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Poprawka 75
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia powinna przyczynić się do 
umieszczenia konsumentów w centrum 
rynku wewnętrznego poprzez wspieranie i 
uzupełnianie polityki państw 
członkowskich, która ma na celu 
zapewnienie obywatelom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku
wewnętrznym, przy zapewnieniu ich
bezpieczeństwa i ochrony ich interesów 
ekonomicznych za pomocą konkretnych 
działań.

(2) Unia powinna przyczynić się do 
umieszczenia konsumentów w centrum 
rynku wewnętrznego poprzez wspieranie i 
uzupełnianie polityki państw 
członkowskich, aby obywatele mogli w 
pełni dostrzec korzyści płynące z rynku
wewnętrznego oraz aby zagwarantować 
im bezpieczeństwo i ochronę ich interesów 
ekonomicznych.

Or. de

Poprawka 76
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

(2a) Niedawne spowolnienie gospodarcze 
obnażyło szereg poważnych niedociągnięć 
i przypadków braku spójności na 
jednolitym rynku, a wszystkie one miały 
niekorzystny wpływ na zaufanie 
konsumentów i obywateli. Chociaż należy 
uznać ograniczenia budżetowe, jakim 
podlega obecne funkcjonowanie Unii, 
Unia powinna zapewnić odpowiednie 
środki finansowe na wspieranie strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.
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Or. en

Poprawka 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Usunięcie bezpośrednich i 
pośrednich przeszkód w prawidłowym 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
oraz zwiększenie zaufania obywateli do 
systemu, w szczególności przy zakupach 
transgranicznych, są warunkiem 
ukończenia tworzenia rynku 
wewnętrznego. Unia powinna zmierzać do 
stworzenia właściwych warunków 
rynkowych, wyposażając konsumentów w 
wystarczające narzędzia do podejmowania 
rozważnych i świadomych decyzji.

Or. en

Poprawka 78
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszym rozporządzeniu 
uwzględnia się otoczenie gospodarcze, 
społeczne i techniczne oraz pojawiające się 
wyzwania, które są z nim powiązane.
W szczególności celem działań 
finansowanych w ramach programu będzie 
podejmowanie kwestii związanych z 
globalizacją, cyfryzacją, potrzebą przejścia 
do bardziej zrównoważonych modeli
konsumpcji, starzeniem się społeczeństwa, 
wykluczeniem społecznym oraz sytuacją 

(3) W niniejszym rozporządzeniu 
uwzględnia się otoczenie gospodarcze, 
społeczne i techniczne oraz pojawiające się 
wyzwania, które są z nim powiązane.
W szczególności celem działań 
finansowanych w ramach programu będzie 
podejmowanie kwestii związanych z 
globalizacją, cyfryzacją, zrównoważonymi 
modelami konsumpcji, starzeniem się 
społeczeństwa, wykluczeniem społecznym 
oraz sytuacją szczególnie wrażliwych 
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wrażliwych konsumentów. Należy nadać 
szczególny priorytet kwestii włączania 
interesów konsumentów do wszystkich 
obszarów polityki unijnej, zgodnie z art. 12 
TFUE. Koordynacja z innymi kierunkami 
polityki i innymi programami UE stanowi 
kluczowy element służący zapewnieniu 
pełnego uwzględnienia interesów
konsumentów w innych dziedzinach 
polityki. W celu promowania synergii oraz 
uniknięcia nakładania się działań należy 
przewidzieć w ramach innych funduszy i 
programów unijnych wsparcie finansowe 
dla włączania interesów konsumentów do 
dziedzin, których dotyczą te fundusze 
i programy.

konsumentów. Należy nadać szczególny 
priorytet kwestii włączania interesów 
konsumentów do wszystkich obszarów 
polityki unijnej, zgodnie z art. 12 TFUE.
Aby zagwarantować pełne uwzględnienie 
interesów konsumentów, należy zadbać o 
koordynację z innymi kierunkami polityki 
i innymi programami UE. W celu 
promowania synergii oraz uniknięcia
powielania struktur należy przewidzieć w 
ramach innych funduszy i programów 
unijnych wsparcie finansowe dla włączania 
interesów konsumentów do dziedzin, 
których dotyczą te fundusze i programy.

