
KOMISJA
TYTUŁ 17 — OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

ROZDZIAŁ 17 02 — POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

17 02 POLITYKA OCHRONY KONSU-
MENTÓW

17 02 01 Zakończenie działań wspólno-
towych na rzecz konsumentów 3.2 p.m. 15 300 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92

17 02 02 Działanie wspólnotowe
w obszarze „Ochrona zdrowia
i konsumentów” — Ochrona
konsumentów 3.2 16 200 000 3 444 000

Rozdział 17 02 — Razem 16 200 000 18 744 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92
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17 02 01 Zakończenie działań wspólnotowych na rzecz konsumentów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 15 300 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

26 994 781 15 300 000 9 000 000 2 694 781

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

270 852 162 512 108 340

Środki 2006 19 190 002 3 149 710 6 191 660 7 600 000 2 248 632

Środki 2007 p.m. p.m.

Ogółem 46 455 635 18 612 222 15 300 000 10 294 781 2 248 632

Uwagi

W 2007 r. środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań dotyczących poprzednich lat.

Decyzja nr 20/2004/WE określa ogólne ramy finansowania działań wspólnotowych wspierających politykę konsumencką,
zgodnie ze strategią wieloletnią. Decyzja ta i strategia wiążą się z trzema celami strategicznymi w kontekście średnioterminowym:

— wysokim, harmonijnym poziomem ochrony konsumenta w całej UE,

— skutecznym wcieleniem w życie zasad ochrony konsumenta,

— zaangażowaniem organizacji konsumenckich w politykę wspólnotową.

Te trzy cele wynikają z podanych poniżej podstaw prawnych na lata 2004–2006. Nowe podstawy prawne wejdą w życie
w 2007 r. i będą objęte nowym artykułem 17 02 02.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

W dniu 22 października 2004 r. podpisano Protokół ustaleń z Rumunią, a dnia 29 października 2004 r. z Bułgarią. Protokoły
te wejdą w życie po ratyfikacji na poziomie krajowym.

Podstawa prawna

Decyzja nr 20/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. ustanawiająca ogólne ramy finansowania
działań Wspólnoty wspierających politykę konsumencką (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją
786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).
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17 02 02 Działanie wspólnotowe w obszarze „Ochrona zdrowia i konsumentów” — Ochrona konsumentów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

16 200 000 3 444 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 16 200 000 3 444 000 6 480 000 6 276 000

Ogółem 16 200 000 3 444 000 6 480 000 6 276 000

Uwagi

Nowy artykuł

Wniosek dotyczący nowej strategii oraz nowego programu na lata 2007–2013 w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów
został przyjęty przez Komisję w dniu 6 kwietnia 2005 r., zastępując istniejące programy zdrowia publicznego na lata
2003–2008.

W komunikacie Komisji zatytułowanym „Zdrowi, bezpieczniejsi, pewniejsi obywatele: strategia w zakresie zdrowia i ochrony
konsumentów” (COM(2005)0115) zaproponowano następujące cele wspólne dla ochrony zdrowia i konsumentów:

— ochrona obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, nad którymi nie mają oni kontroli i które nie mogą być skutecznie opa-
nowane przez poszczególne państwa członkowskie,

— poprawa zdolności obywateli do podejmowania lepszych decyzji dotyczących ich zdrowia oraz ochrony ich interesów,

— włączenie celów w zakresie zdrowia i polityki ochrony konsumentów w ramy wszystkich obszarów polityki wspólnotowej.

Ponadto obszary polityki w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów mają swoje własne cele i działania. W odniesieniu do
ochrony konsumentów istnieją dwa cele szczegółowe:

— Cel 1: Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zwłaszcza poprzez lepsze podstawy naukowe, lepsze kon-
sultacje i reprezentowanie interesów konsumentów,

— Cel 2: Zapewnienie skutecznego stosowania zasad ochrony konsumenta, zwłaszcza poprzez współpracę w zakresie egze-
kwowania prawa, informację, edukację i zgłaszanie reklamacji.

Program ochrony konsumentów ma na celu skonsolidowanie i rozszerzenie obszaru działań programu ochrony konsumentów
na lata 2002–2006. W znacznym stopniu rozszerza on działania Wspólnoty w zakresie rozwoju wiedzy naukowej, współpracę
w zakresie egzekwowania prawa, nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów i edukacji konsumentów oraz rozwijając moż-
liwości organizacji konsumenckich.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
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17 02 02 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającej program działań Wspól-
noty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013) (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 39).

Odnośne akty prawne

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 786/2004/WE dotyczącą pro-
gramu działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów na lata 2007–2013, przedłożony przez Komisję dnia
6 kwietnia 2005 r. (COM (2005)115 wersja ostateczna).
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