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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów
(2011/2149(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, włączoną do traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
stanowi, że „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie 
z postanowieniami traktatów”,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 TUE, który zobowiązuje Unię do tego, by dążyła do „wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, zmierzającej do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz do wysokiego poziomu ochrony i do poprawy jakości 
środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań 
Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod 
uwagę wymogi ochrony środowiska”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz dołączony do traktatu protokół nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej, zatytułowany „Europa 2020, 
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylającego dyrektyw 87/250/EWG, 90/496/EWG, 1999/10/WE, 2000/13/WE, 
2002/67/WE, 2008/5/WE i rozporządzenie (WE) nr 608/20041,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0324.
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– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw 
konsumentów1,

– uwzględniając roczne sprawozdanie za rok 2010 Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich (Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 r.), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2011 r. zatytułowany „Konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku”, piąte wydanie Tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich (SEC(2011)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 października 2010 r. zatytułowany 
„Wykorzystanie rynków na rzecz konsumentów”, czwarte wydanie Tablicy wyników dla 
rynków konsumenckich (SEC(2010)1257),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw, jakie 
należy podjąć (sprawozdanie śródokresowe)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ostatecznego 
utworzenia wewnętrznego rynku handlu elektronicznego3,

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. dla Komisji 
dotyczące ożywienia jednolitego rynku, zatytułowane „Nowa strategia dla jednolitego 
rynku”, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja 
ujednolicona)5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta6,

– uwzględniając sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów”) (COM(2009)0336),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0293.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
5 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
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– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w 
sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów (COM(2009)0346) oraz dołączony do niego projekt zalecenia Komisji 
(SEC(2009)0949), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330) oraz 
sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku1 oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 
2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa 
krajowego2, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek)3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, którego celem jest 
stworzenie ogólnych ramowych przepisów i zasad dotyczących akredytacji i nadzoru 
rynkowego4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 65/2007 z dnia 
11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej5,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pt. „Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 
2007-2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz 
zapewnienie ich skutecznej ochrony” oraz rezolucję Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. 

                                               
1 Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
2 Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 47.
3 Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.
5 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27.
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w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-20131,

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do 
odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu 
audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych2,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcji 
ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji, zatytułowane „Obstacles to the European 
single market 2008” („Przeszkody dla jednolitego rynku europejskiego w 2008 r.”)3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”)4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wspólnego stanowiska 
Rady dotyczącego przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013)5,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”)6,

– uwzględniając zalecenie Rady 98/560/WE z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju 
konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych 
poprzez wspieranie ram krajowych mających na celu osiągnięcie porównywalnego i 
efektywnego poziomu ochrony nieletnich i godności ludzkiej7,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” w postaci 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
obywatele UE – jako konsumenci – mają do odegrania kluczową rolę, gdyż wydatki 
konsumpcyjne generują ponad połowę PKB UE,

                                               
1 Dz.U. C 180E z 17.7.2008, s. 26
2 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 72.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
4 Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
5 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 39.
6 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
7 Dz.U. L 270 z 7.10.1998, s. 48. 
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B. mając na uwadze, że według danych zawartych w Tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich z marca 2011 r. z powodu ubóstwa cierpi w UE 17% ludności (dane na 
podstawie wskaźnika określającego stopę niedostatku materialnego), 

C. mając na uwadze, że konsumenci nie tworzą jednorodnej grupy oraz że w programie na 
rzecz praw konsumentów należy poruszyć kwestię występujących między konsumentami 
nierówności,

D. mając na uwadze, że UE określiła cele w zakresie zmniejszenia emisji CO2, wzywając do 
zmniejszenia konsumpcji towarów i do tego, aby konsumpcja była bardziej 
zrównoważona,

E. mając na uwadze, że dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny powinien oferować 
konsumentom szerszy wachlarz produktów i usług wysokiej jakości w konkurencyjnych 
cenach, a jednocześnie wysoki poziom ochrony konsumentów i środowiska, 

F. mając na uwadze, że nie wolno dopuścić, aby wzrost rynku wewnętrznego następował 
kosztem warunków zapewnianych ludności czynnej zawodowo, a UE musi zadbać o to, 
aby prawa pracownicze zawsze były traktowane priorytetowo w stosunku do swobodnego 
przepływu usług,

