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POPRAWKA 55
Poprawkę złożyły Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, w imieniu grupy politycznej PSE

Sprawozdanie A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013)

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 55
Artykuł 2 ustęp 2

2. Cel określony w ust. 1 jest 
realizowany poprzez wspólne zadania 
ogólne i zadania szczegółowe w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów.

2. Cel określony w ust. 1 jest 
realizowany poprzez następujące zadania, 
które zostaną osiągnięte poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 3:

(a) Wspólne zadania ogólne w 
dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 1 do niniejszej 
decyzji są następujące:
– ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą osób 
indywidualnych;
– zwiększenie umiejętności podejmowania 
przez obywateli lepszych decyzji w sprawie 
ich zdrowia i ich interesów jako 
konsumentów;
– oraz włączenie zadań polityki zdrowia i 
ochrony konsumentów do innych polityk.
(b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 2 do niniejszej 
decyzji są następujące:
– ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;
– promowanie polityk prowadzących do 



AM\605660PL.doc 2/5 PE 369.621

PL

zdrowszego stylu życia;
– przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;
– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.
(c) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
ochrony konsumentów realizowane poprzez 
działania i instrumenty przewidziane w 
załączniku 3 do niniejszej decyzji są 
następujące:
– lepsze zrozumienie konsumentów i 
rynków;

– lepsze zrozumienie konsumentów i 
rynków;

– lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony 
konsumentów;

– lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony 
konsumentów;

– lepsze środki egzekwowania, 
monitorowania i dochodzenia roszczeń ;

– lepsze środki egzekwowania, 
monitorowania i dochodzenia roszczeń w 
sposób indywidualny i zbiorowy;

– zwiększenie zdolności obywateli do 
podejmowania optymalnych decyzji 
dotyczących ich interesów konsumenckich;

– lepsze informowanie, edukowanie i 
uświadamianie konsumentów.

– lepsze informowanie, edukowanie i 
uświadamianie konsumentów.

– zwiększenie udziału społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zainteresowanych 
podmiotów w polityce z zakresu ochrony 
konsumentów;
– włączenie celów polityki konsumenckiej w 
zakres innych dziedzin polityki UE;
– wspieranie międzynarodowej współpracy 
w dziedzinie ochrony praw konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na nową strukturę rynków szczególnie słuszne okazuje się zachęcanie do 
indywidualnych i zbiorowych sposobów dochodzenia roszczeń. Słuszność tej możliwości 
wykazał sukces, jakim zakończyło się wprowadzenie instytucji grupowego pozwu w niektórych 
państwach członkowskich.
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8.3.2006 A6-0032/56

POPRAWKA 56
Poprawkę złożyły Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, w imieniu grupy politycznej PSE

Sprawozdanie A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013)

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 56
Załącznik 3 cel 2 działanie 4 część wprowadzająca

Działanie 4: Przygotowanie legislacyjnych i 
innych inicjatyw prawnych oraz 
promowanie inicjatyw samoregulujących, 
w tym:

Działanie 4: Przygotowanie legislacyjnych i 
innych inicjatyw prawnych, w tym:

Or. fr

Uzasadnienie

O ile inicjatywy w dziedzinie samoregulacji okazują się niezbędne, to jednak ich podmiotami 
są przedsiębiorcy a nie władze publiczne.
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8.3.2006 A6-0032/57

POPRAWKA 57
Poprawkę złożyły Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, w imieniu grupy politycznej PSE

Sprawozdanie A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013)

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 57
Załącznik 3 cel 3 działanie 8

Działanie 8: Monitorowanie funkcjonowania 
i ocena wpływu alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów na konsumentów.

Działanie 8: Monitorowanie 
funkcjonowania i ocena wpływu 
istniejących alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów na konsumentów przy 
zapewnienieniu, że spełniają one kryteria 
ustanowione w zaleceniu Komisji nr 
98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w 
sprawie zasad stosowanych do organów 
właściwych dla pozasądowego 
rozstrzygania sporów konsumenckich¹, a 
także przedłożenie wniosku legislacyjnego 
obejmującego i ulepszającego wskazane w 
zaleceniu zasady.
_____________________
1 Dz.U. L 115 z 17.4.98, str. 31.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak skutecznych i dostępnych mechanizmów dochodzenia roszczeń stanowi dużą lukę w 
polityce dotyczącej konsumentów oraz umożliwia przetrwanie nierzetelnym i podstępnym 
dostawcom, a czasem nawet osiąganie zysków kosztem lepszych od nich konkurentów. 
Potrzebujemy programu „uniwersalizacji” skutecznych systemów wynagrodzenia szkody na 
obszarze UE przez polepszenie dostępu do systemów pozasądowego rozwiązywania sporów i 
ocenę jakości systemów istniejących.
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8.3.2006 A6-0032/58

POPRAWKA 58
Poprawkę złożyły Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, w imieniu grupy politycznej PSE

Sprawozdanie A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013)

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 58
Załącznik 3 cel 2 działanie 4 pkt 4.5 a (nowy)

4.5a. Wprowadzenie zharmonizowanego 
prawa ochrony konsumentów w dziedzinie 
usług użyteczności publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić na bazie horyzontalnej szereg praw minimalnych – praw dotyczących 
dostępu, bezpieczeństwa, niezawodności, ceny, jakości i wyboru – z których skorzystają we 
własnym kraju lub w innym państwie członkowskim wszyscy konsumenci usług użyteczności 
publicznej (gaz i elektryczność, usługi pocztowe, telekomunikacja, woda).