Or. de

Poprawka 79
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Program ochrony konsumentów na 
lata 2014–2020 powinien zapewniać 
wysoki poziom ochrony wszystkim 
konsumentom, ze szczególnym 
uwzględnieniem konsumentów 
szczególnie wrażliwych, aby uwzględnić 
ich specjalne potrzeby i zwiększyć ich 
zdolności, do czego wzywa sprawozdanie
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów z dnia 8 maja 2012 r. w 
sprawie strategii na rzecz wzmocnienia 
praw szczególnie wrażliwych 
konsumentów.

Or. en
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Poprawka 80
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Program ochrony konsumentów na 
lata 2014–2020 powinien zapewnić 
organizacjom konsumenckim 
odpowiednie wsparcie, biorąc pod uwagę 
odgrywaną przez nie istotną rolę w 
zakresie przekazywania konsumentom 
informacji o ich prawach, wspierania 
konsumentów w sporach konsumenckich 
oraz promowania interesów konsumentów
w tworzeniu rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
przyjmowanych w ramach programu należy 
systematycznie poddawać monitorowaniu i 
ocenie, aby lepiej rozumieć zachowania 
konsumentów i zaburzenia 
funkcjonowania rynku oraz ułatwić 
bardziej przemyślane kształtowanie 
polityki. Komisja powinna przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdania z kontroli, do których w 
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razie potrzeby należy dołączać wnioski 
dotyczące przyszłych dostosowań 
programu. W celu oceny polityki ochrony 
konsumentów należy opracować 
wskaźniki.

Or. en

Poprawka 82
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów, a 
zwłaszcza konkretnych skutków przyjętych 
środków, należy opracować wskaźniki.

Or. fr

Poprawka 83
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
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cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ 
środków podejmowanych w ramach 
programu należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, oznaczania 
pochodzenia, wprowadzania w błąd, 
rękojmi, gwarancji i innych praw
konsumenckich oraz ich egzekwowania, a 
także zakupów online i numerów 
usługowych. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki oraz kontrolować 
losowo różne przedsiębiorstwa. Wyniki 
należy publikować w Internecie, aby 
konsumenci mogli sprawdzić, które 
przedsiębiorstwa i w jakich sektorach 
prowadzą politykę przyjazną dla 
konsumenta bądź narażają go na szkodę.

Or. de

Poprawka 84
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Ważne jest, by zwiększyć zaufanie 
konsumentów. Aby osiągnąć ten cel, 
należy zwiększyć zdolność działania, 
mianowicie poprzez odpowiednie wsparcie 
finansowe dla ogniw pośrednich, takich 
jak organizacje konsumenckie na szczeblu 
europejskim i Europejskie Centra 
Konsumenckie, które przekazują 
konsumentom informacje i służą pomocą 
w korzystaniu z przysługujących im praw 
oraz w dostępie do odpowiednich 
mechanizmów rozwiązywania sporów i 
które mają możliwość poprawy ochrony i 
zwiększenia zaufania konsumentów, 
działając w terenie i nadając 
indywidualny charakter pomocy, 
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informacjom i edukacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje konsumenckie na szczeblu europejskim odgrywają zasadniczą rolę w 
rozpowszechnianiu informacji, udzielaniu konsumentom pomocy w korzystaniu z należnych 
praw oraz w reprezentowaniu ich interesów w fazie opracowywania nowych przepisów. 
Uspójnienie z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 lit. b) punkt 5.

Poprawka 85
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niezbędne jest zapewnienie
kwalifikowalnych działań, które 
przyczynią się do osiągnięcia 
wymienionych celów.

(6) Niezbędne jest określenie już na 
wstępnym etapie konkretnych
kwalifikowalnych działań, które 
przyczynią się do osiągnięcia 
wymienionych celów.

Or. de

Poprawka 86
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konieczne jest określenie kategorii 
potencjalnych beneficjentów
kwalifikujących się do przyznania dotacji.

(7) Konieczne jest określenie kategorii 
potencjalnych podmiotów kwalifikujących 
się do otrzymania wsparcia.

Or. de
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Poprawka 87
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program ma wspierać cel polityczny, jakim 
jest umieszczenie konsumenta mającego 
silną pozycję w centrum rynku 
wewnętrznego. Aby to osiągnąć, program 
wniesie wkład w ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwa i interesów 
ekonomicznych konsumentów, jak również 
będzie wspierał ich prawa do informacji, 
edukacji i organizowania się w celu 
ochrony ich interesów. Program zapewni 
uzupełnienie, wspieranie i monitorowanie
polityki państw członkowskich.

