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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
  większość oddanych głosów
**II Procedura współpracy (drugie czytanie)

 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem
i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 4004/0251(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0718)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 61 lit. c) i 67 ust. 5 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0154/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Posiedzenie Rady Europejskiej w 
Tampere w dniach 15 i 16 października 
1999 r. wezwało do ustanowienia przez 
państwa członkowskie alternatywnych, 
pozasądowych procedur z myślą o lepszym 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości w 
Europie.

(2) Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
stanowi podstawową zasadę, dlatego, w 
celu zapewnienia lepszego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, posiedzenie 
Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15 
i 16 października 1999 r. wezwało do 
ustanowienia przez
państwa członkowskie alternatywnych, 

pozasądowych procedur.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Jest istotne, aby podkreślić, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest podstawową zasadą 
prawa wspólnotowego oraz że alternatywne rozwiązywanie sporów (a dokładniej, mediacja) 
może zapewnić lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Niniejszą poprawkę należy 
odczytać razem z poprawką do punktu uzasadnienia 8, co wyjaśnia fakt, że zamiar popierania 
mediacji nie ma na celu pozbawiania stron ich prawa do przedstawiania przez nie sprawy w 
sądzie, jeżeli wyrażają chęć wykonywania tego prawa.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie strony sporu korzystają 
z pomocy mediatora w celu osiągnięcia 
polubownego porozumienia, a pomijać 
postępowania, w których wyniku zapada 
odgórne orzeczenie dotyczące rozwiązania 
sporu, takie jak arbitraż, postępowanie u 
rzecznika praw obywatelskich czy 
rzecznika praw konsumentów, 
rozstrzygnięcie przez biegłego lub też
postępowania prowadzone przez organy 
wydające oficjalne zalecenia, bez względu 
na ich prawną moc wiążącą.

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie lub trzy strony sporu 
korzystają z pomocy mediatora, w celu 
osiągnięcia polubownego porozumienia, a 
pomijać postępowania takie jak negocjacje 
poprzedzające zawarcie umowy lub 
postępowania, w których wyniku zapada 
odgórne orzeczenie dotyczące sporu takie 
jak arbitraż, postępowanie u rzecznika 
praw obywatelskich czy rzecznika praw 
konsumentów, rozstrzygnięcie przez 
biegłego lub też postępowania prowadzone 
przez organy wydające oficjalne zalecenia, 
bez względu na ich prawną moc wiążącą.
Dyrektywa powinna także objąć 
przypadki, w których sąd odsyła strony 
sporu do mediacji lub w których prawo 
krajowe nakazuje mediację, chociaż 
obowiązuje zasada, że mediacja jest 
procesem dobrowolnym oraz że 
ustawodawstwo krajowe, które nakłada 
obowiązek mediacji lub uzależnia ją od 
zachęt czy sankcji nie powinno 
powstrzymywać stron przed korzystaniem 
z prawa dostępu do systemu sądowego.
Ponadto w zakres niniejszej dyrektywy 
powinna także wejść mediacja 
przeprowadzona przez sędziego, który nie 
odpowiada za jakiekolwiek postępowania 
sądowe odnoszące się do sprawy lub 
spraw spornych. Jednak niniejsza 
dyrektywa nie obejmuje prób podjętych 
przez sąd lub sędziego rozstrzygającego 
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spór w kontekście postępowań sądowych 
dotyczących rzeczonego sporu lub nie 
obejmuje przypadków, w których sędzia 
lub sąd, do którego wniesiono powództwo, 
prosi o pomoc lub radę właściwą osobę.

Uzasadnienie

Istotne jest określenie zakresu dyrektywy w sposób jak najbardziej precyzyjny, przy 
jednoczesnym wyjaśnieniu, że promowanie mediacji nie powinno powodować utraty prawa do 
procesowania się stron w przypadku, w którym wyraziłyby one chęć skorzystania z takiego 
prawa.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) Konieczne także jest zachowanie 
minimalnego poziomu zgodności zasad 
postępowania cywilnego, jeśli chodzi o 
wpływ mediacji na okresy ograniczenia 
oraz sposób ochrony poufności mediatora
w toku następującego po mediacji 
postępowania sądowego. Należy także 
uwzględnić możliwość skierowania stron 
przez sąd do mediacji, przy zachowaniu 
zasady dobrowolności mediacji.

