
AM\874223PL.doc PE469.958v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2117(INI)

20.8.2011

POPRAWKI
1 - 82

Projekt opinii
Robert Rochefort
(PE467.258v02-00)

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, 
handlowych i rodzinnych
(2011/2117(INI))



PE469.958v01-00 2/43 AM\874223PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\874223PL.doc 3/43 PE469.958v01-00

PL

Poprawka 1
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. mając na uwadze, że alternatywne 
metody rozwiązywania sporów 
(Alternative Dispute Resolution (ADR)) są 
mechanizmami polubownego 
rozstrzygania sporów, umożliwiającymi 
konsumentom i handlowcom rozwiązanie 
sporu z pomocą osoby trzeciej (mediatora, 
arbitra),

Or. fr

Poprawka 2
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. mając na uwadze rezolucję z dnia 6 
kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania i 
partnerstwa na jednolitym rynku1, w 
której wezwano Komisję do 
przedstawienia przed końcem 2011 r.
wniosku ustawodawczego w sprawie 
stosowania alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów (ADR) w UE,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0145

Or. fr

Poprawka 3
Robert Rochefort
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Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1c. mając na uwadze, że rozwinięcie 
przepisów prawnych w sprawie ADR 
stanowi integralną część dwunastu 
dźwigni mających na celu stymulowanie 
wzrostu gospodarczego i zwiększenie 
zaufania do Aktu o jednolitym rynku, 
przyjętego przez Komisję w dniu 13 
kwietnia 2011 r.;

Or. fr

Poprawka 4
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1d. mając na uwadze, że wniosek 
ustawodawczy w sprawie ADR  w UE jest 
wymieniony w programie prac Komisji 
jako strategiczna inicjatywa,

Or. fr

Poprawka 5
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego 
w sprawie stosowania w Unii 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich (Alternative 

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego 
w sprawie stosowania w Unii 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich w sieci
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Dispute Resolution, ADR) oraz podkreśla, 
że istotne jest jego szybkie przyjęcie;

(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
oraz podkreśla, że istotne jest jego szybkie 
przyjęcie; wniosek ten powinien 
przestrzegać obowiązujących obecnie 
systemów krajowych i unikać 
wprowadzania zmian w krajowych 
systemach sądownictwa;

Or. en

Poprawka 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stosowania w Unii alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) oraz podkreśla, że 
istotne jest jego szybkie przyjęcie;

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. jednolitej europejskiej karty
w sprawie stosowania w Unii 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) oraz podkreśla, 
że istotne jest jej szybkie przyjęcie;

Or. el

Poprawka 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stosowania w Unii alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów
konsumenckich (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) oraz podkreśla, że 
istotne jest jego szybkie przyjęcie;

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stosowania w Unii alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów prawnych w 
sprawach cywilnych, handlowych i 
rodzinnych (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) oraz podkreśla 
znaczenie tego wniosku;
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Or. de

Poprawka 8
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stosowania w Unii alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) oraz podkreśla, że 
istotne jest jego szybkie przyjęcie;

1. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stosowania w Unii alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) oraz podkreśla, że 
istotne jest jego szybkie przyjęcie;
podkreśla jednak, że uzupełnieniem aktu 
prawnego może być opracowanie 
jednolitej europejskiej karty określającej 
główne zasady, którymi powinny się 
kierować systemy ADR;

Or. el

Poprawka 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wzywa jednocześnie Komisję do 
niezwłocznego dopilnowania, by 
skuteczniej informowano konsumentów i 
przedsiębiorców o istniejących już 
instrumentach ustawodawczych takich jak 
rozporządzenie (WE) nr 861/2007 
ustanawiające europejskie postępowanie 
w sprawie drobnych roszczeń, dyrektywa 
(WE) nr 52/2008 w sprawie niektórych 
aspektów mediacji w sprawach cywilnych 
i handlowych oraz rozporządzenie (WE) 
nr 805/2004 w sprawie utworzenia 
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Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla 
roszczeń bezspornych; proponuje 
włączenie do zakrojonej na szeroką skalę 
kampanii informacyjnej władz krajowych, 
sądów, izb adwokackich i handlowych, 
związków konsumentów, firm oferujących 
ubezpieczenie ochrony prawnej i innych 
właściwych organizacji; apeluje o 
finansowe wsparcie odpowiednich 
kampanii o charakterze 
ogólnoeuropejskim i krajowym; domaga 
się takiego samego wsparcia i realizacji 
kampanii dotyczącej również 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów i to od chwili wprowadzenia ich w 
życie;

