
PR\920235PL.doc PE500.621v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2012/2133(INI)

23.11.2012

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów
(2012/2133(INI))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Vicente Miguel Garcés Ramón



PE500.621v01-00 2/15 PR\920235PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ................................................................................................................11



PR\920235PL.doc 3/15 PE500.621v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów
(2012/2133(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając prawa zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, włączone 
do prawa unijnego 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 działania na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności, zmierzającej do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz do wysokiego poziomu ochrony i 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 wykluczenia 
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 załączony do tego traktatu Protokół nr 26 w sprawie 
usług świadczonych w interesie ogólnym (gospodarczym),

– 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 ludzkiej1,

– 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)2,

                                               
1 Dz.U. L 270 z 7.10.1998, s. 48.
2 Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
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– 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 zmieniającą 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”)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wspólnego stanowiska 
Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i polityki ochrony konsumentów 
(2007–2013)2,

– 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 informacyjnych3,

– uwzględniając dyrektywę 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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 transmisyjnej4,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Strategia polityki konsumenckiej UE 
na lata 2007-2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz 
zapewnienie ich skutecznej ochrony” oraz rezolucję Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. 
w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-20135,

– 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 nad 
rynkiem6,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek)7,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. 

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 39.
3 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 72.
4 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27.
5 Dz.U. C 180 E z 17.7.2008, s. 26.
6 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.
7 Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1.
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w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego1,

– 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 komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. dla 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 do Rady Europejskiej zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta2,

– 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)3 (wersja 
ujednolicona),

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

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do 
podjęcia (sprawozdanie śródokresowe)6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 października 2010 r. zatytułowany 

                                               
1 Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 47.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
3 Dz.U. L 263 z 6.10.2010, s. 15.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
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„Wykorzystanie rynków na rzecz konsumentów, czwarte wydanie Tablicy wyników dla 
rynków konsumenckich” (SEC(2010)1257),

– uwzględniając sprawozdanie z dnia 27 października 2010 r. na temat obywatelstwa UE –
2010 r. zatytułowane.„Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE 
”(COM(2010)0603),

– 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 roczne sprawozdanie Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich za rok 
2010 opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w 2011 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw 
konsumentów1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wydajniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego2,

– uwzględniając komunikat Komisji z października 2011 zatytułowany „Wykorzystanie 
rynków na rzecz konsumentów, szóste wydanie Tablicy wyników dla rynków 
konsumenckich” (SEC(2011)1271),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 19 października 2011 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 
(COM(2011)0665),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 w sprawie mobilności i 
integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-20203,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności4,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 
(COM(2011)0707) i towarzyszące mu dokumenty (SEC(2011)1320 i SEC(2011)1321),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla 
polityki ochrony konsumentów5,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0293.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0307.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.
4 Dz.U. L 247 z 13.9.2012, s. 17.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0491.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz 
wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług 
online” (COM(2011)0942),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (COM(2012)0011),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt.„Strategia na rzecz e-
zamówień” (COM(2012)0179),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2012 r. zatytułowany „Europejska 
strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” (COM(2012)0196),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz 
wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego2,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 22 maja 2012 r. 
zatytułowany „Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i 
pobudzanie wzrostu gospodarczego”, (COM(2012)0225),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 22 maja 2012 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie w sprawie polityki konsumenckiej (lipiec 2010 - grudzień 2011) 
(SWD(2012)0132), towarzyszący komunikatowi „Europejski program na rzecz 
konsumentów – Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego” 
(COM(2012)0225),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2012 r. zatytułowany „Konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku. Siódme wydanie Tablicy wyników dla rynków 
konsumenckich” (SWD(2012)0165),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (COM(2012)0238),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie poprawy 
aspektów wiedzy i pozycji konsumentów w okresie 2012-2014 (SWD (2012) 235 final),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 3 
października zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II – Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego” (COM(2012)0573),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0209.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0211.
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– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącą 
komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanego „Europejski program 
na rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego”, 
(COM(2012)0225),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że promowanie praw konsumentów i ich ochrona są podstawowymi 
wartościami UE;