(9) Z uwagi na poufność procesu mediacji 
konieczne jest zachowanie minimalnego 
poziomu zgodności zasad postępowania 
cywilnego w odniesieniu do sposobu 
ochrony poufności mediacji w toku 
następującego po mediacji postępowania 
cywilnego i handlowego, sądowego lub 
arbitrażowego. Konieczne jest także 
zapewnienie minimalnego poziomu 
zgodności przepisów postępowania 
cywilnego w odniesieniu do wyniku 
mediacji dotyczącej okresów stosowania 
określonych środków lub okresów 
ograniczenia, przynajmniej w 
przypadkach transgranicznych. Chociaż 
przepis dotyczący okresów stosowania 
określonych środków lub okresów 
ograniczenia jest ograniczony do 
przypadków transgranicznych, zachęca się 
państwa członkowskie do stosowania 
rzeczonego przepisu także do przypadków 
wewnętrznych w celu ułatwienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie ma być bardziej przejrzyste i lepiej odzwierciedlać strukturę 
dyrektywy.
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 10

(10)Mediacji nie należy postrzegać jako 
gorszej alternatywy dla postępowania 
sądowego tylko dlatego, że ugoda 
uzależniona jest od dobrej woli obu stron i 
chęci jej wyegzekwowania. Zatem 
wszystkie państwa członkowskie winny 
zapewnić procedurę umożliwiającą 
potwierdzenie ugody w formie orzeczenia 
sądowego, decyzji lub innego instrumentu
stosowanego przez sąd lub organ władz
publicznych.

(10) Mediacji nie należy postrzegać jako 
gorszej alternatywy dla postępowania 
sądowego tylko dlatego, że ugoda 
uzależniona jest od dobrej woli obu stron i 
chęci jej wyegzekwowania. Zatem jest 
konieczne zapewnienie, aby strony 
pisemnej ugody mogły wnieść prośbę o jej 
uznanie a jej treść mogła być prawnie 
wyegzekwowana o ile będzie możliwe 
uznanie i prawne wyegzekwowanie takiej 
treści według prawa państwa 
członkowskiego, w którym wniesiona 
zostaje prośba o uznanie i/lub 
egzekwowanie. Treść ugody może zostać 
wyegzekwowana w formie orzeczenia 
sądowego lub decyzji lub innego aktu 
sądu bądź innego właściwego organu 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym wniosek jest 
składany.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka razem z poprawkami przeniesionymi do art. 5 ma na celu uspokojenie 
obaw wyrażonych w odniesieniu do uznania i możliwości egzekwowania ugód mogących 
zawierać warunki, które są w istocie nie do wyegzekwowania. Istotne jest także wyjaśnienie, 
że ugody należy ograniczyć do formy pisemnej, tak aby zostały one uznane/wyegzekwowane.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 11

(11) To umożliwi odpowiednie uznanie i 
traktowanie ugody oraz jej egzekucję na 
terenie Unii na warunkach określonych 
przez instrumenty wspólnotowe w 
odniesieniu do obopólnego uznania i 
egzekwowania orzeczeń i decyzji.

(11) Treść ugody egzekwowanej w 
państwie członkowskim zostanie przyjęta i 
uznana za egzekwowalną w innych 
państwach członkowskich zgodnie z 
właściwym prawem wspólnotowym lub 
krajowym, na przykład na podstawie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 
dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (1) lub 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 
dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej (2).
__________________________
(1)Dz.U. L 12 z dnia 16.1.2001, str. 1
(2)Dz.U. L 338 z dnia 23.12. 2003, str. 1

Uzasadnienie

Wyraźne odniesienie do odpowiednich instrumentów wspólnotowych wydaje się pożądane.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11a) Niniejsza dyrektywa obejmuje 
mediację w kwestiach prawa rodzinnego, 
jednak w jej zakres wchodzą jedynie 
prawa, które są do dyspozycji stron w myśl 
prawa państwa członkowskiego, w którym
odbywa się mediacja. Ponadto jeżeli treść 
ugody w sprawach rodzinnych nie może 
być wyegzekwowana w państwie 
członkowskim, w którym zostało ono 
zawarte i w którym dąży się do jego 
wyegzekwowania, niniejsza dyrektywa nie 
umożliwia stronom ominięcia prawa tego 
państwa członkowskiego poprzez 
wyegzekwowanie ugody w innym państwie 
członkowskim, z uwagi na to, że 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 
szczegółowo wymaga, żeby taka ugoda 
została wyegzekwowana w państwie 
członkowskim, w którym została zawarte.

Uzasadnienie

Istotne jest dodanie powyższego wyjaśnienia odnoszącego się do mediacji w sprawach 
rodzinnych.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 13

(13) Takie mechanizmy i środki, określone (13) Takie mechanizmy i środki, które
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przez państwa członkowskie i
przewidujące możliwość skorzystania z 
rozwiązań rynkowych, winny mieć na celu 
utrzymanie elastyczności w procesie 
mediacji oraz poszanowanie autonomii 
stron. Komisja wspiera samoregulacyjne 
środki na poziomie wspólnotowym poprzez 
na przykład opracowanie europejskiego 
kodeksu postępowania, uwzględniającego 
kluczowe aspekty procesu mediacji.

powinny zostać określone przez państwa 
członkowskie i mogą przewidywać
możliwość skorzystania z rozwiązań 
rynkowych, winny mieć na celu 
utrzymanie elastyczności w procesie 
mediacji oraz poszanowanie autonomii 
stron. Komisja powinna wspierać 
samoregulacyjne środki na poziomie 
wspólnotowym a państwa członkowskie 
powinny sprzyjać i promować 
zastosowanie europejskiego kodeksu 
postępowania dla mediatorów, który 
zostanie opublikowany przez Komisję w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
seria C.