Program ma wspierać nowy cel polityczny, 
jakim jest umieszczenie konsumenta 
mającego silną pozycję w centrum rynku 
wewnętrznego, przy czym stwierdza się, że 
liberalizacja rynku wewnętrznego 
doprowadziła do wzrostu cen, obniżenia 
jakości i zmniejszenia liczby usług. Aby to 
osiągnąć, program przyczyni się do 
dobrobytu obywateli poprzez wspieranie 
prawidłowego pod względem 
ekonomicznym, społecznym i 
środowiskowym zrównoważonego rozwoju 
w całej Unii, poprzez promowanie 
sprawiedliwości, trwałości i solidarności 
społecznej opartych na wzajemnie 
wspierających się podstawach 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych, którymi steruje 
demokratyczny i partycypacyjny proces 
zarządzania społeczno-gospodarczego, a 
także poprzez kładzenie nacisku na 
korzyści dla obywateli oraz z punktu 
widzenia ochrony konsumentów, w 
szczególności poprzez ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwa i interesów 
ekonomicznych konsumentów, jak również 
będzie wspierał ich prawa do informacji, 
edukacji i organizowania się w celu 
ochrony ich interesów. Program będzie 
uzupełniać i wspierać politykę państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 88
Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cel ogólny, o którym mowa w art. 2, jest 
osiągany poprzez następujące cele 
szczegółowe:

1. Cele ogólne opisane w art. 2 stanowią 
polityczne ramy działań. Niektóre z tych 
celów ogólnych są osiągane poprzez 
następujące cele szczegółowe:

Or. en

Poprawka 89
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Cel 2 – informowanie i edukowanie:
podniesienie poziomu informacji, edukacji 
i świadomości konsumentów na temat ich 
praw, opracowanie bazy dowodowej do 
celów polityki konsumenckiej, 
zapewnienie wsparcia organizacjom 
konsumenckim.

(b) Cel 2 – informowanie, edukowanie, 
oznaczanie pochodzenia i unikanie 
wprowadzania w błąd: podniesienie 
poziomu informacji, edukacji i wiedzy
konsumentów na temat ich praw,
poszerzenie bazy informacyjnej do celów 
polityki konsumenckiej, zapewnienie 
wsparcia organizacjom konsumenckim, 
kontrola prawdziwości informacji w 
oznaczeniach pochodzenia, zwłaszcza w 
przypadku produktów żywnościowych, z 
uwzględnieniem pochodzenia surowca, a 
nie miejsca jego przetworzenia jako 
czynnika decydującego o pochodzeniu.

Or. de

Poprawka 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Cel 3 – prawa i dochodzenie roszczeń: 
wzmocnienie praw konsumentów, w 
szczególności poprzez działania 
regulacyjne i poprawę dostępu w zakresie 
dochodzenia roszczeń, w tym poprzez 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów.

(c) Cel 3 – prawa i dochodzenie roszczeń: 
wzmocnienie i utrwalenie praw 
konsumentów, w szczególności poprzez 
działania regulacyjne i poprawę dostępu w 
zakresie prostego, skutecznego, 
odpowiedniego i taniego dochodzenia 
roszczeń, tym poprzez alternatywne 
metody rozwiązywania sporów krajowych 
i transgranicznych.

Or. en

Poprawka 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do pomiarów tego celu posłuży w 
szczególności korzystanie z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w rozwiązywaniu sporów 
transgranicznych oraz działalność 
ogólnounijnego systemu rozwiązywania 
sporów on-line.

Do pomiarów realizacji tego celu posłuży 
w szczególności korzystanie z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w rozwiązywaniu sporów 
transgranicznych lub krajowych poprzez
działalność ogólnounijnego systemu 
rozwiązywania sporów przez internet, a 
także procentowy udział konsumentów i 
podmiotów gospodarczych korzystających 
z alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów lub innych form dochodzenia 
roszczeń jako metody rozwiązywania 
sporów.

Or. en

Poprawka 92
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Cel 4: egzekwowanie prawa:
wspieranie egzekwowania praw 
konsumentów poprzez wzmocnienie 
współpracy między krajowymi organami 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa 
oraz poprzez wspieranie konsumentów w 
drodze udzielania im porad.

(d) Cel 4: egzekwowanie prawa:
wspieranie egzekwowania praw 
konsumentów poprzez wzmocnienie 
współpracy między krajowymi organami 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa 
oraz poprzez wspieranie konsumentów w 
drodze udzielania im porad, poprawa w 
zakresie egzekwowania roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi, zwłaszcza w 
przypadku reklamacji dotyczących 
numerów usługowych lub zakupów 
online.

