń tematycznych dla właściwych 
organów krajowych, a także rozwój 
wskaźników stosowania, aby stworzyć 
wytyczne dotyczące stosowania, zwłaszcza 
w przypadkach, gdy dyrektywa jest 
powiązana z ustawodawstwem 
sektorowym;

Or. en

Poprawka 44
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że organy krajowe powinny 
dokonywać wymiany najlepszych praktyk 
w zakresie wdrażania wytycznych;

Or. en
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Poprawka 45
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości wynika, iż 
zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w 
dyrektywie 2005/29/WE poszczególnych 
rodzajów sprzedaży wiązanej, które nie 
figurują na tzw. czarnej liście w 
załączniku I, można zakazać tylko w 
konkretnych przypadkach; podkreśla, że 
ze względu na pewność prawa oraz w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów Komisja powinna 
sprecyzować – przynajmniej w ramach 
przeglądu wytycznych lub, jeśli uzna to za 
konieczne, za pomocą nowego 
instrumentu prawnego dotyczącego 
sprzedaży promocyjnej – w jakich 
konkretnych przypadkach sprzedaż 
wiązana powinna być uznawana za 
niezgodną z prawem;

Or. fr

Poprawka 46
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że wykorzystywanie 
fałszywych roszczeń dotyczących 
środowiska to nieuczciwa praktyka, która 
wciąż się rozwija; zachęca Komisję do 
rozwinięcia rozdziału wytycznych 
poświęconego tym praktykom w celu 
udzielenia podmiotom gospodarczym 
szczegółowych wskazówek dotyczących 
stosowania dyrektywy; zachęca 
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równocześnie Komisję do zastanowienia 
się nad inicjatywami, jakie mogłaby 
podjąć na rzecz lepszej ochrony 
konsumentów przed tego rodzaju 
praktykami;

Or. fr

Poprawka 47
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o skuteczniejsze 
uwrażliwianie przedsiębiorstw na prawa 
konsumentów, aby sprzyjać ich 
skuteczniejszemu przestrzeganiu przez 
podmioty gospodarcze;

Or. fr

Poprawka 48
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. przypomina, że wielu konsumentów 
waha się przed żądaniem zwrotu kosztów 
w sytuacji, gdy wydana kwota wydaje się 
im niezbyt wysoka; podkreśla konieczność 
szerszego uświadamiania konsumentów w 
zakresie wsparcia, jakiego w trakcie 
dochodzenia roszczeń mogą im udzielić 
stowarzyszenia konsumenckie oraz Sieć 
Europejskich Centrów Konsumenckich;

Or. fr
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Poprawka 49
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla znaczenie, jakie dla 
konsumentów ma dostępność skutecznych, 
szybkich i niezbyt kosztownych 
możliwości dochodzenia roszczeń; dlatego 
też apeluje do państw członkowskich o 
pełne stosowanie dyrektywy w sprawie 
metod alternatywnego rozwiązywania 
sporów i pozasądowego rozstrzygania 
konfliktów online;

13. podkreśla znaczenie, jakie dla 
konsumentów ma dostępność skutecznych, 
szybkich i niezbyt kosztownych 
możliwości dochodzenia roszczeń; uważa, 
że do zwiększenia pewności konsumentów 
na wewnętrznym rynku konieczne są nie 
tylko kary, lecz także skuteczne 
rozstrzyganie określonych sporów 
konsumenckich wynikających z 
naruszenia postanowień dyrektywy; 
podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych nie 
obejmuje konkretnych rozwiązań dla 
konsumentów w przypadku umów 
zawartych z naruszeniem jej postanowień; 
dlatego też apeluje do państw 
członkowskich o pełne stosowanie 
dyrektywy w sprawie metod 
alternatywnego rozwiązywania sporów i 
pozasądowego rozstrzygania konfliktów 
online;

Or. en

Poprawka 50
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów posiadają mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego umożliwiającego 
utworzenie ogólnounijnego mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych w 