Uzasadnienie

Uważa się, że użyteczność europejskiego kodeksu postępowania dla mediatorów powinna 
zostać wyraźnie uznana, a jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym powinno być 
zapewnione, tak aby zagwarantować jego szeroką publikację i szybką dostępność.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 17

(17) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie 
stanowiska Zjednoczonego Królestwa i 
Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
Zjednoczone Królestwo i Irlandia 
poinformowały o swoim zamiarze 
przyjęcia i zastosowania niniejszej 
dyrektywy. / Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu 
w sprawie stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii, załączonego do 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską Zjednoczone Królestwo i 
Irlandia nie biorą udziału w przyjęciu 
niniejszej dyrektywy i nie jest ona wiążąca 
dla tych państw członkowskich.

(17) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie 
stanowiska Zjednoczonego Królestwa i 
Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
Zjednoczone Królestwo i Irlandia 
poinformowały o swoim zamiarze 
przyjęcia i zastosowania niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Zjednoczone Królestwo i Irlandia wyraziły swój zamiar uczestniczenia w procesie 
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przyjmowania tej dyrektywy.

Poprawka 9
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ułatwienie dostępu do rozwiązywania 
sporów poprzez promowanie mediacji oraz 
zapewnienie właściwej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ułatwienie dostępu do rozwiązywania 
sporów i promowanie polubownego ich 
rozwiązywania poprzez zachęcanie do 
korzystania z mediacji oraz zapewnienie 
zrównoważonej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

Uzasadnienie

Wyjaśnia i zawęża zakres dyrektywy.

Poprawka 10
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
sprawach cywilnych i handlowych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
sprawach cywilnych i handlowych. Nie 
obejmuje swoim zakresem w szczególności 
spraw skarbowych, celnych czy 
administracyjnych lub odpowiedzialności 
państwa za działania i zaniechania w 
wykonywaniu władzy publicznej (acta iure 
imperii).

Uzasadnienie

Wyjaśnia i zawęża zakres dyrektywy.

Poprawka 11
Artykuł 1 ustęp 3

3. W niniejszej dyrektywie „państwo 
członkowskie” oznacza państwa 
członkowskie, z wyłączeniem Danii.

3. W niniejszej dyrektywie „państwo 
członkowskie” oznacza wszystkie państwa 
członkowskie, z wyłączeniem Danii.

Uzasadnienie

Wyjaśnia i zawęża zakres dyrektywy.
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Poprawka 12
Artykuł 2 punkt a)

(a) „Mediacja” oznacza każdy proces, bez 
względu na jego nazwę lub określenie, w 
którym przynajmniej dwie strony sporu
korzystają z pomocy strony trzeciej w celu 
osiągnięcia porozumienia dotyczącego
rozwiązania sporu, bez względu na to, czy
proces ten zapoczątkowały strony, 
zaproponował lub orzekł sąd, czy też 
określiło prawo krajowe Państwa.
Członkowskiego.

(a) ,,Mediacja” oznacza pewien
zorganizowany proces, bez względu na 
jego nazwę lub określenie, w którym 
przynajmniej dwie strony sporu usiłują
osiągnąć porozumienie dotyczące
rozwiązania ich sporu przy pomocy 
mediatora. Proces ten może być rozpoczęty
przez strony lub zaproponowany czy też 
orzeczony przez sąd lub określony przez
prawo państwa członkowskiego.

Proces ten nie obejmuje starań sędziego 
mających na celu rozstrzygnięcie sporu 
podczas postępowania sądowego 
dotyczącego tego sporu.

Proces ten obejmuje mediację 
przeprowadzaną przez sędziego 
odpowiedzialnego za wszystkie 
postępowania sądowe w odnośnym sporze.
Proces ten nie obejmuje jednak starań 
sądu lub sędziego zajmującego się
rozstrzygnięciem sporu podczas 
postępowania sądowego dotyczącego tego 
sporu.

Uzasadnienie

Ma na celu ulepszenie definicji mediacji poprzez sformułowanie jej w sposób bardziej 
przejrzysty.

Poprawka 13
Artykuł 2 punkt b)

(b) „Mediator” oznacza osobę trzecią 
prowadzącą mediację, bez względu na jej 
nazwę lub zawód wykonywany w danym 
państwie członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę zwrócenia się o 
poprowadzenie danej mediacji.