Or. de

Poprawka 93
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 –litera (d) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do pomiarów tego celu posłuży poziom 
przepływu informacji i poziom współpracy 
w ramach sieci współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów oraz działalność 
Europejskich Centrów Konsumenckich.

Do pomiarów tego celu posłuży poziom 
przepływu informacji i skuteczność
współpracy w ramach sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów oraz 
działalność Europejskich Centrów 
Konsumenckich, poziom renomy, jaką 
cieszą się one wśród konsumentów, a 
także poziom zadowolenia konsumentów z 
pomocy uzyskanej podczas ostatniej 
procedury rozstrzygnięcia sporu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zważywszy na wiek sieci ECC, należy być bardziej precyzyjnym w wyborze kryteriów poprzez 
dodanie do nich elementów o charakterze jakościowym. Proponuje się także, poza pomiarem 
przepływu informacji, dokonywanie pomiaru skuteczności sieci. Ponadto ocena ECC 
uwidoczniła ich niewielką renomę wśród obywateli europejskich (15%). Należy zatem 
uwzględnić także zwiększenie ich renomy i widoczności. Uspójnienie ze zmienionym 
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załącznikiem II.

Poprawka 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
wskaźników, o których mowa w 
załączniku II.

skreślony 

Or. en

Poprawka 95
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) lepsza identyfikowalność produktów 
oraz poprawa dostępu do informacji 
dotyczących produktów niebezpiecznych;

Or. en

Poprawka 96
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) tworzenie bazy dowodowej w celu 
kształtowania polityki w obszarach 

(4) tworzenie i poprawa dostępności bazy 
dowodowej w celu kształtowania polityki 
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mających wpływ na konsumentów; w obszarach mających wpływ na 
konsumentów, tworzenia dobrze 
pomyślanych i ukierunkowanych 
przepisów oraz określania ewentualnych 
zaburzeń funkcjonowania rynku lub 
zmiany potrzeb konsumentów;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zwiększyć skuteczność tej bazy dowodowej, należy ją uczynić łatwo dostępną dla 
wszystkich zainteresowanych stron. Ponadto z myślą o skuteczności należy się upewnić, że 
baza dowodowa będzie przeznaczona do wykorzystywania w fazie przygotowywania nowych 
przepisów w celu określania ewentualnych zaburzeń funkcjonowania rynku lub nowych 
potrzeb konsumentów.

Poprawka 97
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) wsparcie organizacji konsumenckich; (5) wsparcie dla organizacji 
konsumenckich na szczeblu unijnym, 
krajowym i regionalnym;

Or. fr

Poprawka 98
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) zwiększanie potencjału lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich 
organizacji konsumenckich, zwiększenie 
przejrzystości oraz pobudzanie wymiany 
najlepszych praktyk i wiedzy fachowej;
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy przejąć w tym miejscu i uaktualnić ideę działania 7 z decyzji nr 1926/2006/WE 
ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów 
(2007–2013).

Poprawka 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) zwiększanie przejrzystości rynków 
konsumenckich i informacji dla 
konsumentów;

(6) zwiększanie przejrzystości rynku 
wewnętrznego i informacji dla 
konsumentów, m.in. poprzez dostęp do 
wiarygodnych informacji 
umożliwiających konsumentom 
porównywanie nie tylko cen, ale również 
jakości i zrównoważonego charakteru 
towarów i usług;

Or. en

Poprawka 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) podnoszenie poziomu edukacji 
konsumentów.

(7) umożliwienie konsumentom 
dokonywania swobodnych i świadomych 
wyborów poprzez podnoszenie 
świadomości konsumentów;

Or. en
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Poprawka 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) podnoszenie poziomu edukacji 
konsumentów.

(7) podnoszenie poziomu edukacji 
konsumentów oraz podmiotów 
gospodarczych w zakresie praw 
konsumenckich;

Or. en

Poprawka 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) dbanie o to, aby konsumenci 
szczególnie wrażliwi również mieli dostęp 
do informacji dotyczących towarów i
usług, co da im równe szanse 
dokonywania swobodnych i świadomych 
wyborów;

Or. en

Poprawka 103
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) wspieranie programów 
szkoleniowych i narzędzi edukacyjnych 
m.in. dla dziennikarzy, władz publicznych 
i szkół, ze szczególnym uwzględnieniem 
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grup szczególnie wrażliwych;