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów posiadają mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
Komisję do przedłożenia wniosku 
ustawodawczego umożliwiającego 
utworzenie ogólnounijnego mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych w 
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dziedzinie ochrony konsumenta, który 
miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście
Unii do kwestii zbiorowego dochodzenia 
roszczeń musi w pierwszym rzędzie 
skupiać się na reprezentatywnych 
działaniach podejmowanych przez 
podmioty należycie uznane na szczeblu 
krajowym i opierać się na zasadzie 
uprzedniej zgody (opt-in);

dziedzinie ochrony konsumenta, który 
miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście
UE do kwestii zbiorowego dochodzenia 
roszczeń nie może stanowić jakichkolwiek 
ekonomicznych zachęt do podejmowania 
noszących znamiona nadużyć zbiorowych 
działań i powinno uwzględniać 
odpowiednie zabezpieczenia w celu 
uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń; 
podkreśla, że takie podejście powinno w
pierwszym rzędzie skupiać się na 
reprezentatywnych działaniach 
podejmowanych przez podmioty należycie 
uznane na szczeblu krajowym i opierać się 
na zasadzie uprzedniej zgody (opt-in), 
wyraźnej identyfikacji pokrzywdzonych 
oraz zasadzie „przegrywający płaci” (przy 
czym strona przegrywająca ponosi koszty 
postępowań, aby uniknąć powielania 
nieuzasadnionych roszczeń);

Or. en

Poprawka 51
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów posiadają mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego umożliwiającego 
utworzenie ogólnounijnego mechanizmu
dochodzenia roszczeń zbiorowych w
dziedzinie ochrony konsumenta, który 
miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście 
Unii do kwestii zbiorowego dochodzenia 
roszczeń musi w pierwszym rzędzie 
skupiać się na reprezentatywnych 
działaniach podejmowanych przez 
podmioty należycie uznane na szczeblu 

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów mają mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych i z 
zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w tej sprawie; zgadza się, że 
horyzontalne ramy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych pomogłyby uniknąć ryzyka 
związanego z podejmowaniem 
nieskoordynowanych inicjatyw 
sektorowych przez UE; zachęca do 
przestrzegania zaleceń Komisji 
dotyczących ustanowienia horyzontalnych 
wspólnych zasad, których wdrożenie w
państwach członkowskich służyłoby 
ocenie konieczności podejmowania 
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krajowym i opierać się na zasadzie 
uprzedniej zgody (opt-in);

dalszych działań ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 52
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów posiadają mechanizmy
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego umożliwiającego 
utworzenie ogólnounijnego mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych w 
dziedzinie ochrony konsumenta, który 
miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście 
Unii do kwestii zbiorowego dochodzenia
roszczeń musi w pierwszym rzędzie 
skupiać się na reprezentatywnych 
działaniach podejmowanych przez 
podmioty należycie uznane na szczeblu 
krajowym i opierać się na zasadzie 
uprzedniej zgody (opt-in);

14. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania krajowych przepisów w 
zakresie mechanizmów dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, zgodnie z niedawno 
wydanym zaleceniem Komisji 
C(2013)3539 oraz jej komunikatem 
COM(2013)0401; podkreśla, że aby 
uniknąć nadużyć w prowadzeniu sporów 
sądowych oraz zgodnie z zaleceniem i 
komunikatem Komisji, zbiorowym 
dochodzeniem roszczeń powinny 
zajmować się instytucje posiadające w tym 
zakresie odpowiednie kompetencje;

Or. de

Poprawka 53
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
konsumentów posiadają mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego umożliwiającego 
utworzenie ogólnounijnego mechanizmu 

14. przypomina o potencjalnych 
korzyściach, jakie mechanizmy 
dochodzenia roszczeń zbiorowych mogą 
przynieść konsumentom, jeśli 
mechanizmy te będą niezwykle ostrożnie 
opracowywane; podkreśla, że w ramach 
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dochodzenia roszczeń zbiorowych w 
dziedzinie ochrony konsumenta, który 
miałby zastosowanie do transakcji 
transgranicznych; podkreśla, że podejście 
Unii do kwestii zbiorowego dochodzenia 
roszczeń musi w pierwszym rzędzie 
skupiać się na reprezentatywnych 
działaniach podejmowanych przez 
podmioty należycie uznane na szczeblu 
krajowym i opierać się na zasadzie 
uprzedniej zgody (opt-in);

podejścia UE do dochodzenia roszczeń
zbiorowych należy dokładnie zbadać, w
jaki sposób można opracować przepisy dla 
określonych sektorów dotyczące spraw, w 
których alternatywne metody 
rozwiązywania sporów nie przyniosły 
rezultatów; podejście to w każdym 
wypadku powinno w pierwszym rzędzie 
skupiać się na reprezentatywnych 
działaniach podejmowanych przez 
podmioty należycie uznane na szczeblu 
krajowym i opierać się na zasadzie 
uprzedniej zgody (opt-in);