(b) ,,Mediator” oznacza osobę trzecią, 
która jest wyznaczana w okolicznościach 
wskazujących na zaistnienie 
uzasadnionego oczekiwania, że mediacja 
zostanie przeprowadzona w sposób 
profesjonalny, bezstronny i odpowiedni, a 
w szczególności osobę zaangażowaną na 
rzecz Europejskiego Kodeksu 
Postępowania dla Mediatorów i 
spełniającą jego wymogi oraz 
przeprowadzającą mediację zgodnie z nim, 
bez względu na jej nazwę lub zawód 
wykonywany w danym państwie 
członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę zwrócenia się o 
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poprowadzenie danej mediacji.

Uzasadnienie

Pierwotne określenie wydaje się zbyt niedokładne. Dokładne odniesienie do Europejskiego 
Kodeksu Postępowania dla Mediatorów jest wysoce wymagane.

Poprawka 14
Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2a
Zapewnienie jakości mediacji

(1) Państwa członkowskie wszelkimi 
środkami, jakie uznają za właściwe, 
sprzyjają rozwojowi i zasadom 
przestrzegania dobrowolnych kodeksów 
postępowania, w szczególności 
Europejskiego Kodeksu Postępowania dla 
Mediatorów przez mediatorów i 
organizacje dostarczające usługi 
mediacyjne, oraz innych skutecznych 
mechanizmów kontroli jakości w zakresie 
świadczenia usług mediacyjnych.
(2) Państwa członkowskie wspierają 
początkowe i późniejsze szkolenie 
mediatorów w celu zapewnienia 
sprawiedliwego, skutecznego, 
bezstronnego i właściwego 
przeprowadzenia mediacji w odniesieniu 
do stron sporu oraz w celu dopasowania 
procedur do okoliczności sporu.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastępuje pierwotny art. 4 Komisji. Raz jeszcze wyraźne odniesienie do 
Europejskiego Kodeksu Postępowania dla Mediatorów wydaje się wysoce pożądane. Ważne 
jest, aby podkreślić, że mediacja musi być przeprowadzana w taki sposób, aby była 
sprawiedliwa, skuteczna, bezstronna i właściwa oraz aby była dopasowana do okoliczności 
sporu.

Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 1

1. Sąd, do którego została wniesiona Sąd, do którego została wniesiona sprawa, 
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sprawa, może, jeśli jest to właściwe oraz 
po uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, zachęcić strony do skorzystania z 
mediacji w celu rozwiązania sporu. Sąd 
może także zawsze zwrócić się do stron o 
uczestnictwo w sesji informacyjnej na 
temat stosowania mediacji.

może, jeśli jest to właściwe oraz po 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, zachęcić strony do skorzystania z 
mediacji w celu rozwiązania sporu. Sąd 
może także zaprosić strony do 
uczestnictwa w sesji informacyjnej na 
temat stosowania mediacji, jeżeli takie 
posiedzenia są organizowane i są łatwo 
dostępne.

Uzasadnienie

Obecność na posiedzeniach informacyjnych dotyczących mediacji, jeżeli takie mają miejsce, 
powinna być nieobowiązkowa.

Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa krajowego, 
które nakłada obowiązek mediacji lub 
uzależnia ją od zachęt czy sankcji, bez 
względu na to, czy rozpoczęło się już 
postępowanie sądowe, pod warunkiem że 
takie ustawodawstwo nie utrudnia 
stosowania prawa do dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, w szczególności w 
sytuacjach, gdzie jedna ze stron jest 
rezydentem w innym państwie 
członkowskim, niż mieści się sąd.

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa krajowego, 
które nakłada obowiązek mediacji lub 
uzależnia ją od zachęt czy sankcji, bez 
względu na to, czy rozpoczęło się już 
postępowanie sądowe, pod warunkiem że 
takie ustawodawstwo nie powstrzymuje 
stron od stosowania ich prawa do dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Istotne jest również podkreślenie prawa stron do procesowania się, w przypadku gdyby 
wyraziły wolę jego zastosowania.

Poprawka 17
Artykuł 4

Artykuł 4 skreślony
Zapewnienie jakości mediacji

1.  Komisja oraz państwa członkowskie 
promują i wspomagają opracowywanie i 
przestrzeganie na zasadzie dobrowolności 
kodeksów postępowania przez mediatorów 
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oraz organizacje świadczące usługi 
mediacji, zarówno na poziomie 
wspólnotowym, jak i krajowym, a także 
inne skuteczne mechanizmy kontroli 
jakości świadczenia usług mediacji.
2. Państwa członkowskie promują i 

wspierają szkolenia mediatorów w celu 
umożliwienia stronom sporu dokonania 
wyboru mediatora, który będzie w stanie 
poprowadzić skutecznie mediację zgodnie 
z oczekiwaniami stron.

