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PL

ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

NEVEN MIMICA

(POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW)

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to o 
stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w przeszłości, 
w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie podawać w wątpliwość sprawowanych 
przez Pana obowiązków w Komisji?

Od prawie trzydziestu lat aktywnie uczestniczę w życiu politycznym, tworzeniu polityki 
publicznej oraz działalności rządowej, sprawując różnego rodzaju funkcje w dyplomacji i 
administracji publicznej oraz funkcje polityczne. Budowanie wzajemnie korzystnych 
stosunków z państwami sąsiadującymi w ramach polityki zagranicznej, handlowej i 
gospodarczej jest od samego początku głównym motorem mojej działalności na polu 
zawodowym i politycznym. Przez ponad 10 lat towarzyszyłem, wspierałem i czynnie 
uczestniczyłem w całym procesie integracji Chorwacji z UE. W okresie tym miałem zaszczyt 
sprawować różne funkcje wspierające przygotowania Chorwacji do członkostwa w UE, w 
szczególności jako główny negocjator układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE, minister 
ds. integracji europejskiej, przewodniczący komisji integracji europejskiej Parlamentu 
Chorwacji, członek państwowego komitetu monitorowania negocjacji akcesyjnych z UE oraz 
wicepremier ds. wewnętrznych, zagranicznych i europejskich. Dało to mi możliwość 
spotykania się z wieloma kluczowymi osobistościami europejskimi z Parlamentu 
Europejskiego i innych instytucji. Żarliwie wspierałem proces przystąpienia, ponieważ jestem 
przekonany, że dał on Chorwacji — po zdobyciu przez nią niepodległości i przejściu 
wyniszczającej wojny — wyjątkową perspektywę pokoju, stabilności społecznej i politycznej 
oraz rozwoju jej potencjału gospodarczego jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Obecnie mogę powiedzieć, że proces przystąpienia do UE był tak samo ważny jak samo 
przystąpienie. Był to proces reform, proces zmiany na lepsze wszystkiego i wszystkich —
modernizacji gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, stanowienia prawa oraz odnowienia 
sposobu myślenia ludzi, co było najbardziej delikatnym i wymagającym procesem. W oparciu 
o moje doświadczenia związane z integracją europejską jestem przekonany, że prawdziwe 
piękno rozszerzenia tkwi w reformie, która zbliża do siebie polityki i mieszkańców Europy.

W trakcie mojej kariery, rola i dobro konsumentów były częścią moich zainteresowań 
politycznych i obowiązków zawodowych, czy to w odniesieniu do korzyści wynikających z 
otwartych i konkurencyjnych stosunków handlowych, wzajemnych relacji z państwami 
trzecimi lub w ramach dostosowania Chorwacji do polityki i przepisów UE w tej dziedzinie. 
Jako wiceminister ds. gospodarczych, główny negocjator układu o stabilizacji i 
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stowarzyszeniu oraz minister ds. integracji europejskiej z UE, uświadomiłem sobie znaczenie 
skutecznej polityki konsumenckiej dla właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
Dlatego też nadzorowałem proces przygotowania i ostateczne przyjęcie w 2003 r. pierwszej w 
Chorwacji ustawy o ochronie konsumentów. W późniejszym okresie wspierałem w 
chorwackim Parlamencie przyjęcie nowej ustawy o ochronie konsumentów z 2007 r. oraz 
wprowadzanych później zmian do tej ustawy, całkowicie dostosowującej prawodawstwo 
chorwackie do odpowiednich dyrektyw UE. Opierając się na tych doświadczeniach miałem 
możliwość, jako przewodniczący komisji integracji europejskiej chorwackiego parlamentu, 
przeglądu i wspierania transpozycji innych przepisów będących częścią dorobku prawnego 
UE związanych z ochroną konsumenta do prawodawstwa Chorwacji, np. poprzez ustawę o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów lub ustawę o odpowiedzialności cywilnej.

Jestem głęboko przekonany, że prawość i nieuleganie niepożądanym naciskom ma zasadnicze 
znaczenie dla zaufania społecznego do prac Komisji, ich jakości i szacunku jakim się cieszy. 
Zawsze zwracałem szczególną uwagę na to, aby unikać jakichkolwiek związków z 
działalnością, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów. Uważam też, że udało mi się 
to, co można wywnioskować z mojego oświadczenia o braku konfliktu interesów, które 
przygotowałem zgodnie z Kodeksem postępowania komisarzy. Jeśli moja nominacja zostanie 
zatwierdzona, zobowiązuję się do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalizmu i 
uczciwości, które zostały odzwierciedlone w kodeksie, a także do aktualizowania mojego 
oświadczenia o braku konfliktu interesów każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian oraz 
co najmniej raz do roku. Uroczyście zobowiązuję się do przestrzegania wymogów i norm 
etycznych określonych w Traktacie (art. 17 ust. 3 TUE, art. 245 TFUE) i Kodeksie 
postępowania komisarzy. W szczególności, nie będę zwracał się o instrukcje ani nie będę 
przyjmował instrukcji od jakiegokolwiek rządu ani żadnego innego organu oraz 
powstrzymam się od wszelkich działań, których nie można pogodzić z moimi obowiązkami, 
takich jak wykonywanie jakiejkolwiek innej działalności zawodowej.