Or. en

Poprawka 54
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie organizacji 
konsumenckich dla szerzenia wiedzy na 
temat istniejących nieuczciwych praktyk 
handlowych jako działania 
prewencyjnego, a także ich roli we 
wspieraniu osób, które padły ofiarą 
nieuczciwych praktyk, umożliwiając w ten 
sposób konsumentom właściwe 
dochodzenie swoich praw; wzywa do 
przeprowadzania skoordynowanych akcji 
między organizacjami konsumenckimi na 
szczeblu krajowym i narodowym, a także 
między władzami krajowymi i Komisją;

Or. en

Poprawka 55
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż od 
momentu wdrożenia w państwach 
członkowskich dyrektywy wzrosła liczba 
zakupów transgranicznych; przypomina 
jednak, że aby wspierać zbieżne praktyki 
stosowane podczas wdrażania oraz 
zapewnić szybką i skuteczną reakcję, 
niezbędna jest wzmocniona współpraca i 
koordynacja między Komisją i władzami 
krajowymi; zauważa, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na kwestię 
transgranicznych zakupów internetowych, 
zwłaszcza w przypadku, gdy internetowe 
porównywarki cen w wyraźny sposób nie 
podają do wiadomości tożsamości 
przedsiębiorcy, do którego należy dana 
strona;

Or. en

Poprawka 56
Preslav Borissov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. ubolewa, że mimo obecnych ram 
prawnych twierdzenia dotyczące 
ekologiczności produktu, takie jak 
przyjazny środowisku, ulegający 
biodegradacji, zrównoważony i naturalny, 
nie są wykorzystywane w sposób 
odpowiedzialny i są często bardzo ogólne, 
niezbyt dobrze zdefiniowane i ciężko jest 
zweryfikować ich wiarygodność; zachęca 
Komisję do dokonania oceny, w jaki 
sposób dalszy rozwój obecnych 
standardów naukowych może przyczynić 
się do większej weryfikowalności 
twierdzeń dotyczących ekologiczności 
produktu;
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Or. en

Poprawka 57
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. zgadza się, że należy poczynić dalsze 
wysiłki w celu poprawy egzekwowania 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w odniesieniu do 
szczególnie zagrożonych konsumentów, 
takich jak osoby starsze, dzieci lub 
nastolatki, oraz innych kategorii 
obywateli, którzy znajdują się w 
niekorzystnym położeniu;