B. mając na uwadze, że konsumenci odgrywają zasadniczą rolę jako czynniki wzrostu 
gospodarczego;

C. mając na uwadze cel, jakim jest ochrona konsumentów i osiągnięcie przez nich mocnej 
pozycji;

D. mając na uwadze, że należy zwiększać zaufanie konsumentów, ich bezpieczeństwo na 
rynku oraz znajomość przysługujących im praw, ze szczególnym uwzględnieniem 
konsumentów najbardziej podatnych na zagrożenia; 

E. mając na uwadze, że handel elektroniczny jest bardzo przydatny konsumentom 
niepełnosprawnym, zamieszkującym obszary wiejskich i odległe;

F. mając na uwadze, że rozczłonkowanie jednolitego rynku cyfrowego stanowi zagrożenie 
dla praw konsumentów ze względu na brak wspólnych obowiązujących zasad i że 
większość stron internetowych nie jest dostosowana do użytku transgranicznych 
kupujących i konsumentów oraz że potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza ustanawiająca 
rozległy plan zadośćuczyniania, przewidujący mechanizmy takie jak alternatywne 
sposoby rozstrzygania sporów (ADR), internetowe rozstrzyganie sporów (ODR) i 
roszczenia zbiorowe;

G. mając na uwadze, że niezadowolenie konsumentów z usług finansowych wynika ze złych 
porad, jakie otrzymują, i nieznajomości praw konsumentów; mając na uwadze, że 
potrzebni są arbitrzy niezależni od przedsiębiorstw, a w przypadku instytucji finansowych 
inspektorzy banku narodowego danego kraju lub Europejskiego Banku Centralnego, 
którzy mogliby być arbitrami;

H. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy ma głęboki negatywny wpływ na 
konsumentów, że pogorszenie warunków pracy i płac osłabia rynek wewnętrzny oraz że te 
prawa powinny wziąć górę nad liberalizacją rynków;

I. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny powinien oferować produkty i usługi wysokiej 
jakości o konkurencyjnych cenach, wspierając zrównoważoną konsumpcję sprzyjającą 
zrównoważonemu rozwojowi;
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J. mając na uwadze, że należy przyjąć elastyczne środki obrony konsumentów w najbardziej 
oddalonych regionach, w regionach słabo zaludnionych, górskich i wyspiarskich;

K. mając na uwadze, że należy umocnić rolę stowarzyszeń konsumentów we wszystkich 
dziedzinach, przyjmując niezbędne środki prawne i gospodarcze;

1. domaga się, aby konsumenci mogli w prosty i skuteczny sposób wykonywać swoje prawa 
w podstawowych dziedzinach takich jak żywność, zdrowie, energetyka, usługi finansowe 
i cyfrowe, a także wyroby farmaceutyczne i medyczne;

2. domaga się, aby konsumenci mogli bezpiecznie korzystać z postępów nauki i technologii i 
aby mogli dostęp do informacji, bezstronnego doradztwa oraz do niezbędnych 
instrumentów umożliwiających sprawiedliwe i skuteczne zadośćuczynienie;

3. podkreśla, że polityka UE powinna sprzyjać współpracy stowarzyszeń konsumenckich z 
instytucjami publicznymi we wszystkich dziedzinach, udostępniając niezbędne zasoby 
finansowe; podkreśla, że należy utworzyć europejski rejestr stowarzyszeń, który pozwoli
tworzyć europejskie stowarzyszenia;

4. podkreśla, że edukowanie konsumentów zmniejsza ryzyko, jakie grozi im w związku z 
niebezpiecznymi produktami, spekulacyjnymi produktami finansowymi i reklamą 
wprowadzającą w błąd, oraz że takie edukowanie i umacnianie pozycji konsumentów 
powinno rozpoczynać się w szkole i mieć trwać nieprzerwanie;

5. zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby przyjęły niezbędne 
prawne i materialne środki w celu skutecznego stosowania programu i aby systematycznie 
oceniały skutki tych środków;

6. zwraca się do Komisji, aby określiła zaktualizowane i ujednolicone normy sprzyjające 
bezpieczeństwu produktów, ustanawiające kontrolę u źródła nad produktami 
pochodzącymi z krajów trzecich;

7. podkreśla, że w handlu elektronicznym, zarówno krajowym, jak i transgranicznym, 
niezbędne jest zaufanie konsumenta; podkreśla, że handel w internecie powinien oferować 
produkty wysokiej jakości, bez przestępczych ani nieuczciwych praktyk i przy 
poszanowaniu zasad ochrony danych osobistych;