Uzasadnienie

Powyższy artykuł jest zastąpiony nowym artykułem 2a.

Poprawka 18
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają, na 
wniosek stron, możliwość potwierdzenia 
osiągniętej ugody w formie orzeczenia, 
decyzji lub innego instrumentu sądowego 
bądź też w innej formie przez sąd bądź 
organ władzy publicznej, nadający jej 
rygor wykonalności w sposób zbliżony do 
orzeczenia wydanego na mocy prawa 
krajowego, pod warunkiem że ugoda nie 
stoi w sprzeczności z prawem europejskim 
lub prawem krajowym państwa 
członkowskiego, w którym o to 
wnioskowano.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
strony lub jedna ze stron za zgodą innych 
mogły wnioskować o to, aby pisemna 
ugoda wynikająca z mediacji była 
egzekwowalna w takim zakresie, aby 
egzekwowalność jej treści była możliwa 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym o to 
wnioskowano, a nie z nim sprzeczna.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka razem z innymi poprawkami przeniesionymi do art. 5 i do punktu 
uzasadnienia 10 ma na celu uspokojenie obaw wyrażonych w odniesieniu do uznania i 
możliwości egzekwowania ugód mogących zawierać warunki, które są w istocie nie do 
wyegzekwowania. Istotne jest także wyjaśnienie, że ugody należy ograniczyć do formy 
pisemnej, tak aby zostały one uznane/wyegzekwowane.

Poprawka 19
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Treść ugody może zostać 
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wyegzekwowana w orzeczeniu lub decyzji 
lub poprzez któryś z autentycznych aktów 
sądu lub innego właściwego organu 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym wniosek jest 
składany.

Uzasadnienie

Odzwierciedla zróżnicowanie tradycji prawnych w państwach członkowskich.

Poprawka 20
Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o sądach oraz organach władzy
publicznej właściwych do przyjęcia 
wniosku zgodnie z ust. 1.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o sądach oraz innych organach 
właściwych do przyjęcia wniosku zgodnie 
z ust. 1 i 1a.

Poprawka 21
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Nic, co znajduje się w niniejszym 
artykule, nie będzie miało wpływu na 
przepisy stosowane wobec uznawania i 
wdrażania w innym państwie 
członkowskim ugód, którym nadano rygor 
wykonalności zgodnie z ust. 1.

Poprawka 22
Artykuł 6

Artykuł 6 skreślony
Dopuszczalność dowodów w cywilnym 

postępowaniu sądowym
1. Mediatorzy, a także inne osoby 
zaangażowane w zarządzanie procesem 
mediacji, nie będą zeznawać ani 
dostarczać dowodów w sądowym 
postępowaniu cywilnym w żadnej z 
poniższych kwestii

(a) zaproszenie przez stronę do 
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zaangażowania się w mediację lub chęć 
strony uczestniczenia w mediacji;

(b) wyrażone przez stronę w trakcie 
mediacji poglądy lub propozycje dotyczące 
ewentualnego rozwiązania sporu;

(c)oświadczenia lub przyznania się strony 
w toku mediacji

(d) wnioski mediatora

(e) fakt wyrażenia przez stronę chęci 
przyjęcia propozycji mediatora w sprawie 
rozwiązania sporu;
(f) dokument przygotowany wyłącznie na 
potrzeby mediacji

2. Ustęp 1 obowiązuje niezależnie od 
formy wspomnianej informacji lub 
dowodu.

3. Sąd lub inny organ wymiaru 
sprawiedliwości nie nakaże ujawnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1, w 
toku sądowego postępowania cywilnego, a 
jeśli informacje te zostały wniesione jako 
dowód z naruszeniem ust. 1, dowód ten 
nie zostanie dopuszczony. Niemniej 
jednak takie informacje mogą zostać 
ujawnione lub dopuszczone jako dowód;

(a) w zakresie wymaganym do realizacji 
lub wyegzekwowania ugody osiągniętej 
bezpośrednio w wyniku mediacji;

(b) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy 
jest to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu 
szkód dla zdrowia fizycznego lub 
psychicznego osób; lub

(c) za zgodą mediatora i stron

4. Przepisy w ust. 1, 2 i 3 stosuje się bez 
względu na to, czy postępowanie sądowe 
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dotyczy sporu, który jest lub był 
przedmiotem mediacji.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1 dowód, który 
mógłby zostać dopuszczony w 
postępowaniu sądowym, nie staje się 
niedopuszczalny z powodu wykorzystania 
go w mediacji.

Uzasadnienie

Niniejszy przepis jest zastąpiony nowym artykułem 6a dotyczącym poufności.