Or. en

Poprawka 58
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję, by niezwłocznie 
odniosła się do apeli i postulatów, które 
zostały pominięte w jej odpowiedzi na 
rezolucję z 2010 r. w sprawie wpływu 
reklamy na zachowanie konsumentów, a 
zwłaszcza do:
– ust. 5, w którym Parlament przypomniał, 
że zakres dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych jest 
ograniczony do relacji między 
przedsiębiorstwami a klientami, podczas 
gdy dyrektywa dotycząca reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej zajmuje się relacjami 
między przedsiębiorstwami; podkreślił, że 
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niektóre jednostki – takie jak organizacje 
pozarządowe czy grupy interesu – nie 
wchodzą w zakres ani dyrektywy w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych, ani dyrektywy dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej; wezwał Komisję do 
przeprowadzenia oddzielnej analizy 
wpływu wprowadzających w błąd praktyk 
w dziedzinie reklamy, biorąc za cel te 
kategorie najwyraźniej nieobjęte żadną z 
tych dyrektyw;
– ust. 8, w którym Parlament zwrócił się 
do Komisji o przygotowanie analizy 
dotyczącej zobowiązań i funkcji 
kontrolnych organów krajowych ds. 
ochrony konsumentów oraz o dokonanie 
wymiany najlepszych praktyk, tak aby 
doprowadzić do podniesienia skuteczności 
pracy tych organów;
– ust. 12, w którym Parlament wezwał 
Komisję do dokonania oceny wdrażania 
krajowych kodeksów postępowania w 
zakresie środków przekazu oraz nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych;
– ust. 17 dotyczącego problemów 
związanych z „ukrytą” reklamą 
internetową nieobjętą dyrektywą w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych, w którym to ustępie 
Parlament wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia właściwego 
stosowania dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych do 
wiadomości lub komentarzy, które wydają 
się pochodzić od konsumentów, podczas 
gdy w rzeczywistości są to wiadomości 
reklamowe lub handlowe;
– ust. 25, w którym Parlament wezwał 
Komisję do przeanalizowania różnych 
środków (legislacyjnych lub innych) oraz 
sprawdzenia technicznych możliwości 
skutecznego wdrożenia na poziomie Unii 
Europejskiej następujących działań: 
przeprowadzenia dogłębnej analizy 
nowych praktyk reklamowych 
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stosowanych online i za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych; składania 
sprawozdań z wyników analizy 
Parlamentowi; jak najszybszego 
wprowadzenia obowiązku umieszczania 
w reklamach rozpowszechnianych pocztą 
elektroniczną linku umożliwiającego 
automatyczną odmowę otrzymywania 
jakichkolwiek dalszych reklam; jak 
najszybszego stosowania technik 
pozwalających odróżnić pliki typu cookie 
służące do śledzenia osób do celów 
reklamowych, obowiązkowo 
wymagających uprzedniej, dobrowolnej 
i wyraźnej zgody, od pozostałych plików 
typu cookie; domyślnego konfigurowania 
w sposób systematyczny systemów 
informatycznych dostępnych w 
powszechnej sprzedaży oraz usług sieci 
społecznościowych według najsurowszych 
kryteriów ochrony danych („privacy by 
design”); ustanowienia wspólnotowego 
systemu znakowania stron internetowych, 
na wzór projektu European Privacy Seal, 
poświadczającego zgodność strony 
internetowej z prawem w zakresie ochrony 
danych; 
– ust. 26,, w którym Parlament wezwał 
Komisję do opracowania do 2012 r. 
szczegółowej analizy wpływu agresywnej i 
wprowadzającej w błąd reklamy na grupy 
konsumentów podatne na zagrożenia, 
zwłaszcza na dzieci i młodzież;
– ust. 27, w którym Parlament wezwał 
Komisję do przeprowadzenia, jako 
działania o charakterze priorytetowym, 
dogłębnej analizy konkretnych społeczno-
psychologicznych skutków reklamy celem 
opracowania nowych udoskonalonych 
technik, które będą stosowane;
– ust. 34, w którym Parlament zaapelował 
do Komisji, aby propagowała wśród 
państw członkowskich prowadzenie badań 
porównawczych i dokumentacji 
porównawczej, związanych z wizerunkiem 
kobiety prezentowanym w treściach 
reklamowych i marketingowych oraz by 
wyróżniała godne naśladowania praktyki 
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w zakresie skutecznej reklamy 
uwzględniającej kwestie 
równouprawnienia;
– ust. 40, w którym Parlament wezwał 
Komisję do opracowania wspólnych 
wytycznych dla MŚP w odniesieniu do ich 
prawnych obowiązków w zakresie 
reklamy;

Or. en

Poprawka 59
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. uważa, że dokonując przyszłego 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych, należy 
dodać przepisy, które będą w sposób 
szczególny chroniły także osoby starsze 
przed określonymi agresywnymi 
praktykami;

Or. en

Poprawka 60
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa Komisję, by wspólnie z 
państwami członkowskimi przeprowadziła 
skoordynowaną akcję kontrolną dotyczącą 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych poza 
lokalem przedsiębiorstwa, ponieważ 
według państw członkowskich agresywne 
praktyki stosowane są głównie w 
przypadku sprzedaży obwoźnej lub innych 
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sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa;

Or. en