G. mając na uwadze, że konsumenci zdają się niezbyt chętnie czerpać korzyści płynące z 
integracji rynku, gdyż nie mają pewności, że podczas dokonywania transgranicznych 
zakupów ich prawa będą właściwie chronione,

H. mając na uwadze, że Komisja i krajowe organy ścigania muszą zwiększyć wysiłki, aby 
osiągnąć cel, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów,

I. mając na uwadze, że z uwagi na obecne pogorszenie koniunktury gospodarczej 
zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie prawa jest jeszcze istotniejsze, gdyż kryzys 
zwiększa podatność konsumentów na zagrożenia,

J. mając na uwadze, że Parlament Europejski i parlamenty krajowe mogą przyczynić się do 
skuteczniejszej transpozycji i skuteczniejszego egzekwowania przepisów w dziedzinie 
ochrony konsumentów poprzez dalszą ścisłą współpracę,

I. Główne cele

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą uruchomienia programu na 
rzecz praw konsumentów i podkreśla, iż konieczne jest, aby wszystkie przyszłe środki w 
zakresie polityki ochrony konsumentów były oparte na kompleksowym podejściu i 
stawiały konsumentów w centrum jednolitego rynku;

2. podkreśla potrzebę właściwego wdrożenia istniejących przepisów (zwłaszcza ostatniej 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów), któremu towarzyszyć będzie odpowiednie 
rozpowszechnienie nowych „reguł gry”;

3. zwraca uwagę na liczne wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć program na rzecz praw 
konsumentów: zadbanie o to, by spożycie prywatne było bardziej zrównoważone, 
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zmniejszenie nierówności między konsumentami, obniżenie narażenia konsumentów na 
niebezpieczne substancje chemiczne i produkty oraz zapewnienie dzieciom ochrony przed 
działaniem reklamy; 

4. wzywa Komisję, aby w stosownych przypadkach przeprowadziła bardziej systematyczną 
ocenę wpływu i audyt polityki w zakresie zmieniającego się dorobku prawnego UE 
dotyczącego konsumentów;

II. Wzmocnienie pozycji konsumentów

5. zwraca uwagę, że z uwagi na ogromny wzrost handlu elektronicznego należy zwiększyć 
zaufanie konsumentów do procedur transgranicznego zakupu dokonywanego za 
pośrednictwem internetu poprzez zagwarantowanie konsumentom przestrzegania ich praw 
również w internecie;

6. podkreśla potrzebę zapewnienia równowagi w większym stopniu ukierunkowanej na 
konsumenta w odniesieniu do korzystania z internetu i praw własności intelektualnej; 

7. podkreśla potrzebę przekazywania konsumentom bardziej przejrzystych informacji, na 
przykład poprzez przepisy dotyczące podawania cen jednostkowych i strony internetowe 
oferujące usługę porównywania cen, które podawałyby dokładne i przejrzyste informacje; 

8. ubolewa nad coraz większym zalewem dostępnych w internecie informacji na temat 
warunków zawierania umów;

9. wzywa Komisję, aby zapewniła lepsze wsparcie poprzez finansowanie na rzecz 
wzmocnienia potencjału i reklamy, organizacji konsumentów i organów publicznych w 
roli pośredników, wzmacniając w ten sposób pozycję konsumentów; 

10. podkreśla, że mimo iż wzrasta liczba użytkowników internetu, nie wszyscy konsumenci 
mają możliwość korzystania z internetu lub umieją z niego korzystać i w związku z tym 
podkreśla znaczenie różnych modeli usług; 

11. wzywa Komisję do przeanalizowania skutków, jakie dla konsumentów mają koncentracje 
w sektorach zliberalizowanych; 

III.Ochrona konsumentów i bezpieczeństwo produktów

12. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej ochrony słabszych grup konsumentów, takich jak 
dzieci i osoby starsze; zwraca uwagę, że dzieci są narażone na ogromną liczbę reklam, 
mimo iż nie mają możliwości dokonywania świadomych wyborów; 