Poprawka 23
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Poufność mediacji

1. Z uwagi na fakt, że mediacja ma 
odbywać się w sposób zgodny z zasadami 
poufności i przywilejów prawnych, 
państwa członkowskie zapewniają – o ile 
nie zostanie uzgodnione inaczej – że ani 
mediatorzy, ani strony sporu, chyba że 
uzgodnią inaczej, ani osoby 
zaangażowane w kierowanie procesem 
mediacji nie będą uprawnione lub 
zmuszone do ujawniania osobom trzecim 
lub do udostępniania w cywilnych i 
handlowych postępowaniach sądowych 
lub arbitrażu dowodów dotyczących 
informacji wynikających z mediacji lub 
wiążących się z nimi, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy:
(b) w grę wchodzą nadrzędne przesłanki 
polityki publicznej lub inne istotne 
powode, w szczególności gdy jest to 
konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu 
szkód dla zdrowia fizycznego lub 
psychicznego osób; lub
(b) konieczne jest ujawnienie w celu 
wdrożenia lub wyegzekwowania ugody 
wynikającej z mediacji.
2. Nic, co znajduje się w poprzednim 

ustępie, nie powstrzymuje państw 
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członkowskich od wyznaczenia bardziej 
surowych środków mających na celu 
ochronę poufności mediacji.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka wprowadza minimalne przepisy dotyczące poufności. Z jednej strony, ma 
ona na celu uwzględnienie faktu, że w jurysdykcji prawa zwyczajowego poufność jest kwestią 
przywileju prawnego. Z drugiej strony nie ma większego sensu zapewnianie, że strony nie 
mogą być przymuszane do dokonywania ujawnień lub udostępniania dowodów, skoro mają 
takie prawo.

Poprawka 24
Artykuł 7 ustęp 1

1. Bieg okresu stosowania określonych 
środków lub okresów ograniczenia, 
dotyczących roszczenia będącego 
przedmiotem mediacji, zawiesza się, po 
zaistnieniu sporu z dniem:

1. W celu zapewnienia, aby strony, które 
wybierają mediację w celu podjęcia próby 
rozwiązania sporu, miały następnie 
możliwość wszczęcia postępowania 
sądowego w związku z tym sporem do 
czasu wygaśnięcia okresów ograniczenia 
lub okresów stosowania określonych 
środków, państwa członkowskie 
zapewniają, aby żaden z tych okresów nie 
wygasł pomiędzy:

(a) wyrażenia zgody przez strony na 
mediację

(a) dniem, w którym strony zgadzają się 
na piśmie już po zaistnieniu sporu, na 
zastosowanie mediacji lub – w przypadku 
braku takiego pisemnego porozumienia –
dniem, w którym uczestniczą w pierwszym 
spotkaniu mediacyjnym lub dniem, w 
którym powstaje zobowiązanie do 
zastosowania mediacji w myśl prawa 
krajowego; oraz

(b) nakazu podjęcia mediacji przez sąd;
lub

(b) dniem, w którym zawarto ugodę, 
dniem, w którym przynajmniej jedna ze 
stron informuje na piśmie inne strony o 
zakończeniu mediacji lub – w przypadku 
braku takiego pisemnego powiadomienia 
– dniem, w którym mediator z własnej 
inicjatywy lub na prośbę przynajmniej 
jednej ze stron ogłasza zakończenie 
mediacji.

(c) powstania obowiązku mediacji zgodnie 
z prawem krajowym Państwa 
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Członkowskiego.

Uzasadnienie

Uważa się, że powyższe sformułowanie jest bardziej przejrzyste niż pierwotna propozycja 
Komisji.

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 2

2. W przypadku zakończenia mediacji bez 
osiągnięcia ugody następuje wznowienie 
okresu z chwilą zakończenia mediacji, w 
której wyniku nie osiągnięto ugody, 
począwszy od momentu gdy jedna lub obie 
strony bądź mediator ogłoszą zakończenie 
mediacji lub faktyczne wycofanie się z 
niej. Okres ten może zostać w każdym 
przypadku przedłużony przynajmniej o 
jeden miesiąc od dnia wznowienia biegu 
okresu, z wyjątkiem okresu, w trakcie 
którego należy wnieść sprawę do sądu w 
celu zapobieżenia unieważnieniu lub 
odwołaniu środków tymczasowych lub 
podobnych.

2. Ust. 1 nie przynosi uszczerbku 
przepisom dotyczącym okresów 
stosowania określonych środków lub 
okresów ograniczenia w porozumieniach 
międzynarodowych niezgodnych z 
odnośnym artykułem i których państwa 
członkowskie są stronami.

Uzasadnienie

Uważa się, że uwzględnienie porozumień międzynarodowych jest konieczne.