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałby się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Jestem przekonany, że ścisła współpraca w ramach kolegium komisarzy jest konieczna, aby 
zapewnić spójność, jakość i skuteczność różnych polityk. Zobowiązuję się do ścisłego
przestrzegania zasady kolegialności, jeśli moja nominacja zostanie zatwierdzona. 
Przygotowując przystąpienie Chorwacji do UE, podczas pełnienia funkcji głównego 
negocjatora układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, ministra ds. integracji europejskiej i 
przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, zawsze przyjmowałem przekrojowe 
podejście, co było konieczne dla zapewnienia skutecznego i skoordynowanego procesu.
Sprawując funkcję komisarza odpowiedzialnego za politykę konsumencką, jednym z moich 
głównych priorytetów będzie współpraca z partnerami zewnętrznymi, a w szczególności z 
pozostałymi komisarzami. Polityka ochrony konsumentów może być skuteczna tylko wtedy, 
gdy będzie ona integralną część wszystkich stosownych obszarów polityki. Moją ambicją 
będzie dążenie do bardzo ścisłej i regularnej współpracy z pozostałymi członkami Komisji, 
tak aby zawsze uwzględniali oni punkt widzenia konsumentów w swoich własnych 
działaniach. Zachowania konsumentów oraz ich interesy mogą się w znacznym stopniu 
przyczynić do wzmocnienia polityk sektorowych i odwrotnie, i są one silnie związane z 
nieustannymi staraniami Unii mającymi na celu dalszą poprawę koordynacji jej polityki 
gospodarczej i budżetowej.



– 3 –

Przyjmę pełną odpowiedzialność polityczną za działania podlegających mi służb w dziedzinie 
polityki ochrony konsumentów, aby umożliwić Parlamentowi skuteczne wykonywanie 
swoich zadań w zakresie nadzoru. Jednocześnie współpraca z partnerami oznacza dla mnie 
również dążenie do ścisłej współpracy z Parlamentem, który odgrywa decydującą rolę w 
inicjatywach o charakterze legislacyjnym i pozalegislacyjnym w dziedzinie ochrony 
konsumentów. W ramach procesu przygotowania Chorwacji do przystąpienia do UE, a w 
szczególności we wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja, miałem zaszczyt spotykać 
się z wieloma członkami Parlamentu, których konstruktywna krytyka i wsparcie miały istotne 
znaczenie na drodze przystąpienia do UE. Jako komisarz ds. ochrony konsumentów, jeśli 
moja nominacja zostanie zatwierdzona, zamierzam mocno zaangażować się w kontynuację
takiego konstruktywnego dialogu politycznego z Parlamentem i jego komisjami, opartego na 
otwartości, przejrzystości, wzajemnym zaufaniu, regularnej sprawozdawczości oraz wymianie 
informacji.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z planowanymi 
inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy udostępnić Parlamentowi 
informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Jestem zdecydowany zapewnić przejrzystość pracy mojej oraz podlegających mi służb wobec 
Parlamentu na rzecz dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej, wzmocnienia legitymacji i 
rozliczalności mojej pracy i przyczynienia się do zwiększenia wydajności i dobrego 
zarządzania. Zobowiązuję się do pełnego wdrożenia przepisów umowy ramowej w 
odniesieniu do otwartości w celu poprawienia przejrzystości i zwiększenia przepływu 
informacji. Będę wspierać i przyczyniać się do szerszych działań Komisji mających na celu 
dalsze zwiększenie przejrzystości w stosunku do ogółu społeczeństwa i zasięgania jego opinii 
w ramach procesu kształtowania polityki. Rozważenie w szerokiej perspektywie obecnych 
ram prawnych w zakresie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie 
egzekwowania prawodawstwa dotyczącego ochrony praw konsumentów, które ma zostać 
zapoczątkowane w tym roku w późniejszym terminie, będzie doskonałą okazją do 
szczegółowej konsultacji.
Bliska i konstruktywna współpraca międzyinstytucjonalna jest niezbędnym czynnikiem 
zapewnienia skuteczności, legitymacji i ładu administracyjnego w procesie podejmowania 
decyzji w UE, który musi opierać się na otwartości, przejrzystości, wzajemnym zaufaniu, 
skuteczności, stałym dialogu, regularnej sprawozdawczości oraz wymianie informacji. Jeśli 
moja nominacja zostanie zatwierdzona, będę starać się utrzymywać dobre stosunki z 
Parlamentem Europejskim i właściwymi komisjami. Zobowiązuję się do uczestnictwa w 
odpowiednich spotkaniach na zaproszenie Parlamentu Europejskiego i jestem przekonany o 
szczególnie istotnym znaczeniu regularnego dialogu, który zostały określony w porozumieniu 
ramowym, w przekrojowej dziedzinie jaką jest polityka ochrony konsumentów. Jestem 
zdecydowany zagwarantować systematyczny i bezpośredni przepływ informacji z 
właściwymi komisjami parlamentarnymi. Zawszę będę gotowy do uczestniczenia w 
spotkaniach dwustronnych oraz do bezpośrednich kontaktów z członkami Komisji, oraz 
zobowiązuję się do udzielania szybkich i jasnych informacji.
Zobowiązuję się do starannego analizowania stanowisk Parlamentu oraz do zapewnienia 
szybkich i kompleksowych działań następczych zgodnie z postanowieniami umowy ramowej. 
Będę również starać się traktować Parlament i Radę w sposób równy, w granicach 
określonych w traktatach i umowie ramowej.
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4. Jakie są priorytety, do realizacji których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, dotychczasowe 
zobowiązania poczynione przez Komisję Europejską, kryzys finansowy, gospodarczy 
i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym wzrostem?