Or. de

Poprawka 10
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że do wszelkich wniosków 
Komisji należy załączyć pełną ocenę 
wpływu, zgodnie z zasadami lepszego 
stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 11
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. zauważa, że wiedza obywateli UE na 
temat alternatywnych systemów 
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rozwiązywania sporów w Europie oraz ich 
rozumienie są niskie i niejasne, i że 
jedynie niewielki odsetek obywateli wie, 
jak wnieść skargę do organu ADR; 
uważa, że powodem występującego 
obecnie niekompletnego kształtu 
alternatywnych systemów rozwiązywania 
sporów jest brak konsekwencji i spójności 
przyjętego w Europie wieloletniego planu 
działania;

Or. en

Poprawka 12
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych;

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych i przyczyniłoby się do 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania łatwo dostępnych
alternatywnych metod szybkiego, 
skutecznego rozwiązywania sporów niskim 
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gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych;

kosztem, które gwarantowałyby wysoką 
jakość opartych na zaufaniu stosunków 
handlowych;

Or. en

Poprawka 14
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych;

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby nawiązywanie i 
podtrzymywanie stosunków handlowych 
wysokiej jakości, a przy tym podkreśla, że 
rozwiązanie takie jest obustronnie 
korzystne w porównaniu z obecnymi 
praktykami sądowymi;

Or. el

Poprawka 15
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych;

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych, gospodarczych, społecznych i 
sąsiedzkich;

Or. lt
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Poprawka 16
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera dążenie Komisji do 
upowszechniania alternatywnych metod 
szybkiego, skutecznego rozwiązywania 
sporów niskim kosztem, które 
gwarantowałyby wysoką jakość stosunków 
handlowych;

2. popiera dążenie Komisji do
upowszechniania alternatywnych metod 
skutecznego rozwiązywania sporów; 
podkreśla, że takie inicjatywy państw 
członkowskich przyczyniają się do 
bardziej efektywnego rozstrzygania 
sporów i zmniejszają obciążenie sądów;

Or. lt

Poprawka 17
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR;

Or. de

Poprawka 19
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;
podkreśla, że poprawa funkcjonowania 
ADR może z pewnością ograniczyć liczbę 
pozwów zbiorowych, nie powinna jednak 
zmniejszyć naglącej konieczności 
opracowania legislacji europejskiej w 
dziedzinie roszczeń zbiorowych;

Or. fr

Poprawka 20
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 3



PE469.958v01-00 12/43 AM\874223PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;
przypomina w związku z tym, że 
ułatwienie stosowania ADR w Unii 
Europejskiej w żadnym wypadku nie 
powinno być pretekstem do unikania lub 
opóźnienia wprowadzenia pozwu 
zbiorowego na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że w 
kontekście sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku aby zapewnić łatwy, 
szybki i tani dostęp do postępowania 
odszkodowawczego, niezbędne jest też w 
szczególności ułatwienie korzystania z 
ADR w całej Europie;

Or. de

Poprawka 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają, a nie 
wykluczają; zwraca uwagę, że do roszczeń 
zbiorowych należy uciekać się 
w ostateczności oraz że należy zachęcać 
do wykorzystywania mechanizmów ADR 
przy rozwiązywaniu sporów;

Or. en

Poprawka 23
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;

3. podobnie jak Komisja uważa, że 
należyty dostęp do odszkodowań na rynku 
wewnętrznym wymaga jednocześnie 
łatwego dostępu do ADR, ale również 
skutecznego systemu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, gdyż obydwa 
systemy wzajemnie się uzupełniają;
podkreśla jednak, że roszczenia zbiorowe 
powinny być ostatecznym rozwiązaniem 
alternatywnym, stosowanym po 
wykorzystaniu możliwości mediacji 
ugodowych;

Or. el

Poprawka 24
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. uważa, że należy opracować nową, 
nakierowaną na obywateli strukturę ADR, 
opartą na zasadach sprawiedliwości 
naprawczej i ukierunkowaną na 
rozwiązywanie sporów cywilnych, 
handlowych i rodzinnych; uważa, że 
można to osiągnąć udostępniając sieciom 
Europejskich Centrów Konsumenckich 
oraz sieciom centrów rozstrzygających 
spory finansowe odpowiednie zasoby 
i środki, gwarantując jednocześnie 
opracowanie ukierunkowanej strategii 
informacyjnej, wyjaśniającej działanie 
sytemu i w miarę możliwości włączając 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym oraz proces wzajemnej 
oceny do końcowego wniosku w sprawie 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów;

