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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólnym celem 
nowego programu ochrony konsumentów proponowanego przez Komisję jest umieszczenie 
konsumenta o umocnionej pozycji w centrum jednolitego rynku, a także między innymi 
utworzenie narzędzi umożliwiających wykrywanie nieprawidłowości w zakresie norm i 
praktyk oraz skuteczne przeciwdziałanie tym nieprawidłowościom w całej Europie. 
Zasadnicze znaczenie ma to, aby konsumenci mogli śmiało wykonywać prawa przysługujące 
im na mocy prawa Unii oraz aby, w razie potrzeby, mogli liczyć zarówno na skuteczne 
procedury egzekwowania tych praw, jak i na łatwy dostęp do skutecznego systemu 
dochodzenia roszczeń.

W tym kontekście sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje aktualny wniosek w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie 
ODR w sporach konsumenckich) i wniosek w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich), a także 
proponuje szereg poprawek do wniosku w sprawie programu ochrony konsumentów, aby 
zapewnić wystarczające finansowanie tych inicjatyw.

Odnośnie do celu 4 dotyczącego egzekwowania praw, sprawozdawczyni uważa, że należy 
podjąć bardziej zdecydowane działanie w zakresie współpracy administracyjnej i współpracy 
przy egzekwowaniu praw z państwami trzecimi, które nie uczestniczą w programie, w
szczególności poprzez wspieranie dalszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi w 
kwestiach związanych z egzekwowaniem praw konsumentów.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 

(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 
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należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie, uwzględniając 
każdorazowo korzyści płynące z 
uproszczenia, inteligentnej regulacji oraz 
zmniejszenia do minimum kosztów 
obciążających konsumentów i obciążeń 
administracyjnych dla MŚP. W celu oceny
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

Or. en

Poprawka 2

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

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 praw konsumentów, w 
szczególności poprzez inteligentne
działania regulacyjne i poprawę dostępu do 
przystępnego cenowo systemu
dochodzenia roszczeń, w tym poprzez 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów.

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

Or. en
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Poprawka 3

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

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
i współpracy z państwami trzecimi oraz 
poprzez wspieranie konsumentów w 
drodze udzielania im porad.

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 poziom współpracy 
w ramach sieci współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów oraz działalność 
Europejskich Centrów Konsumenckich, a 
także poziom współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – cel III – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Przygotowywanie, ocena transpozycji, 
monitorowanie, ocena, wdrażanie 
i egzekwowanie przez państwa 
członkowskie przepisów dotyczących 
ochrony konsumentów oraz innych 
inicjatyw regulacyjnych, a także 
promowanie inicjatyw z zakresu 
współregulacji i samoregulacji, w tym:

8. Przygotowywanie, ocena transpozycji, 
monitorowanie, ocena, wdrażanie 
i egzekwowanie przez państwa 
członkowskie przepisów dotyczących 
ochrony konsumentów oraz innych 
inicjatyw regulacyjnych, a także 
promowanie inicjatyw z zakresu 
współregulacji i samoregulacji, w tym:

(c) badania, oceny ex ante i ex post, oceny 
skutków, konsultacje społeczne, oceny 
obowiązującego prawodawstwa;

(a) badania i inteligentne działania 
regulacyjne, takie jak oceny ex ante i ex 
post, oceny skutków, konsultacje 
społeczne, oceny i uproszczenie
obowiązującego prawodawstwa;
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(d) seminaria, konferencje, warsztaty i 
spotkania zainteresowanych stron i 
ekspertów

(b) seminaria, konferencje, warsztaty i 
spotkania zainteresowanych stron i 
ekspertów

(e) tworzenie i utrzymywanie łatwo i 
publicznie dostępnych baz danych 
dotyczących wdrażania unijnych przepisów 
w dziedzinie ochrony konsumentów;

(c) tworzenie i utrzymywanie łatwo i 
publicznie dostępnych baz danych 
dotyczących wdrażania unijnych przepisów 
w dziedzinie ochrony konsumentów;

(ca) promowanie działania korzystnego 
dla ochrony konsumentów, aby zmniejszyć 
obciążenia administracyjne dla MŚP;

(f) ocena działań podjętych w ramach 
programu.

(d) ocena działań podjętych w ramach 
programu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – cel IV – punkt 10 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) współpraca administracyjna i 
współpraca w zakresie egzekwowania 
prawa z państwami trzecimi 
nieuczestniczącymi w programie.

(d) współpraca administracyjna i 
współpraca w zakresie egzekwowania 
prawa z państwami trzecimi 
nieuczestniczącymi w programie oraz z 
organizacjami międzynarodowymi.

Or. en