Or. en

Poprawka 104
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) wspieranie rozwoju podmiotów 
zajmujących się alternatywnymi metodami 
rozwiązywania sporów (ADR), jak również 
stworzenie ogólnounijnej platformy 
elektronicznej oferującej konsumentom i 
podmiotom gospodarczym pojedynczy 
punkt dostępu do pozasądowego 
rozstrzygania sporów przez internet przy 
wsparciu ze strony wysokiej jakości 
podmiotów ADR w całej Unii;

Or. en

Poprawka 105
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) –punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) ułatwianie dostępu i monitorowanie 
funkcjonowania oraz skuteczności 
mechanizmów rozwiązywania sporów dla 
konsumentów, w szczególności 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów, w tym systemów on-line, a także 
stworzenie i utrzymywanie odpowiednich 
narzędzi informatycznych.

(9) ułatwianie dostępu do mechanizmów 
rozwiązywania sporów dla konsumentów 
oraz monitorowanie funkcjonowania i 
skuteczności tych mechanizmów, w 
szczególności alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, w tym systemów 
internetowych, a także stworzenie 
i utrzymywanie odpowiednich narzędzi 
informatycznych oraz zwracanie 
szczególnej uwagi na należyte 
uwzględnianie potrzeb i praw 
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konsumentów szczególnie wrażliwych.

Or. en

Poprawka 106
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) –punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) ułatwianie dostępu i monitorowanie 
funkcjonowania oraz skuteczności
mechanizmów rozwiązywania sporów dla 
konsumentów, w szczególności 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów, w tym systemów on-line, a także 
stworzenie i utrzymywanie odpowiednich 
narzędzi informatycznych.

(9) ułatwianie dostępu do przeznaczonych 
dla konsumentów mechanizmów 
rozwiązywania sporów indywidualnych i –
w stosownych przypadkach – zbiorowych 
oraz monitorowanie funkcjonowania i 
skuteczności tych mechanizmów, w 
szczególności alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, w tym przez 
internet, a także stworzenie 
i utrzymywanie odpowiednich narzędzi 
informatycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych środków 
przeznaczonych dla osób szczególnie 
wrażliwych, takich jak osoby starsze lub o 
niższym poziomie wykształcenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Uspójnienie z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 3 ust. 1 lit. c) i w załączniku I 
punkt 9.

Poprawka 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) zaangażowanie organizacji 
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konsumenckich w praktyczną organizację 
systemów ADR oraz uczestnictwo w nich, 
zwłaszcza gdy udział danej organizacji 
konsumenckiej ma na celu zapewnienie 
zarządowi organu ADR odpowiedniej 
reprezentacji i wiedzy fachowej;

Or. en

Poprawka 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) organizacja i koordynacja 
istniejących zasobów i punktów 
kontaktowych ułatwiająca przekazywanie 
obywatelom odpowiednich informacji;

Or. en

Poprawka 109
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zostały upoważnione do 
reprezentowania interesów konsumentów 
na szczeblu UE przez organizacje w co 
najmniej połowie państw członkowskich, 
które – zgodnie z przepisami lub 
praktykami krajowymi – reprezentują 
konsumentów i działają na poziomie 
regionalnym lub krajowym.

(b) zostały upoważnione do 
reprezentowania interesów konsumentów 
na szczeblu UE przez organizacje, które –
zgodnie z przepisami lub praktykami 
krajowymi – reprezentują konsumentów i 
działają na poziomie regionalnym lub 
krajowym.

Or. fr
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Poprawka 110
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny na temat 
osiągnięcia celów wszystkich środków (na 
poziomie wyników i skutków), 
skuteczności wykorzystania zasobów i jego 
europejskiej wartości dodanej, w celu 
podjęcia decyzji o wznowieniu, zmianie 
lub zawieszeniu środków. Ocena dotyczy 
ponadto zakresu uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszej adekwatności wszystkich celów, a 
także wkładu środków w unijne priorytety 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia ona wyniki 
oceny dotyczącej długoterminowych 
skutków poprzedniego programu.

Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny na temat 
osiągnięcia celów wszystkich środków (na 
poziomie wyników i skutków), 
skuteczności wykorzystania zasobów i jego 
europejskiej wartości dodanej, w celu 
podjęcia decyzji o wznowieniu, zmianie 
lub zawieszeniu środków. Ocena dotyczy 
ponadto zakresu uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszej adekwatności wszystkich celów, a 
także wkładu środków w unijne priorytety 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, jak również uwzględnia 
fakt, że zdecydowane oparcie strategii 
lizbońskiej na koncepcjach 
„konkurencyjności” i „cięcia kosztów” 
również pogłębiło poważne zaburzenia 
równowagi ekonomicznej w strefie euro 
(kraje o dużych nadwyżkach 
eksportowych wobec krajów o dużym 
deficycie na rachunku bieżącym) oraz 
ogólniej na terenie Unii, szkodząc 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii. Uwzględnia ona wyniki 
oceny dotyczącej długoterminowych 
skutków poprzedniego programu.