8. podkreśla, że informacje rynkowe powinny być wiarygodne, jasne i porównywalne; 
podkreśla, że potrzebne są wiążące gwarancje handlowe, zapewniające możliwość 
odwołania się do wymiaru sprawiedliwości w przypadku niewypłacalnych pośredników; 
podkreśla, że należy ścigać nieuczciwe praktyki handlowe i nieuczciwe warunki umowne 
lub masowe manipulacje rynkowe, takie jak ta, które miały miejsce na rynkach Libor i/lub 
Euribor; podkreśla, że konsumenci, którzy „wpadli w pułapkę” jakiegoś produktu 
finansowego oraz ci, którzy mają kredyt hipoteczny, a którym z przyczyn od nich 
niezależnych grozi eksmisja z mieszkania albo domu;

9. wzywa do stosowania zasady ostrożności na rynkach wyrobów wyprodukowanych za 
pomocą nanotechnologii lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie;
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10. podkreśla, że należy zwiększyć ochronę praw najsłabszych grup konsumentów, takich jak 
dzieci i osoby starsze, w szczególności w zakresie transportu;

11. podkreśla, że obecny kryzys gospodarczo-finansowy osłabia pozycję konsumentów na 
rynku, zwiększając ich zagrożenie; podkreśla, że rosnąca niepewność pracy, wzrost stopy 
bezrobocia i utrata siły nabywczej zwiększając nierówności w obrębie poszczególnych 
państw i między nimi, co ma ujemny wpływ profile konsumpcji; uważa, że należy ułatwić 
dostęp do podstawowego konta płatniczego i zakazać produktów finansowych 
skomplikowanych i ryzykownych dla średniego konsumenta;

12. podkreśla, że potrzebna jest ścisła współpraca między organami europejskimi, krajowymi 
i lokalnymi ze stowarzyszeniami konsumentów, aby określić mechanizmy konsultacji 
między stronami i zastosować środki przewidziane w programie;

13. podkreśla, że przyspieszony proces koncentracji przedsiębiorstw dotyczy zarówno 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu towarów i usług; podkreśla, że zarządy dużych 
firm, w tym również firm sektora finansowego, powinny się składać w 20% z 
demokratycznie wybranych reprezentantów konsumentów;

14. domaga się od Komisji, aby system szybkiego informowania w dziedzinie produktów 
nieżywnościowych RAPEX był bardziej przejrzysty i skuteczny; uważa, że należy 
rozwinąć sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC) oraz system współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumenta (CPCS);

15. podkreśla, że mechanizmy zadośćuczynienia, takie jak alternatywne sposoby 
rozstrzygania sporów (ADR), rozstrzyganie roszczeń zbiorowych i internetowe 
rozstrzyganie sporów, powinny być szybkie, dostępne i skuteczne; postępowania w 
ramach alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów powinny być zakańczane w 
terminie najwyżej 90 dni; uważa, że w postępowaniach sądowych bezrobotni konsumenci, 
zarówno indywidualnie, jak i w ramach stowarzyszeń konsumentów, powinni móc 
korzystać z bezpłatnych porad prawnych w zależności od dochodów;

16. podkreśla, że należy wspierać odpowiedzialną i zrównoważoną konsumpcję, trzymając się 
celów wyznaczonych w strategii Europa 2020; podkreśla również, że należy zapewnić 
konsumentom pełny dostęp do rynków z punktu widzenia Europy społecznej i solidarnej; 

17. podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020 powinny zawierać 
program na rzecz konsumentów i przewidywać jego odpowiednie finansowanie;