W swoich priorytetach będę się kierował interesami konsumentów, uwzględniając szerszy 
kontekst polityczny i gospodarczy. Fakt, że wydatki konsumentów stanowią 56 % PKB UE, 
oznacza dla mnie, iż w prowadzonych przez UE działaniach należy podejmować 
nieprzerwane starania celem uwzględnienia punktu widzenia konsumentów na rzecz 
wzmocnienia ożywienia gospodarczego, np. w zakresie jednolitego rynku. Zaufanie 
konsumentów przyczyni się do pobudzenia popytu. Jednocześnie konsumenci są nie tylko 
kupującymi. Będę zwracał szczególną uwagę na tych konsumentów, na których obecna 
sytuacja gospodarcza wywarła negatywny wpływ, oraz będę starał się dowieść, że europejska 
polityka ochrony konsumentów ma znaczenie w terenie, ponieważ może ona pomóc 
obywatelom w uzyskaniu dostępu do korzystnych ofert, a nawet obniżyć koszty.

Jestem również świadomy znaczenia realizacji celów europejskiego programu na rzecz 
konsumentów. Program ten nakreślił kompleksową i ważną wizję polityki konsumenckiej UE 
na nadchodzące lata i moją ambicją jest nawiązanie z innymi ścisłej współpracy w celu 
zapewnienia jego szybkiej i skutecznej realizacji.

Jednym z priorytetów będzie doprowadzenie do końca będących obecnie w toku procedur 
legislacyjnych oraz zapewnienie transpozycji i skutecznego stosowania niedawno przyjętych 
przepisów, takich jak przepisy dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz 
internetowego systemu rozstrzygania sporów, tak aby osiągnąć przewidywane korzyści dla 
konsumentów. Chciałbym w szczególności zwrócić uwagę na prawodawstwo dotyczące 
wyrobów medycznych, istotne dla bezpieczeństwa pacjentów, któremu współprawodawcy 
powinni nadać bezwzględny priorytet w celu ułatwienia ewentualnego szybkiego 
porozumienia. Rozpatrywane obecnie wnioski w sprawie bezpieczeństwa produktów 
zapewnią lepszą ochronę europejskich konsumentów i przyczynią się do konsumpcji i 
wzrostu gospodarczego dzięki zwiększeniu poziomu zaufania na rynku. Powinny one być 
również przyjęte na początku przyszłego roku. Jestem również całkowicie zdecydowany 
dążyć do przyśpieszenia prac nad niedawnym wnioskiem dotyczącym rachunków 
bankowych.
Kolejnym priorytetem byłoby nawiązanie ścisłej i konstruktywnej współpracy z głównymi 
partnerami, w tym z Parlamentem, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, 
jak już wyjaśniłem w odpowiedzi na pytanie drugie. Polityka ochrony konsumentów jest 
polityką międzysektorową i jako taka może odnieść sukces jedynie wówczas, gdy będzie się 
ją podzielać i wspierać w różnych horyzontalnych i sektorowych strategiach politycznych. 
Chciałbym w szczególności, aby współpraca ta skoncentrowała się na dostarczeniu 
konsumentom lepiej ukierunkowanych informacji oraz na skuteczniejszym zapewnieniu 
egzekwowania w UE już przyjętego ogromnego dorobku prawnego. Uważam, że w tym 
kontekście należy uwzględnić szczególne potrzeby tych konsumentów, którzy nie posiadają 
wystarczających informacji na temat swoich praw oraz nie mają wystarczającego zaufania co 
do przysługujących im praw.
Trzecim i ostatnim priorytetem byłoby stałe i konkretne informowanie o tym, w jaki sposób 
UE może pomóc konsumentom w ich codziennym życiu, w szczególności w państwach 
członkowskich o stosunkowo słabo rozwiniętej kulturze konsumenckiej. Jest to szczególnie 
istotne w tym okresie kadencji, gdy obywatele poszukują wiedzy i informacji na temat spraw 
europejskich w perspektywie zbliżających się wyborów.
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5. Biorąc pod uwagę krótki okres do końca kadencji Komisji, jakie konkretne 
inicjatywy legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić i 
zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, w 
szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych, które obejmuje Pana 
przedmiot działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość 
projektów legislacyjnych?