Or. en

Poprawka 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonywanie przekazanych uprawnień skreślony
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie Komisji uprawnień, o 
których mowa w art. 3, następuje na czas 
trwania programu na lata 2014–2020.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w tej decyzji. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
od następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 112
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – litera (c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wymiana urzędników 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa 
i organizacja szkoleń;

(c) wymiana urzędników 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa 
i organizacja szkoleń skupionych 
zwłaszcza na sektorach ryzyka;

Or. fr

Uzasadnienie

W sprawozdaniu z działalności RAPEX za rok 2010 ujawniono, że duża część powiadomień o 
produktach niezgodnych z ustawodawstwem europejskim dotyczyła niektórych sektorów 
(zwłaszcza tekstylnego (32%) i zabawkarskiego (25%)).

Poprawka 113
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Tworzenie bazy dowodowej w celu 
kształtowania polityki w obszarach 
mających wpływ na konsumentów

4. Tworzenie i poprawa dostępności bazy 
dowodowej w celu kształtowania polityki 
w obszarach mających wpływ na 
konsumentów, tworzenia dobrze 
pomyślanych i ukierunkowanych 
przepisów oraz określania ewentualnych 
zaburzeń funkcjonowania rynku lub 
zmiany potrzeb konsumentów

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest uspójnienie brzmienia tego tytułu z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 
lit. b) punkt 4.
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Poprawka 114
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie organizacji konsumenckich 5. Wkłady finansowe na rzecz działalności 
europejskich organizacji konsumenckich

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest uspójnienie brzmienia tego tytułu z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 
lit. b) punkt 5.

Poprawka 115
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) budowanie potencjału regionalnych, 
krajowych i europejskich organizacji 
konsumenckich, przede wszystkim poprzez 
szkolenia oraz wymianę najlepszych 
praktyk i fachowej wiedzy wśród członków 
personelu tych organizacji, 
w szczególności wśród organizacji 
konsumenckich w państwach 
członkowskich o stosunkowo niskim 
poziomie zaufania i świadomości 
konsumentów, wykazanym na podstawie 
monitorowania rynków konsumenckich i 
środowiska konsumenckiego w państwach 
członkowskich;

(b) zwiększanie potencjału lokalnych,
regionalnych, krajowych i europejskich 
organizacji konsumenckich, przede 
wszystkim poprzez szkolenia
organizowane w różnych językach i na 
całym obszarze Unii oraz wymianę 
najlepszych praktyk i fachowej wiedzy 
wśród członków personelu tych 
organizacji, w szczególności wśród 
organizacji konsumenckich w tych
państwach członkowskich, w których są 
one niewystarczająco rozwinięte, lub w 
tych, w których na podstawie 
monitorowania rynków konsumenckich i 
środowiska konsumpcji stwierdza 
się stosunkowo niski poziom zaufania i 
świadomości konsumentów;

Or. fr
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Uzasadnienie

Program powinien kłaść nacisk na zwiększanie ochrony konsumentów w państwach 
członkowskich, w których organizacje konsumenckie są niewystarczająco rozwinięte. Ponadto 
ocena TRACE uwidoczniła żądanie różnorodności języków i miejsc szkoleń, aby mogła z nich 
skorzystać jak największa liczba organizacji.

Poprawka 116
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) mechanizmy finansowania 
przeznaczone na wsparcie organizacji 
konsumenckich.

Or. en

Poprawka 117
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zwiększanie potencjału lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich 
organizacji konsumenckich, zwiększenie 
przejrzystości oraz pobudzanie wymiany 
najlepszych praktyk i wiedzy fachowej

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest uspójnienie brzmienia tego tytułu z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 
ust. 1 lit. b) punkt 5a (nowy).
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Poprawka 118
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zwiększanie przejrzystości rynków 
konsumenckich i informacji dla 
konsumentów

6. Zwiększanie przejrzystości rynków 
konsumenckich i poprawa informacji dla 
konsumentów, zwłaszcza za 
pośrednictwem porównywarek 
internetowych dostarczających 
porównywalne, wiarygodne i łatwo 
dostępne dane, w tym w odniesieniu do 
spraw transgranicznych

Or. fr

Uzasadnienie

Uspójnienie z nowym brzmieniem art. 4 lit. b) punkt 6.