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

Komisja Europejska opublikowała w dniu 22 maja 2012 r. „Europejski program na rzecz 
konsumentów”, który jest kontynuacją strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 
(COM (2007) 99 wersja ostateczna). Zawiera on szereg inicjatyw na rzecz konsumentów na 
okres 2014-2020. Z zadowoleniem przyjmujemy to ambitne podejście i wzywamy Komisję, 
aby przygotowała również zieloną księgę na rzecz konsumentów europejskich, która byłaby 
przydatna organizacjom obrony praw konsumentów, obywatelom, parlamentom i rządom 
krajowym.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, zdrowia, energetyki, produktów finansowych i 
cyfrowych powinno być priorytetem europejskiego programu na rzecz konsumentów. 
Program ten należy do ostatniego etapu jednolitego rynku cyfrowego, który wymaga 
internetowej ochrony konsumentów, bezpieczeństwa prawa, zagwarantowania praw 
konsumenta oraz skutecznych i godnych zaufania usług dostawczych w zakresie transportu 
towarów i usług. Potrzebny jest program na rzecz konsumentów, który zmniejszy nierówności 
między konsumentami w Europie i przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Konsumenci europejscy stoją w obliczu nowych wyzwań na szczeblu światowym, takich jak 
globalizacja rynków, deregulacja finansowa, digitalizacja gospodarki i starzenie się ludności. 
Wszystko to sprawia, że większego znaczenia nabierają instrumenty zadośćuczynienia i 
wspierania organizacji konsumentów. Ponadto obecny kryzys finansowy powoduje, że 
decyzje, jakie muszą podejmować konsumenci, są bardziej złożone. Dlatego też należy 
umożliwić konsumentom dostęp do fachowych, przejrzystych, wiarygodnych i 
porównywalnych informacji.

Trwające obecnie procesy fuzji między instytucjami finansowymi, które miały straty lub 
wymagały zastrzyków kapitału publicznego, nie powinny być nieodwracalne. W takich 
przypadkach należy wyjaśnić fakty, aby osiągnąć stabilność finansową, przejrzystość 
i zdobyć zaufanie konsumentów.

Europejski program na rzecz konsumentów nadaje konkretnego znaczenia zasadzie zawartej 
w Traktacie o Unii Europejskiego, zgodnie z którą, przy opracowywaniu poszczególnych 
strategii UE należy brać pod uwagę interesy konsumentów.

Grupy osób, które szczególnie są lub stają się szczególnie podatne na zagrożenia ze względu 
na sytuację fizyczną, psychologiczną lub ze względu na wiek, wymagają szczególnej 
ochrony, która umożliwi im dostęp do podstawowych usług oraz niezbędnych zasobów 
finansowych. 

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

Ostatnie badania Komisji Europejskiej wskazują, że konsumenci potrzebują dalej rozwijać 
zdolność do podejmowania decyzji związanych z rynkami. W związku z tym należy 
wzmacniać pozycję konsumentów, propagować wiedzę o prawach konsumentów oraz jasne i 
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przejrzyste informacje, wspierać organizacje konsumenckie oraz proste i dostępne środki 
odwoławcze.

Piąta tablica wyników dla rynków konsumenckich, opublikowana przez Komisję Europejską 
w dniu 11 marca 2011 r., pokazuje, że zwiększają się różnice między krajowym a 
transgranicznym handlem elektronicznym, wzrasta ubóstwo oraz trudności w dostępie do 
podstawowych towarów i usług, a konsumenci są bardzo zaniepokojeni kwestią 
bezpieczeństwa żywności.

Według Pakietu na rzecz wzmocnienia pozycji konsumentów, opublikowanego przez 
Komisję Europejską dnia 11 kwietnia 2011 r., konsumenci nie znają praw, jakie im 
przysługują, co potwierdza potrzebę informowania i edukowania konsumentów. Zasadniczą 
rolę odgrywają organy publiczne oraz organizacje konsumentów, dlatego też należy zapewnić 
im finansowanie. 

Należy w pełni uwzględniać interesy konsumentów oraz wspierać organizacje konsumentów i 
ich zdolność do wywierania wpływu w Unii i państwach członkowskich. W związku z tym, 
należałoby utworzyć europejski rejestr stowarzyszeń umożliwiający tworzenie stowarzyszeń 
na szczeblu europejskim. 

Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy

Sytuacja konsumentów w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Na ogólną liczbę 499 
mln mieszkańców, 80 mln – z czego 19 mln dzieci – nie może pozwolić sobie na podstawowe 
rzeczy, takie jak opłata czynszu mieszkaniowego czy też przyzwoita opieka zdrowotna lub 
edukacja, i rosną nierówności w dostępie do żywności i usług społecznych. Do tych 
nierówności należy podjeść z solidarnego punktu widzenia, właściwemu europejskiemu 
modelowi społecznemu.