13. wzywa Komisję, aby włączyła ochronę dzieci do głównych priorytetów programu na 
rzecz praw konsumentów i zaproponowała zakaz reklam telewizyjnych i reklam 
bezpośrednich skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia; 

14. podkreśla, że w UE istnieje pilna potrzeba zwiększenia ogólnych norm bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych, gdyż każdego dnia konsumenci stykają się z mieszankami 
substancji chemicznych, które są rakotwórcze lub zaburzają system hormonalny; 



PR\877076PL.doc 9/15 PE469.961v02-00

PL

15. wzywa Komisję, aby zapewniła dalsze badania dotyczące szkodliwości parabenów dla 
zdrowia;

16. wzywa Komisję, aby w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności zajęła się stanowiącą 
wyzwanie kwestią bakterii opornych na działanie antybiotyków i kwestią stosowania w 
przemyśle mięsnym antybiotyków w celach nieleczniczych; 

17. zwraca uwagę, że istotne jest, aby w programie na rzecz praw konsumentów Komisja 
zajęła się również ważną kwestią etykietowania żywności; 

18. wzywa Komisję do zapewnienia ochrony konsumentom poprzez zastosowanie 
rygorystycznych środków mających na celu zmniejszenie zawartości sztucznych 
tłuszczów trans w żywności; 

19. apeluje o lepsze gwarancje bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza w handlu 
elektronicznym na wewnętrznym rynku;

20. apeluje o bardziej przejrzysty i skuteczny wspólnotowy system szybkiego informowania 
(RAPEX), aby ustawodawcy byli świadomi zagrożeń, jakie niosą ze sobą określone 
produkty konsumpcyjne;

21. biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie projektów często nie pokrywa kosztów badań 
naukowych, apeluje o ukierunkowane finansowanie badań w celu zapewnienia 
konsumentom lepszej ochrony; zwraca uwagę, że oprócz zapewniania finansowania, 
ważne jest również uwzględnienie opinii konsumentów i gospodarstw w unijnych 
programach badań;

22. wzywa Komisję do podjęcia decyzji w takich kwestiach, jak sprzedaż towarów i 
nieuczciwe warunki umów, przegląd przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk 
handlowych, dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego, reklamy wprowadzające w 
błąd, rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach1, która miałaby 
objąć stosunki między przedsiębiorstwami i konsumentami, oraz w odniesieniu do szerzej 
zakrojonej kwestii dotyczącej tego, czy przepisy odnoszące się do nieuczciwych praktyk 
handlowych powinny mieć zastosowanie do stosunków między przedsiębiorstwami;

IV. W kierunku Europy o bardziej społecznym i zrównoważonym charakterze

23. wzywa Komisję, aby do programu na rzecz praw konsumentów włączyła perspektywę 
przystępności cenowej i podkreśla znaczenie bardziej społecznego charakteru Europy, 
gdzie usługi z tytułu opieki społecznej są finansowane w oparciu o zasadę solidarności;

24. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią dotyczącą sposobu, w jaki spożycie prywatne może 
przybrać bardziej zrównoważony charakter, w celu promowania gospodarki 
niskoemisyjnej, przy zachowaniu celu określonego w strategii „Europa 2020”; 

V. Egzekwowanie praw konsumentów i dochodzenie roszczeń

                                               
1 Dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000).
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25. zachęca Komisję, aby pomogła Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich i sieci 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów stosować wszystkie rodzaje mediów w 
celu lepszego informowania konsumentów o prowadzonych przez wspomniane sieci 
działaniach i zwiększenia zdolności tych sieci do lepszego porozumiewania się z 
konsumentami i przedsiębiorcami;

26. apeluje o bardziej dostępne i skuteczniejsze mechanizmy dochodzenia roszczeń, takie jak 
alternatywne metody rozwiązywania sporów, powództwo zbiorowe czy rozstrzyganie 
sporów dla elektronicznych transakcji handlowych, aby wzmocnić pozycję konsumentów 
w całej UE;