Poprawka 26
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a.Niniejszy artykuł ma zastosowanie tam, 
gdzie roszczenie wynikające ze sprawy lub 
spraw, z którymi wiąże się procedura 
mediacji, do której stosuje się odnośna 
dyrektywa, ma zostać wniesione w 
postępowaniu cywilnym i handlowym w 
sądzie lub trybunale znajdującym się w 
państwie członkowskim innym niż to, w 
którym
(i) odnośna mediacja odbyła się,
lub
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(ii) przynajmniej jedna ze stron mediacji 
lub mediator w chwili rozpoczęcia 
mediacji na stałe zamieszkiwał lub był 
zameldowany.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu ograniczenie przepisu dotyczącego okresów 
ograniczenia/stosowania określonych środków do przypadków transgranicznych w celu 
osiągnięcia kompromisu z Radą.

Sprawozdawca jest świadomy tego, że sytuacja związana z okresami stosowania określonych 
środków i okresami ograniczenia w przypadkach transgranicznych już jest bardzo 
skomplikowana z powodu braku harmonizacji na poziomie wspólnotowym a fakt, że niektóre z 
państw członkowskich klasyfikują odnośne przepisy jako istotne i określają je zgodnie ze 
stosowanym prawem, podczas gdy inne uznają je za przepisy proceduralne i stosują zasadę 
lex fori. Jednak mogłoby to stanowić podstawę kompromisu gdyby, na przykład, Rada nadała 
Komisji uprawnienia do rozważenia kwestii okresów ograniczenia w przypadkach 
transgranicznych i wpływu, jaki wywiera ich załatwienie zgodnie prywatnym prawem 
międzynarodowym na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz uprawnienia do 
składania odpowiednich propozycji.

W każdym bądź razie sprawozdawca wierzy, że państwa członkowskie przyjmą ten przepis 
również w odniesieniu do przypadków krajowych.

Poprawka 27
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Informacja dla obywateli

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność informacji dla obywateli – w 
szczególności na stronach internetowych 
– dotyczących sposobu nawiązania 
kontaktu z akredytowanymi dostawcami 
mediacji i mediatorami, szczególnie tymi, 
którzy stosują się do Europejskiego 
Kodeksu Postępowania dla Mediatorów.
(2) Państwa członkowskie będą zachęcać 
przedstawicieli środowiska prawniczego, 
aby poinformowali swoich klientów o 
możliwości mediacji.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostarczenie społeczeństwu informacji dotyczących uzyskania 
dostępu do akredytowanych mediatorów oraz ma ona zagwarantować spełnienie przez 
prawników obowiązku poinformowania ich klientów o możliwości mediacji.

Poprawka 28
Artykuł 7 b (nowy)

Artykuł 7b
Europejski Kodeks Postępowania dla 

Mediatorów
Komisja opublikuje Europejski Kodeks 
Postępowania dla Mediatorów w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
seria C, w formie komunikatu bez 
skutków prawnych.

Uzasadnienie

Nie chodzi o przypisywanie jakichkolwiek skutków prawnych Europejskiemu Kodeksowi 
Postępowania dla Mediatorów, jednak uważa się za istotne jego opublikowanie i szybkie 
udostępnienie.

Poprawka 29
Artykuł 9 ustęp 1

1.Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie, najpóźniej do dnia 1 września 2007
r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą.
Niezwłocznie powiadamiają o tym 
Komisję.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie, najpóźniej do dnia 1 września 2009
r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą, za 
wyjątkiem art.8, dla którego terminem 
zgodności będzie dzień 1 września 2008 r. 
Niezwłocznie powiadamiają o tym 
Komisję.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni była zawsze przekonana o wartości i korzyściach, jakie alternatywny 
sposób rozwiązywania sporu – a w szczególności mediacja – może mieć dla obywatela.
Opisywany sposób rozwiązywania sporu stanowi dla obywatela tańszą, szybszą i mniej 
stresującą alternatywę postępowania sądowego, która nie pozbawia go prawa do wniesienia w 
ostateczności sprawy do sądu. Może on także pozwolić stronom sporu na pozostanie w 
wartościowych stosunkach lub nawet na ich polepszenie, zważywszy, że mogłaby im zagrozić 
antagonistyczna natura sporu. Pozwala on także na twórcze rozwiązania zaspokajające 
rzeczywiste potrzeby stron sporu. Na przykład w przypadkach zaniedbań medycznych strona 
poszkodowana często żąda wyjaśnień i przeprosin w takim samym stopniu, w jakim zabiega o 
odszkodowanie. Sama natura sporu może udaremnić zaspokojenie tych potrzeb.