Program na rzecz konsumentów powinien zająć się też sposobem, w jaki konsument prywatny 
może również pomóc we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej. Przyczyną szybkiego 
wzrostu emisji CO2 w UE jest transport i energetyka. Dlatego też należy wspierać bardziej 
lokalną konsumpcję, aby zmniejszyć emisje CO2 pochodzące z transportu w UE, promować 
recykling i konsumpcję rzeczy używanych, a także oferować konsumentom produkty coraz 
bardziej wydajne pod względem energetycznym.

Należy również wziąć pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w promowania zrównoważonej 
konsumpcji odgrywają zamówienia publiczne. Dlatego też należy obowiązkowo wprowadzić 
w zamówieniach publicznych wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego, praw 
pracowniczych i układów zbiorowych.

Należy też rozważyć możliwość utworzenia inspekcji finansowej, która – działając z urzędu 
lub na indywidualny lub zbiorowy wniosek konsumentów – rejestrowałaby wykroczenia i 
mogłaby nakładać kary na podmioty naruszające obowiązujące przepisy. W przypadku 
klientów instytucji finansowych, którzy utracili płynność finansową, lecz posiadają w danej 
instytucji finansowej pieniądze „w pułapce” jakiegoś produktu finansowej, inspekcja ta 
wszczynałaby postępowanie wobec instytucji, które nie zaproponowałyby konsumentowi 
rozsądnego rozwiązania.
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W odniesieniu do umów kredytu hipotecznego, jeżeli dana nieruchomość jest miejscem  
stałego zamieszkania konsumenta, należałoby rozważyć możliwość zawieszenia eksmisji lub 
zajęcia obciążonej nieruchomości – jeżeli zaleganie z płatnością jest spowodowane 
przyczynami niezależnymi od konsumenta, takimi jak bezrobocie – i zastosowania 
moratorium na miesięczne płatności do czasu, kiedy konsument znajdzie pracę, lub zastępując 
hipotekę instytucją datio in solutum i prawem do wynajmu z możliwością nabycia tej samej 
nieruchomości lub zastępując hipoteke na okres co najmniej 2 lat czynszem miesięcznym, 
którego wysokość nie przekraczałaby 20% dochodów indywidualnych. 

Procesy fuzji między instytucjami finansowymi, które miały straty lub wymagały zastrzyków 
kapitału publicznego, nie będą nieodwracalne, a fuzję będzie można zawiesić ze skutkiem 
wstecznym. Będą również prowadzone dochodzenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
aby wyjaśnić fakty, które spowodowały straty, aby kontrolerzy mogli wszcząć postępowanie z 
urzędu. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, będzie można podjąć inicjatywy o 
charakterze sądowym, aby utrzymać stabilność finansową, przejrzystość i zaufanie 
konsumentów do sprawozdań finansowych i demokratycznych organów. 

Bezpieczeństwo żywności i produktów

Ostatnie badana prowadzone przez organizacje należące do Europejskiej Organizacji 
Konsumentów pokazują, że priorytetem dla konsumentów jest większa ochrona w dziedzinie 
usług finansowych i żywności. Bardzo ważne jest, aby program na rzecz konsumentów 
obejmował aspekty związane z bezpieczeństwem żywności i jej etykietowaniem. Powinien on 
również obejmować obronę konsumentów przed „żarłocznością” systemów finansowych.

Kolejnym problemem, jaki należy poruszyć w programie na rzecz konsumentów, jest 
marnotrawienie żywności. Co roku w UE wyrzuca się ok. 90 mln ton żywności. W 2050 r. 
liczba ludności na świecie wyniesie 9 mld, a zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70%. 
Postawi to światowe systemy rolne, a także konsumentów europejskich, w obliczu ogromnych 
wyzwań. Dlatego też należy wspierać lokalną i agroekologiczną produkcję żywności, a także 
krótkie łańcuchy dostaw i dystrybucji żywności. 

Należy rozważyć konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa całego łańcucha żywności: 
od produkcji do konsumpcji.

Samo etykietowanie żywności nie wystarczy, aby poradzić sobie z problemem otyłości, 
pestycydów i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Należałoby zakazać 
stosowania substancji takich jak sztuczne tłuszcze typu trans, stosowane w większości 
przetwarzanej żywności, które tak bardzo przyczyniają się do powstawania chorób układów 
krążenia, pociągając za sobą wysokie koszty dla systemów zdrowia. W związku z tym należy 
położyć nacisk na obowiązek umieszczania etykiet energetycznych i ekologicznych, aby 
wzmocnić informacje przydatne konsumentowi. 