27. podkreśla, iż konieczne jest, aby przyszłe wieloletnie ramy finansowe na okres po roku 
2013 były wystarczająco dobrze finansowane i uwzględniały ambitne cele określone w 
programie na rzecz praw konsumentów;

o

o o

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Do maja 2012 r. Komisja Europejska ma opublikować program na rzecz praw konsumentów 
będący kontynuacją strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (COM(2007)99 
wersja ostateczna). Będzie on opublikowany w formie komunikatu Komisji i będzie zawierał 
wszystkie inicjatywy na rzecz konsumentów począwszy od roku 2012, wykraczając jednak 
poza zasięg strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013. Z zadowoleniem 
przyjmujemy to ambitne podejście i wzywamy również Komisję do opublikowania zielonej 
księgi, tak aby stworzyć rzeczywiste podstawy do dyskusji dla organizacji działających na 
rzecz ochrony praw konsumentów, dla obywateli oraz parlamentów i rządów państw 
członkowskich.

Program na rzecz praw konsumentów powinien być dokumentem zawierającym wszystkie 
ważne tematy i wyzwania w zakresie praw konsumentów, jakie wciąż przed nami stoją. 
Powinien być ważnym krokiem w realizacji polityki konsumenckiej UE i po raz pierwszy 
nadać konkretne znaczenie zasadzie określonej w Traktacie o Unii Europejskiej, zgodnie z 
którą interes konsumentów musi być uwzględniany we wszystkich właściwych strategiach 
politycznych UE. 

Aby zagwarantować bezpieczną żywność, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa produktów 
należy w programie na rzecz praw konsumentów potraktować jako najwyższy priorytet. 
Potrzeba nam jednak również takiego programu na rzecz praw konsumentów, który 
zmniejszyłby nierówności między konsumentami w Europie, przyczyniłby się do gospodarki 
niskoemisyjnej jak określono w strategii „Europa 2020” i chroniłby dzieci przed działaniem 
reklam. W bardziej ogólnym ujęciu należy zająć się nowymi wyzwaniami, z którymi musi się 
zmierzyć współczesne społeczeństwo, takimi jak globalizacja rynków, digitalizacja 
gospodarki i starzenie się społeczeństw, a także znaczenie instrumentów egzekwowania praw 
konsumentów i dochodzenia roszczeń oraz wsparcia dla organizacji konsumenckich. 

Tablice wyników dla rynków konsumenckich i program na rzecz wzmocnienia pozycji 
konsumentów 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję pokazują, że należy wzmocnić pozycję 
konsumentów. Wzmocnienie pozycji konsumentów zależy od wiedzy na temat praw 
konsumentów i informacji, dobrze znanych i skutecznych pozarządowych organizacji i 
organów publicznych, aktywnych mediów oraz prostych i dostępnych sposobów dochodzenia 
roszczeń.

Jakość warunków zapewnianych konsumentom w państwach członkowskich jest 
monitorowana za pomocą tablicy wyników dla warunków konsumenckich. Piąte wydanie 
Tablicy wyników dla warunków konsumenckich opublikowane przez Komisję Europejską 
dnia 11 marca 2011 r. pokazuje wyraźną poprawę warunków konsumenckich w niemalże 
wszystkich państwach UE, po gwałtownym spadku w 2009 r. Tablica wyników potwierdza 
również istnienie pogłębiających się różnic między handlem krajowym a transgranicznym
handlem elektronicznym, wysoki poziom ubóstwa i brak dostępu do podstawowych towarów 
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i usług wśród wielu obywateli Europy, a także duże zaniepokojenie konsumentów kwestią 
bezpieczeństwa żywności. 

Pakiet na rzecz wzmocnienia pozycji konsumentów opublikowany przez Komisję Europejską 
dnia 11 kwietnia 2011 r. ujawnił, że konsumenci nie są świadomi swoich praw i potwierdził, 
że należy zająć się kwestią wzmocnienia pozycji konsumentów. Konsumenci muszą rozumieć 
funkcjonowanie najlepszych dostępnych narzędzi ery internetu, aby mieć świadomość swoich 
praw, móc dokonywać wyborów i w najlepszy sposób korzystać z przysługujących im praw 
na pełnym wciąż nowych wyzwań rynku. Aktywna rola organów publicznych, jak również 
organizacji konsumenckich jest niezbędna, dlatego też należy zadbać o ich finansowanie. 
Tworzenie i wspieranie mających silną pozycję kompetentnych organizacji konsumenckich 
może pomóc konsumentom w zwiększaniu wiedzy i w reprezentowaniu ich interesów, 
zarówno w zakresie opracowywania polityki, jak i w codziennym życiu. 