Or. en

Poprawka 25
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność zagwarantowania 
konsumentom europejskim dostępu do 
systemów ADR w przypadku sporów 
krajowych, ale także transgranicznych, 
obejmujących również sprzedaż 
internetową, która w Unii stale rośnie;

4. podkreśla konieczność zagwarantowania 
konsumentom europejskim dostępu do 
systemów ADR w przypadku sporów 
krajowych, ale także transgranicznych, 
przy szczególnym uwzględnieniu rynku 
internetowego, który w Unii stale rośnie;

Or. en
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Poprawka 26
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność zagwarantowania 
konsumentom europejskim dostępu do 
systemów ADR w przypadku sporów 
krajowych, ale także transgranicznych, 
obejmujących również sprzedaż 
internetową, która w Unii stale rośnie;

4. podkreśla konieczność zagwarantowania 
konsumentom europejskim dostępu do 
systemów ADR w przypadku sporów 
krajowych, ale także transgranicznych, 
obejmujących również sprzedaż 
internetową, która w Unii stale rośnie;
podkreśla, że wykorzystanie systemów 
ADR pozwala na wyższy stopień ochrony 
praw konsumentów i zwiększa zaufanie 
konsumentów do rynku, przedsiębiorstw i 
instytucji zajmujących się ochroną praw 
konsumentów poprzez ich 
uatrakcyjnienie, a także wspieranie 
handlu transgranicznego i zwiększanie 
dobrej koniunktury wszystkich podmiotów 
na rynku UE; 

Or. lt

Poprawka 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że wszelkie systemy ADR 
odnoszące się do transakcji między 
przedsiębiorstwami a konsumentem 
należy ewentualnie przekształcić w jeden 
system, obejmujący spory związane z 
transakcjami między przedsiębiorstwami;

Or. en
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Poprawka 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że istotne jest 
zlikwidowanie obecnych braków w zasięgu 
geograficznym ADR w Europie; wyraża 
ubolewanie, że istotne braki sektorowe 
utrzymują się w większości państw 
członkowskich, podczas gdy zasięg 
sektorowy pozwala określić strony, które 
znają mechanizmy działania sektora;

5. przypomina, że istotne jest 
zlikwidowanie obecnych braków w zasięgu 
geograficznym ADR w Europie; wyraża 
ubolewanie, że istotne braki sektorowe 
utrzymują się w większości państw 
członkowskich, zachęcając jednocześnie 
do usprawnienia zasięgu sektorowego 
przy udziale stron, które znają mechanizmy 
działania sektora;

Or. en

Poprawka 29
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że istotne jest
zlikwidowanie obecnych braków w 
zasięgu geograficznym ADR w Europie; 
wyraża ubolewanie, że istotne braki 
sektorowe utrzymują się w większości 
państw członkowskich, podczas gdy zasięg 
sektorowy pozwala określić strony, które 
znają mechanizmy działania sektora;

5. przypomina, że chociaż obecnie w 
Europie jest wiele skutecznie 
funkcjonujących systemów ADR, to nadal 
istnieją braki zarówno w zasięgu 
geograficznym, jak i sektorowym; nalega, 
aby szybko uzupełnić istniejące obecnie 
braki w dziedzinie zasięgu geograficznego
ADR w Europie i domaga się skutecznego 
systemu pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich, obejmującego 
całe terytorium Unii Europejskiej; wyraża 
ubolewanie, że istotne braki sektorowe 
utrzymują się w większości państw 
członkowskich, podczas gdy zasięg
sektorowy pozwala określić strony, które 
znają mechanizmy działania sektora;
wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości utworzenia 
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pojedynczych punktów kontaktowych dla 
każdego sektora do udzielania informacji i 
wszczynania postępowań;

Or. fr

Poprawka 30
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że istotne jest 
zlikwidowanie obecnych braków w zasięgu 
geograficznym ADR w Europie; wyraża 
ubolewanie, że istotne braki sektorowe 
utrzymują się w większości państw 
członkowskich, podczas gdy zasięg 
sektorowy pozwala określić strony, które 
znają mechanizmy działania sektora;

5. podkreśla, że jedną z głównych 
przeszkód w wykorzystywaniu 
mechanizmów ADR w UE jest brak 
równomiernego rozwoju tych systemów 
w UE, zarówno w sensie geograficznym, 
jak i sektorowym; przypomina zatem, że 
istotne jest zlikwidowanie obecnych 
braków w zasięgu geograficznym ADR 
w Europie; wyraża ubolewanie, że istotne 
braki sektorowe utrzymują się 
w większości państw członkowskich, 
podczas gdy zasięg sektorowy pozwala 
określić strony, które znają mechanizmy 
działania sektora;