Poprawka 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) działania mające na celu zwiększanie 
dostępu konsumentów do odpowiednich 
informacji na temat produktów i rynków;

(c) działania mające na celu zwiększanie 
dostępu konsumentów do odpowiednich 
informacji na temat towarów i usług na 
rynku wewnętrznym umożliwiające 
konsumentom porównywanie nie tylko 
cen, ale również jakości, zarówno online 
jak i offline, włącznie z transakcjami 
transgranicznymi;

Or. en

Poprawka 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) opracowanie i monitorowanie 
wprowadzenia znaków certyfikacji dla 
internetowych porównywarek cen przy 
wykorzystaniu ujednoliconej metodologii 
porównywania cen;

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie wspólnej metodologii realizowanej w formie znaków certyfikacji zapewni 
porównywalność konkurujących internetowych porównywarek cen i zwiększy wiarygodność
porównywania cen z korzyścią dla konsumentów.

Poprawka 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) wspieranie działań informacyjnych 
dotyczących spraw konsumenta, w tym 
poprzez udzielanie mediom wsparcia 
mającego na celu wzmacnianie pozycji 
konsumentów i zwiększanie skuteczności 
egzekwowania ich praw.

(h) wspieranie działań informacyjnych 
dotyczących spraw konsumenta, w tym 
poprzez zachęcanie mediów do wzięcia 
odpowiedzialności poprzez podawanie 
prawidłowych informacji, podnoszenie 
świadomości oraz wzmacnianie pozycji 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – litera (h a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) zwracanie szczególnej uwagi na 
informacje dla nieletnich poprzez 
zapewnianie odpowiedzialnej reklamy 
dzięki powstrzymaniu się od agresywnych 
lub wprowadzających w błąd reklam 
telewizyjnych i internetowych;

Or. en

Poprawka 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – litera (h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(hb) zwracanie szczególnej uwagi na 
konsumentów szczególnie wrażliwych, 
którzy mają trudności w uzyskaniu 
dostępu do informacji dla konsumentów i 
zrozumieniu tych informacji – w celu 
dopilnowania, aby nie byli wprowadzani w 
błąd;

Or. en

Poprawka 124
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podnoszenie poziomu edukacji 
konsumentów

7. Podnoszenie poziomu edukacji 
konsumentów przez całe życie

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem jest uspójnienie brzmienia tego ustępu z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 
lit. b) punkt 7.

Poprawka 125
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – cel III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa i dochodzenie roszczeń:
wzmocnienie praw konsumentów, w 
szczególności poprzez działania 
regulacyjne i poprawę dostępu w zakresie 
dochodzenia roszczeń, w tym poprzez 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów

Prawa i dochodzenie roszczeń: rozwijanie i 
utrwalenie praw konsumentów, w 
szczególności poprzez działania 
regulacyjne i poprawę dostępu w zakresie 
dochodzenia roszczeń indywidualnych 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zbiorowych, w tym poprzez alternatywne 
metody rozwiązywania sporów

Or. fr

Uzasadnienie

Uspójnienie z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 3 ust. 1 lit. c).

Poprawka 126
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. ułatwianie dostępu i monitorowanie 
funkcjonowania oraz skuteczności
mechanizmów rozwiązywania sporów dla 
konsumentów, w szczególności 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów, w tym systemów on-line, a także 
stworzenie i utrzymywanie odpowiednich 
narzędzi informatycznych

9. Ułatwianie dostępu do przeznaczonych 
dla konsumentów mechanizmów 
rozwiązywania sporów, zarówno 
indywidualnych, jak i – w stosownych 
przypadkach – zbiorowych, oraz 
monitorowanie funkcjonowania i 
skuteczności tych mechanizmów, w 
szczególności alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, w tym przez 
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internet, ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych środków przeznaczonych dla 
osób szczególnie wrażliwych, takich jak 
osoby starsze lub o niższym poziomie 
wykształcenia; monitorowanie 
funkcjonowania oraz skuteczności 
przeznaczonych dla konsumentów 
mechanizmów rozwiązywania sporów,
także poprzez stworzenie i utrzymywanie 
odpowiednich narzędzi informatycznych
oraz wymianę najlepszych praktyk i 
doświadczeń zdobytych w państwach 
członkowskich

Or. fr

Uzasadnienie

Uspójnienie z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 lit. c) punkty 9 i 9a.