W październiku 2011 r. szóste wydanie tablicy wyników zwróci uwagę na 50 głównych 
rynków konsumenckich wybranych na podstawie sposobu, w jaki konsumenci postrzegają te 
rynki pod względem przejrzystości, porównywalności, zaufania, problemów, skarg, wymiany 
i ogólnego zadowolenia. 

Wyżej wspomniane badanie stanowi wyraźne wezwanie Unii Europejskiej do podjęcia 
konkretnych działań zmierzających do poprawy pozycji konsumentów i do ich ochrony. 

Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy

Istnieją znaczne różnice w warunkach zapewnianych konsumentom w poszczególnych 
państwach Europy. Każdy z 499 mln ludzi, obywateli, żyje w odmiennych warunkach. Około 
80 mln ludzi, z czego 19 mln stanowią dzieci, nie może sobie pozwolić na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, takich jak posiadanie ciepłego domu, opłacenie czynszu czy też 
wyjazd na wakacje. W programie na rzecz praw konsumentów należy zająć się 
wspomnianymi kwestiami nierówności między konsumentami, a także uwzględnić 
perspektywę przystępności cenowej. Dla zmniejszenia różnic między konsumentami i 
obywatelami kluczowe jest, by usługi opieki społecznej były finansowane zgodnie z zasadą 
solidarności i powszechnie dostępne. 

W myśl strategii „Europa 2020” Europa stawia sobie za cel osiągnięcie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE określiła ambitne 
cele w zakresie zmniejszania emisji CO2 i jeśli mamy te cele osiągnąć i stworzyć w Unii 
Europejskiej niskoemisyjną gospodarkę, musimy zadbać o to, by spożycie prywatne miało 
bardziej zrównoważony charakter, gdyż stanowi ono 56% PKB UE. 

W programie na rzecz praw konsumentów należy przeanalizować, w jaki sposób spożycie 
prywatne może promować niskoemisyjną gospodarkę. Źródłem najszybszego wzrostu emisji 
CO2 jest w UE sektor transportu i energii. Rynek wewnętrzny prowadzi do powstania 
skutków zewnętrznych w zakresie emisji CO2. Program na rzecz praw konsumentów musi 
promować przejście na niskoemisyjną gospodarkę, a to zakłada większą konsumpcję lokalną 
w celu zmniejszenia emisji CO2, których źródłem w UE jest sektor transportu. Oznacza to 
również promowanie recyklingu i konsumpcji wtórnej, jednak sam recycling nie wystarczy –
produkty oferowane konsumentom muszą być możliwie najbardziej energooszczędne.
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Kolejnym problemem, który należy poruszyć w programie na rzecz praw konsumentów, jest 
marnotrawienie żywności, gdyż w UE co roku marnuje się około 90 milionów ton żywności. 
Do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, a zapotrzebowanie na 
żywność wzrośnie o 70%. Będzie to stanowiło ogromne wyzwanie dla systemów rolnych, a 
także dla konsumentów w całej Europie. Jest to kolejny powód, dla którego należy promować 
produkcję żywności na skalę lokalną i w sposób bardziej ekologiczny. 

Program na rzecz praw konsumentów powinien mieć nowatorski i holistyczny charakter. 
Powinien również odzwierciedlać panującą obecnie na świecie sytuację. Obecnie stoimy w 
obliczu potencjalnie katastrofalnego w skutkach rozwoju prowadzącego do zmian klimatu i 
dlatego też w społeczeństwie konsumpcyjnym musi się dokonać dogłębna zmiana. Program 
na rzecz praw konsumentów musi promować osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
ramach strategii „Europa 2020” i w związku z tym ważne jest zwiększenie zrównoważonej 
publicznej konsumpcji usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i opieka nad osobami 
starszymi. Są to kwestie najważniejsze, tworzące poczucie wspólnoty i nie prowadzące do 
powstania emisji CO2. 