Na początku 2014 r. zamierzam przedstawić sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
Europejskiego programu na rzecz konsumentów. Sprawozdanie to będzie doskonałą okazją do 
podsumowania, w jakim stopniu zrealizowano działania, które mogą przynieść korzyści 
konsumentom, oraz czy istnieje potrzeba modyfikacji podejścia lub poszczególnych działań.

W celu lepszego ukierunkowania informacji, wykorzystam doświadczenia wyniesione z 
zainicjowanej w tym roku kampanii w sprawie kredytu konsumenckiego, aby zastanowić się 
nad sposobem dalszego poszerzania wiedzy obywateli na ten temat we wszystkich państwach 
członkowskich. Chciałbym również położyć nacisk na kwestie konsumenckie w programach 
nauczania poprzez promowanie nowego narzędzia internetowego „Consumer Classroom”. 
Jestem przekonany, że możemy doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania przepisów 
w dziedzinie ochrony konsumentów, nawet nieprzedstawiając żadnych nowych wniosków 
legislacyjnych. Jestem zdecydowany jak najlepiej wykorzystać narzędzia, jakie daje nam 
obowiązujące prawodawstwo, w szczególności doprowadzając do ukończenia prac nad 
wytycznymi dotyczącymi oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, tworząc 
internetową platformę rozstrzygania sporów, lub ustanawiając wytyczne dotyczące wdrażania 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Ponadto mam zamiar dążyć do lepszej 
współpracy i wspólnych działań pomiędzy krajowymi organami egzekwowania prawa. 
Istniejąca sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów daje nam możliwość uczenia 
się od siebie, wymiany najlepszych praktyk i koordynacji działań w zakresie egzekwowania 
prawa, nawet tych wykraczających poza problemy o charakterze wyłącznie transgranicznym.
Moim celem będzie wykorzystanie w pełni tych ram. Sukcesem okazały się coroczne 
skoordynowane działania kontrolne na rzecz egzekwowania prawa dotyczące handlu w 
internecie, z których w przyszłości także chciałbym w jeszcze większym stopniu skorzystać. 
Tam, gdzie będzie to możliwe, będę również dążyć do wyeliminowania z rynku informacji o 
produkcie, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów, np. w sektorze kosmetyków, gdy 
nowe rozporządzenie Komisji, które ma zostać przyjęte w najbliższej przyszłości, umożliwi 
lepsze egzekwowanie przepisów.
W 2014 r., przedstawię sprawozdanie na temat funkcjonowania rozporządzenia w sprawie 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. Sprawozdanie to będzie okazją do 
zastanowienia się nad tym, czy obecne rozporządzenie przewiduje wystarczające instrumenty 
prawne dla jak najskuteczniejszego wykorzystania możliwości egzekwowania prawa, czy też 
do istniejących ram prawnych należy wprowadzić zmiany. Dopilnuję, aby uzupełnieniem dla 
takiej analizy był pełny dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i partnerami 
instytucjonalnymi.

Jeśli chodzi o jakość wniosków legislacyjnych, to osobiście zobowiązuję się do 
podtrzymywania jak największej otwartości w przypadku rozważań nad znalezieniem 
najlepszego rozwiązania problemu. Zamierzam stosować to podejście w kształtowaniu 
polityki, w szczególności poprzez szerokie konsultacje i wszechstronny dialog ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Jestem świadomy bieżących ograniczeń, jakie ciążą na naszej 
gospodarce, i będę dążyć do postępu zarówno w sprawach konsumenckich jak i w kwestii 
konkurencyjności naszego przemysłu, które moim zdaniem są ze sobą powiązane, nie idąc 
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przy tym na ustępstwa w kwestiach bezpieczeństwa. Dopilnuję ponadto, abyśmy podążali 
drogą inteligentnych regulacji oraz aby przed każdym wystąpieniem z nową inicjatywą 
dokonano właściwej oceny istniejącej sytuacji, a następnie kompleksowej oceny skutków.