W europejski programie na rzecz konsumentów należy rozważyć możliwość stopniowego 
wycofania ogólnego i nieuzasadnionego medycznie stosowania antybiotyków w przemyśle 
mięsnym, które powoduje ogromne problemy dla zdrowia publicznego.
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W programie na rzecz konsumentów Komisja powinna również podjąć konkretne środki w 
celu zmniejszenia narażenia konsumentów i środowiska naturalnego na działanie 
niebezpiecznych substancji chemicznych. Konsumenci mają codziennie do czynienia z 
koktajlem substancji chemicznych – np. parabenów stosowanych jako konserwanty w prawie 
wszystkich kosmetykach, kremach i szamponach – o których wiadomo, że są rakotwórcze i 
zakłócają działanie systemu hormonalnego. Etykietowanie tych niebezpiecznych produktów 
chemicznych, powszechnie stosowanych w spożywanych produktach, nie wystarczy. Komisja 
powinna upewnić się, że prowadzone są głębsze badania nad zagrożeniem, jakie stanowią 
parabeny dla zdrowia. Należy się bliżej przyjrzeć przykładowi Danii, gdzie parabeny są 
zakazane w produktach przeznaczonych dla małych dzieci.

Wspólnotowy system szybkiego informowania (RAPEX) koniecznie powinien stać się 
bardziej przejrzysty i skuteczny, aby ustawodawcy byli bardziej świadomi ryzyka, jakie niosą 
ze sobą określone produkty konsumpcyjne. Należy zaostrzyć i stosować normy ogólnego 
bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów, a także rozwinąć lub ulepszyć szczególne 
normy dotyczące produktów niebezpiecznych. Należy odpowiednio uregulować 
nanotechnologie i organizmy zmodyfikowane genetyczne, a zawierające je produkty powinny 
być opatrzone odpowiednimi etykietami. 

Dzieci a rynki

Dzieci są najbardziej narażona grupą „konsumentów”, do której kieruje się bardzo dużo 
reklam. Szczególnie pilna jest kwestia ochrony dzieci przed reklamami promującymi 
niezdrową żywność. 

W Szwecji od 1991 r. zakazana jest w telewizji reklama skierowana bezpośrednio do dzieci 
poniżej 12 roku życia. Dzieci są jedynie dziećmi, a nie „konsumentami”. Dlatego też jedynym 
z głównych priorytetów programu na rzecz konsumentów powinno być rozważenie 
możliwości zakazania reklamy skierowanej bezpośrednio do dzieci poniżej 12 roku życia.

Należy również zapobiegać narażaniu dzieci na działanie substancji, które mogą być 
szkodliwe dla ich zdrowia.

Środowisko cyfrowe

Promowanie interesów „cyfrowego konsumenta” stanowi główne wyzwanie dla przyszłej 
polityki ochrony konsumentów. Należy umożliwić konsumentowi dostęp do bezpiecznego 
środowiska cyfrowego i sieci telekomunikacji, przestrzegając w szczególności przepisów w 
zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto rynek telekomunikacji w UE powinien 
gwarantować konsumentowi prawo wyboru.

Stosowanie i zadośćuczynienie

Roszczenia zbiorowe i alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR) są istotnymi 
elementami strategii politycznej na rzecz konsumentów. Znaczącym faktem jest, że ADR 
został włączony jako priorytet do Aktu o jednolitym rynku, lecz alternatywne rozwiązania nie 
funkcjonują odpowiednio bez alternatywnych systemów. Komisja Europejska powinna jak 
najszybciej przedstawić wniosek ustawodawczy, aby formalnie ustanowić instrument prawny 



PR\920235PL.doc 15/15 PE500.621v01-00

PL

gwarantujący możliwość wnoszenia roszczeń zbiorowych. 

Alternatywnych mechanizmy rozwiązywania sporów powinny się odbywać z udziałem 
arbitrów niezależnych od przedsiębiorstw, a w przypadku instytucji finansowych, z udziałem 
inspektorów banku narodowego lub Europejskiego Banku Centralnego w charakterze 
arbitrów dla stron występujących w sporze. 

Poziom stosowania powinien być taki sam w całej UE, a działania w ramach nadzoru nad 
rynkiem powinny być skuteczne. 