W promowaniu zrównoważonej konsumpcji istotną rolę odgrywają również zamówienia 
publiczne. Wyznaczanie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska, jak również 
praw pracowników i układów zbiorowych powinno być w ramach zamówień publicznych nie 
tylko dozwolone, ale wręcz obowiązkowe. 

Bezpieczeństwo żywności i produktów

Według sondażu przeprowadzonego wśród organizacji należących do Europejskiej 
Organizacji Konsumentów (BEUC) dla konsumentów dwa główne priorytety to lepsza 
ochrona w dziedzinie usług finansowych i żywności, w tym ostatnio odnotowany wzrost cen 
żywności. Jako konsumenci wydajemy dużą część dochodów na zakup żywności i dlatego 
konieczne jest uwzględnienie w programie na rzecz praw konsumentów kwestii 
bezpieczeństwa żywności, jej etykietowania i innych związanych z żywnością aspektów. 

Aby poradzić sobie z problemem otyłości i promować dokonywanie korzystnych dla zdrowia 
wyborów, konsumenci potrzebują informacji jaśniejszych niż te, które otrzymują obecnie. 
Informacje dotyczące żywności muszą być pełne i zrozumiałe. Potrzebne są również wyższe 
standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz pomysł na zrównoważone etykietowanie 
żywności, aby konsumenci mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów. Kwestią 
etykietowania żywności zajęto się we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, jednak kwestię etykietowania 
żywności należy również poruszyć w programie na rzecz praw konsumentów, gdyż dla 
konsumentów żywność to podstawa. 

Jednak samo etykietowanie żywności nie wystarczy, aby poradzić sobie z problemem 
otyłości, pestycydów i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Trzeba wprowadzić 
zakaz i ograniczenie obejmujące o wiele większą liczbę pojawiających się na rynku 
substancji, takich jak sztuczne tłuszcze trans, które są wykorzystywane w większości 
przetworzonych produktów żywnościowych i przyczyniają się do chorób układu krążenia 
oraz narażają na ogromne koszty nasze systemy opieki zdrowotnej. 
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W odniesieniu do żywności, zdrowia i bezpieczeństwa nowy program na rzecz praw 
konsumentów musi również poruszyć kwestię zagrożenia, jakie niosą ze sobą bakterie oporne 
na działanie antybiotyków. Jeżeli nie podejmiemy natychmiastowych działań, staniemy przed 
ogromnym wyzwaniem w zakresie zdrowia oraz wydatków na opiekę zdrowotną. W 
programie na rzecz praw konsumentów należy poruszyć kwestię tego ogromnego zagrożenia, 
zaczynając od stopniowego usuwania szeroko rozpowszechnionego i z medycznego punktu 
widzenia nieuzasadnionego stosowania antybiotyków w przemyśle mięsnym, które prowadzi 
do powstania poważnych problemów dla zdrowia publicznego. 

W ramach programu na rzecz praw konsumentów Komisja musi również podjąć konkretne 
działania zmierzające do zmniejszenia narażenia konsumentów i środowiska na niebezpieczne 
substancje chemiczne. Każdego dnia konsumenci stykają się z mieszanką substancji 
chemicznych, które prowadzą do powstania raka i zakłócają funkcjonowanie systemu 
hormonalnego, takich jak parabeny, które stosowane są jako środek konserwujący w niemal 
wszystkich kosmetykach, kremach i szamponach. W obliczu szeroko rozpowszechnionego 
stosowania w produktach konsumenckich tak niebezpiecznych substancji chemicznych, 
etykietowanie żywności nie wystarczy. Komisja powinna zadbać o prowadzenie bardziej 
obszernych badań dotyczących szkodliwego działania parabenów na zdrowie. Należy również 
przyjrzeć się Danii, gdzie zabronione jest stosowanie parabenów w produktach 
przeznaczonych dla dzieci. 