Jednak sprawozdawczyni początkowo zakwestionowała potrzebę utworzenia dyrektywy w 
momencie, gdy systemy mediacyjne UE wciąż znajdują się we wczesnej fazie rozwoju w 
niektórych państwach członkowskich. Ponadto aby mediacja była skuteczna, musi być ona 
także elastyczna. Wszelkie próby ,,uregulowania” mediacji mogłyby stłumić jej rozwój.
Jednak w wyniku konsultacji on-line oraz dzięki dowodom przedstawionym przez ekspertów 
zaproszonych na przesłuchanie komisji sprawozdawczyni przyznaje, że zasada utworzenia 
dyrektywy zyskuje ogromne poparcie. Zwróciła też uwagę na fakt, że nawet ci eksperci, 
którzy wyrażali sceptycyzm wobec dyrektywy lub krytykę wobec podstawy prawnej 
dyrektywy, wyrażali się entuzjastycznie na temat mediacji jako alternatywnego środka 
służącego tworzeniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego celem jest utworzenie 
praktycznej, elastycznej dyrektywy, która odzwierciedlałaby istniejące wytyczne oraz zasadę 
najlepszej praktyki służąc tym samym szerszemu wspieraniu mediacji na obszarze UE.
Sprawozdawczyni pragnie tu podziękować w szczególności ekspertom za chęć dostarczenia 
propozycji dotyczących projektu, z których niektóre wykorzystała do sporządzenia 
niniejszego sprawozdania.

Poprzez swoje poprawki sprawozdawczyni starała się objaśnić i ulepszyć pierwotny wniosek, 
w szczególności zmieniając definicje mediatora i mediacji. W szczególności zależało jej na 
zapewnieniu standardów jakości, ze szczególnym uwzględnieniem odniesień do 
Europejskiego Kodeksu Postępowania dla Mediatorów. Wniosła także poprawki do 
przepisów dotyczących uznania i egzekwowania, tak aby usunąć luki prawne i zapewnić 
przestrzeganie tradycji prawnych różnych państw członkowskich. Co się tyczy poufności, 
sprawozdawczyni uważa, że proponowane rozwiązanie zapewnia praktyczny sposób 
uregulowania tej kwestii, dający państwom członkowskim swobodę w przyjmowaniu bardziej 
surowych przepisów, jeżeli będą one uważały je za pożądane.

W przypadku kwestii podstawy prawnej, wydaje się, że większość państw członkowskich w 
Radzie jest zdania, że proponowana dyrektywa powinna być ograniczona do przypadków 
transgranicznych z tego względu, że zgodnie z art.65 traktatu WE środki zmierzające do 
,,usuwania przeszkód w należytym biegu procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby 
zgodność norm procedury cywilnej mających zastosowanie w państwach członkowskich” 
muszą mieć ,,skutki transgraniczne” i muszą zostać podjęte na tyle, na ile są ,, niezbędne do 
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zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego”. Kompromis zaproponowany 
przez sprawozdawczynię ma na celu uwzględnienie obaw państw członkowskich dotyczących 
zastosowania artykułu 65, dając konsumentom i obywatelom na rynku wewnętrznym 
praktyczne i przyjazne użytkownikom opcje dostępu do mediacji o wysokiej jakości na 
obszarze UE. Istnieje nadzieja, że Rada przyjmie rozsądne podejście wobec korzyści 
wypływających z mediacji oraz że dyrektywa może być również zastosowana w krajowych 
przypadkach w państwach członkowskich.

Zamiast opowiadać się za ogólnym określeniem przypadków transgranicznych (rozwiązanie, 
które zostało przyjęte w innych instrumentach, takich jak instrument dotyczący nakazu 
zapłaty), co w praktyce spowodowałoby trudności, sprawozdawczyni proponuje jedynie 
ograniczenie przepisów dotyczących okresów ograniczenia do przypadków transgranicznych, 
z tego względu, że odnośne przepisy są jedynymi, które w znaczący sposób wpływają na 
systemy prawa krajowego.

Co do reszty, jest oczywiste, że przepisy dotyczące uznania i egzekwowania stosowane są 
jedynie w przypadkach transgranicznych i stosowanie specjalnych definicji ,, mediacji” i 
,,mediatora” jedynie w takich przypadkach byłoby niedorzeczne . Tworzenie specjalnych 
przepisów ograniczonych do przypadków transgranicznych dotyczących skierowania do 
mediacji lub zapewniania jakości byłoby również bezcelowe.

Na koniec sprawozdawczyni wyraża poparcie dla tej inicjatywy, o ile będzie ona służyć 
rozpowszechnianiu i promowaniu mediacji jako alternatywnego sposobu na uzyskanie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i stworzy ramy dla wspólnych przepisów, które będą 
wystarczająco silne, aby chronić interesy stron, jednak na tyle słabe, aby dopuszczały 
pojawienie się rozwiązań uzasadnionych potrzebami rynku.