Poprawka 127
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 9 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) finansowe wsparcie udziału 
organizacji konsumenckich w organach 
ADR;

Or. en

Poprawka 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wkłady finansowe na rzecz działań 
prowadzonych wspólnie z podmiotami 

11. Wkłady finansowe na rzecz działań 
prowadzonych wspólnie z podmiotami 
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publicznymi lub organizacjami 
nienastawionymi na zysk wchodzącymi w 
skład unijnych sieci zapewniających 
konsumentom informacje i pomoc 
w dochodzeniu ich praw i uzyskiwaniu 
dostępu do odpowiednich instrumentów 
rozwiązywania sporów, w tym systemów
pozasądowego rozwiązywania sporów on-
line (Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich), w tym

publicznymi lub organizacjami 
nienastawionymi na zysk wchodzącymi w 
skład unijnych sieci zapewniających 
konsumentom informacje i pomoc 
w dochodzeniu ich praw i uzyskiwaniu 
dostępu do odpowiednich instrumentów 
rozwiązywania sporów, w tym systemu
pozasądowego rozwiązywania sporów 
przez internet (platforma rozstrzygania 
sporów przez internet), w tym

Or. en

Uzasadnienie

Europejski pozasądowy system rozstrzygania sporów przez internet będzie udostępniony na
platformie elektronicznej zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

Poprawka 129
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wkłady finansowe na rzecz działań
prowadzonych wspólnie z podmiotami 
publicznymi lub organizacjami 
nienastawionymi na zysk wchodzącymi w 
skład unijnych sieci zapewniających 
konsumentom informacje i pomoc 
w dochodzeniu ich praw i uzyskiwaniu 
dostępu do odpowiednich instrumentów 
rozwiązywania sporów, w tym systemów 
pozasądowego rozwiązywania sporów on-
line (Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich), w tym

11. Wkłady finansowe na rzecz wspólnie 
prowadzonych działań i podpisywanie 
umów partnerskich z podmiotami 
publicznymi lub organizacjami 
nienastawionymi na zysk wchodzącymi w 
skład unijnych sieci zapewniających 
konsumentom informacje i pomoc 
w dochodzeniu ich praw i uzyskiwaniu 
dostępu do odpowiednich instrumentów 
rozwiązywania sporów, w tym systemów 
pozasądowego rozwiązywania sporów 
przez internet (Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich), w tym

Or. fr

Uzasadnienie

Uspójnienie z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 4 lit. d) punkt 11. Poprawka 
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odpowiada poprawce 62 projektu sprawozdania.

Poprawka 130
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Wsparcie finansowe koordynowania i 
tworzenia sieci organizacji 
konsumenckich w celu podjęcia 
wspólnego przeciwdziałania nieuczciwym 
praktykom handlowym o wymiarze 
unijnym

Or. en

Poprawka 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – cel 2 – wiersz 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba 
użytkowników wg 
adresu IP

Strony 
konsumenckie na 
portalu 
internetowym 
„Twoja 
Europa”(http://e
uropa.eu/youreur
ope/citizens/shop
ping/index_pl.ht
m)

nie dotyczy Wzrost o 500% w 
ciągu 7 lat

Or. en

Uzasadnienie

Portal „Twoja Europa” musi znacząco zwiększyć swoją widoczność wśród konsumentów jako 
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pojedynczy internetowy punkt kontaktowy w kwestii praw przedsiębiorstw i obywateli.

Poprawka 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – cel 3 – tabela – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel
50 % w ciągu 7 lat 75% w ciągu 7 lat

38.500 (+120 %) w ciągu 7 lat 200 000 (+1140%) w ciągu 7 lat

Or. en

Poprawka 133
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – cel 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel 3 – Prawa i dochodzenie roszczeń:
wzmocnienie praw konsumentów, w 
szczególności poprzez działania 
regulacyjne i poprawę dostępu w zakresie 
dochodzenia roszczeń, w tym poprzez 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów

Cel 3 – Prawa i dochodzenie roszczeń:
rozwijanie i utrwalenie praw 
konsumentów, w szczególności poprzez 
działania regulacyjne i poprawę dostępu w 
zakresie dochodzenia roszczeń
indywidualnych oraz, w stosownych 
przypadkach, zbiorowych, w tym poprzez 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest uspójnienie brzmienia tego tytułu z nowym brzmieniem zaproponowanym w art. 3 
ust. 1 lit. c).