Or. en

Poprawka 31
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa, że każdy wniosek 
ustawodawczy w sprawie zintegrowanego 
systemu ADR w UE powinien w pełni 
uwzględniać nie tylko prawo materialne, 
ale także prawo procesowe, lepiej 
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określające drogę ADR, a także pełną 
kontrolę ich skuteczności; uznaje, że aby 
odnowiona struktura ADR odniosła 
sukces, musi opierać się ona na stałych 
mechanizmach unikania sporów, 
dostarczających obywatelom i 
konsumentom niezbędnych informacji na 
temat ich praw i obowiązków w sprawach 
objętych prawem cywilnym, handlowym 
oraz rodzinnym;

Or. en

Poprawka 32
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. zauważa, że odwoływanie się do 
sądów rozpoznających w wielu państwach 
członkowskich sprawy o drobne 
roszczenia  pozostaje niewielkie oraz że 
należy podjąć dalsze wysiłki w zakresie 
pewności prawnej, barier językowych i 
przejrzystości postępowań; wzywa Komisję 
do zwrócenia szczególnej uwagi na te 
organy prawne przy opracowywaniu 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
stosowania ADR do spraw 
konsumenckich w UE; 

Or. en

Poprawka 33
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie



AM\874223PL.doc 19/43 PE469.958v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty 
europejskiej określającej główne zasady, 
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

6. proponuje opracowanie szerszej karty 
europejskiej, posiadającej charakter 
nieustawodawczy, przestrzegającej 
skutecznych programów krajowych 
i określającej główne zasady, których 
poszanowanie powinno wynikać z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

Or. en

Poprawka 34
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty
europejskiej określającej główne zasady, 
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

6. sugeruje Komisji Europejskiej, aby w 
przyszłym wniosku ustawodawczym w 
sprawie stosowania ADR w Unii 
Europejskiej określiła główne zasady, 
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

Or. fr

Poprawka 35
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty 
europejskiej określającej główne zasady,
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 

6. sugeruje Komisji, aby włączyła do 
wniosku ustawodawczego, który mógłby 
przyjąć postać dyrektywy ramowej, 
następujące główne zasady, które będą 
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a które mają następujące brzmienie: musiały być przestrzegane w systemach 
ADR wprowadzonych w Europie:

Or. fr

Poprawka 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty 
europejskiej określającej główne zasady, 
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

6. proponuje, by jednolita karta 
europejska określała główne zasady, 
którymi powinny się kierować 
wprowadzane w Europie systemy ADR, a 
które mają następujące brzmienie:

Or. el

Poprawka 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty 
europejskiej określającej główne zasady, 
których poszanowanie wynika z 
wprowadzenia w Europie systemów ADR, 
a które mają następujące brzmienie:

6. w ramach wniosku ustawodawczego w 
sprawie ADR proponuje opracowanie
głównych zasad, których poszanowanie 
wynika z wprowadzenia w Europie 
systemów ADR, a które mają następujące 
brzmienie:

Or. de

Poprawka 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt
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Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje opracowanie jednej karty 
europejskiej określającej główne zasady, 
których poszanowanie wynika 
z wprowadzenia w Europie systemów 
ADR, a które mają następujące brzmienie:

6. proponuje, by wniosek Komisji w 
sprawie stosowania alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów uwzględniał jedną 
kartę europejską określającą główne 
zasady, których poszanowanie wynika 
z wprowadzenia w Europie systemów 
ADR, a które mają następujące brzmienie:

Or. en

Poprawka 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– niezależność, bezstronność i
różnorodność: wyznaczenie
profesjonalnych mediatorów powinno 
zapobiegać ewentualnemu występowaniu 
konfliktów interesów; korzystne jest, aby
bezstronny plan opierał się na zasadzie 
równego zaangażowania osób 
reprezentujących stowarzyszenia 
konsumentów i organizacji 
reprezentujących przedsiębiorstwa;

– niezależność, bezstronność i 
różnorodność: wyznaczenie mediatorów 
powinno zapobiegać ewentualnemu 
występowaniu konfliktów interesów; 
korzystne jest, aby podejmowanie 
bezstronnej decyzji opierało się na 
zasadzie równego zaangażowania osób 
reprezentujących stowarzyszenia 
konsumentów i organizacji 
reprezentujących przedsiębiorstwa;