Wspólnotowy system szybkiego informowania (RAPEX) musi stać się bardziej przejrzysty i 
skuteczny, aby ustawodawcy byli bardziej świadomi ryzyka, jakie niosą ze sobą określone 
produkty konsumpcyjne. Należy wzmocnić i należycie wdrażać przepisy dotyczące ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, konieczne jest również opracowanie lub zmiana konkretnych 
przepisów dotyczących produktów niebezpiecznych. Konieczne jest wprowadzenie 
odpowiednich regulacji w zakresie nanotechnologii, a produkty zawierające nanomateriał 
muszą być odpowiednio etykietowane. W określonych przypadkach wymagane jest również 
przeprowadzanie przez niezależny zewnętrzny organ testów w zakresie bezpieczeństwa 
zabawek. 

Dzieci a reklama 

Dzieci należą do jednej z najbardziej podatnych grup konsumentów. Jednak mimo iż dzieci 
nie są konsumentami w takim samym stopniu, w jakim są nimi dorośli, jako że dzieci nie są w 
stanie dokonywać świadomych wyborów, są one narażone na rozległe działania reklamowe. 
Problem ten musi zostać poruszony w programie na rzecz praw konsumentów. 

Szczególnie pilna jest kwestia ochrony dzieci przed reklamami promującymi niezdrową 
żywność. Na otyłość cierpi 177 milionów dzieci na całym świecie, a jednym z powodów 
takiej sytuacji jest – zdaniem organizacji konsumenckich – ogromna liczba reklam, na 
działanie których wystawione są dzieci. 

W ramach programu na rzecz praw konsumentów Unia Europejska musi zająć się tym 
problemem oraz ochroną dzieci przed działaniem reklam. Od 1991 r. obowiązuje w Szwecji 
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zakaz reklam telewizyjnych i bezpośrednich skierowanych do dzieci w wieku poniżej 12 roku 
życia. Dzieci są jedynie dziećmi, nie zaś konsumentami. W związku z tym jednym z 
głównych priorytetów programu na rzecz praw konsumentów powinno być wdrożenie 
perspektywy dzieci i propozycja wprowadzenia zakazu reklam telewizyjnych i bezpośrednich 
skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia. 

Środowisko cyfrowe

Promowanie interesów „cyfrowego konsumenta” stanowi główne wyzwanie dla przyszłej 
polityki ochrony konsumentów. W tej dziedzinie istnieją istotne wyzwania, z którymi należy 
się zmierzyć, takie jak zapewnienie konsumentom bezpiecznego środowiska cyfrowego, 
zagwarantowanie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, jako środka włączenia społecznego i 
gospodarczego, oraz przestrzeganie podstawowych praw konsumentów, zwłaszcza w zakresie 
ochrony danych osobowych. Ponadto konkurencja na rynku telekomunikacyjnym UE musi
gwarantować konsumentom wybór i jakość.

Egzekwowanie praw konsumentów i dochodzenie roszczeń

Powództwo zbiorowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów to główne elementy 
zdecydowanej strategii w zakresie polityki ochrony konsumentów. Z zadowoleniem 
przyjmujemy fakt, że alternatywne metody rozwiązywania sporów zostały włączone jako 
priorytet do Aktu o jednolitym rynku przygotowanego przez Komisję, jednak alternatywne 
rozwiązania nie sprawdzają się bez wdrożenia systemów, dla których stanowią one 
alternatywę. Wzywamy zatem Komisję, aby pilnie przedłożyła wniosek w sprawie 
instrumentu prawnego w celu zagwarantowania konsumentom na terytorium całej UE 
możliwości wystąpienia z powództwem zbiorowym. Należy niezwłocznie zająć się tym 
rażącym niedopatrzeniem w pakiecie narzędzi, jakim dysponują konsumenci, którzy 
domagają się egzekwowania przysługujących im praw. 

Istotną częścią zdrowego społeczeństwa obywatelskiego jest właściwe reprezentowanie 
interesów konsumentów. Należy umożliwić i propagować reprezentowanie interesów 
konsumentów nie tylko na szczeblu UE, ale również na szczeblu krajowym we wszystkich 
państwach członkowskich. Mimo iż od przystąpieniu do UE minęło wiele lat, nie we 
wszystkich państwach członkowskich interesy konsumentów są reprezentowane. W krajach 
tych niezbędne jest zastosowanie środków w zakresie budowania potencjału na rzecz ruchów 
konsumenckich. 