Or. de

Poprawka 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret drugie
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Projekt opinii Poprawka

– wysokie kompetencje: fachowcy powinni 
mieć niezbędne umiejętności, 
wykształcenie i doświadczenie do 
sprawowania swojej funkcji; zaleca 
uzyskanie certyfikatu jakości przyznanego 
przez jednostkę certyfikującą ISO 9001 w 
celu określenia fachowego rozstrzygania 
sporów oraz zapewnienia dyscypliny i 
odpowiednich metod; 

– wysokie kompetencje: fachowcy powinni 
mieć niezbędne umiejętności, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe
do sprawowania swojej funkcji, muszą też 
być bezstronni, niezależni i kompetentni;

Or. de

Poprawka 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– skuteczność i szybkość: profesjonalni 
mediatorzy powinni dysponować 
wystarczającymi środkami (odpowiednie 
zasoby ludzkie, majątkowe i finansowe) 
oraz mieć zdolność do zapewnienia 
krótkiego terminu między zgłoszeniem 
sprawy a jej rozstrzygnięciem;

– skuteczność i szybkość: mediatorzy 
powinni dysponować wystarczającymi 
środkami (odpowiednie zasoby ludzkie, 
majątkowe i finansowe) oraz mieć 
zdolność do zapewnienia krótkiego 
terminu między zgłoszeniem sprawy a jej 
rozstrzygnięciem;

Or. de

Poprawka 42
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– skuteczność i szybkość: profesjonalni 
mediatorzy powinni dysponować 

– skuteczność i szybkość: profesjonalni 
mediatorzy powinni dysponować 
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wystarczającymi środkami (odpowiednie 
zasoby ludzkie, majątkowe i finansowe) 
oraz mieć zdolność do zapewnienia 
krótkiego terminu między zgłoszeniem 
sprawy a jej rozstrzygnięciem;

wystarczającymi środkami (odpowiednie 
zasoby ludzkie, majątkowe i finansowe) 
oraz mieć zdolność do zapewnienia 
krótkiego terminu między zgłoszeniem 
sprawy a jej rozstrzygnięciem, który nie 
może przekraczać 90 dni, tak aby 
zapewnić konsumentom lepszy dostęp do 
sprawiedliwszych, szybszych i 
skuteczniejszych postępowań 
umożliwiających im zagwarantowanie 
rekompensat za ich straty;

Or. lt

Poprawka 43
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać 
problem kosztów ADR, aby 
zagwarantować, że taki sposób 
rozstrzygania sporów jest atrakcyjny dla 
obydwu stron; należy rozważyć system 
całkowicie bezpłatny dla konsumenta;

– koszty: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system, który w przypadku 
wygrania sprawy byłby całkowicie 
bezpłatny dla konsumenta, przy czym 
należy dopuścić możliwość zażądania od 
konsumenta niewielkiej kaucji w 
wysokości do 25 euro, która w przypadku 
wygrania sprawy zostanie zwrócona, a w 
przypadku porażki – zatrzymana w celu 
pokrycia kosztów postępowania;

Or. de

Poprawka 44
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte
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Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta;

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; alternatywna 
metoda rozstrzygania sporu służy przede 
wszystkim uniknięciu kosztów dla 
konsumenta; pod tym względem 
odpowiedni system musi być bezpłatny dla 
konsumenta; aby sfinansować taki system, 
proponuje utworzenie przez branżę 
funduszu solidarności;

Or. de

Poprawka 45
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta;

− nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta, finansowany przez przemysł i 
obejmujący dobrowolne systemy;

Or. en

Poprawka 46
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte
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Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta;

– nieodpłatność: systemy ADR powinny 
być całkowicie bezpłatne dla konsumenta, 
aby zagwarantować wszystkim dostępność 
tych systemów;

Or. fr

Poprawka 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta;

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; w tym celu 
wzywa Komisję, by wspierała system
całkowicie bezpłatny dla konsumenta;

Or. el

Poprawka 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać 
problem kosztów ADR, aby 
zagwarantować, że taki sposób 
rozstrzygania sporów jest atrakcyjny dla 
obydwu stron; należy rozważyć system 
całkowicie bezpłatny dla konsumenta;

– finansowanie: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; zwłaszcza 
dlatego, że na przykład zaangażowanie 
ekspertów może spowodować znaczne 
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koszty; konsument powinien w każdym 
przypadku wpłacać jedynie niewielką 
kwotę, która w przypadku wygrania 
sprawy zostanie mu zwrócona przez stronę 
przegrywającą;

Or. de

Poprawka 49
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta;

– nieodpłatność: należy rozwiązać problem 
kosztów ADR, aby zagwarantować, że taki 
sposób rozstrzygania sporów jest 
atrakcyjny dla obydwu stron; należy 
rozważyć system całkowicie bezpłatny dla 
konsumenta, dający prawo dostępu 
również najmniej uprzywilejowanym 
grupom społeczno-gospodarczym;

Or. el

Poprawka 50
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– swoboda i charakter pozasądowy: 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru 
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 

– swoboda i charakter pozasądowy:
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter wiążący i dawać 
stronom możliwość sądowego 
rozstrzygnięcia sporu w każdym 
momencie; metody te nie powinny w 
żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 



AM\874223PL.doc 27/43 PE469.958v01-00

PL

obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły;

wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o tym
wcześniej poinformowane;

Or. el

Poprawka 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– swoboda i charakter pozasądowy: 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru 
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich 
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły; 

– swoboda i charakter pozasądowy: 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru 
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich 
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły; mimo takiej decyzji wystąpienie 
na drogę sądową powinno być nadal 
możliwe;

Or. de

Poprawka 52
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste
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Projekt opinii Poprawka

– swoboda i charakter pozasądowy:
alternatywne metody rozstrzygania sporów
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły;

– swoboda i charakter pozasądowy: strony 
korzystające z ADR powinny móc w 
każdej chwili postanowić położyć kres 
procedurze i rozstrzygnąć spór na drodze 
sądowej; w umowie między stronami 
można przewidzieć automatyczne 
korzystanie z systemu ADR w przypadku 
sporu, pod warunkiem, że nie wykluczy to 
możliwości skierowania sprawy do sądu
przez jedną ze stron; decyzje wynikające z 
ADR mają charakter wiążący wyłącznie, 
jeżeli strony zostały o tym wcześniej 
poinformowane i wyraźnie się na to 
zgodziły;

Or. fr

Poprawka 53
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– swoboda i charakter pozasądowy: 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru 
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich 
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły;

– swoboda i charakter pozasądowy: 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny mieć charakter dobrowolny, 
opierać się na zasadzie swobody wyboru 
przez strony podczas całego procesu i 
możliwości sądowego rozstrzygnięcia 
sporu w każdym momencie; jednocześnie 
należy zagwarantować podejmowanie 
wytężonych starań na rzecz skutecznego 
rozstrzygnięcia sporu; metody te nie 
powinny w żadnym wypadku stanowić 
obowiązkowego etapu poprzedzającego 
wszczęcie postępowania sądowego, a 
podjęte decyzje mają charakter wiążący 
wyłącznie, jeżeli strony zostały o nich 
wcześniej poinformowane i wyraźnie je 
przyjęły;
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Poprawka 54
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret siódme

Projekt opinii Poprawka

– proporcjonalność procedur, decyzji 
i kosztów, aby ich wyniki nie wykraczały 
poza przedmiot i wartość sporu; 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) korzystających 
również z ADR poniesione koszty powinny 
odpowiadać rozmiarom przedsiębiorstwa;

− proporcjonalność procedur, decyzji 
i kosztów, aby ich wyniki nie wykraczały 
poza przedmiot i wartość sporu; poniesione 
koszty powinny odpowiadać rozmiarom
poniesionych szkód;

Or. en

Poprawka 55
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że wprowadzenie takiej 
karty nie powinno zastąpić przyjęcia 
przepisów prawnych w dziedzinie ADR, o 
których mowa w pkt 1;

Or. fr

Poprawka 56
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca te państwa członkowskie, 
które tego pragną, do wykroczenia poza 
główne zasady określone w przyszłych 
europejskich ramach legislacyjnych; 
proponuje w związku z tym dodatkowe 
narzędzie w postaci opracowania 
europejskiej karty dotyczącej ADR, 
wzorującej się na najlepszych praktykach 
stosowanych w państwach członkowskich; 
w tym celu zaleca, aby w celu wymiany 
doświadczeń utworzyć coroczne forum 
mediacji;

Or. fr

Poprawka 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do refleksji nad 
sformułowaniem „pozasądowe 
rozstrzyganie sporów w zakresie transakcji 
i praktyk handlowych stosowanych w UE”, 
które jest mało przystępne pod względem 
skutecznej komunikacji; zaleca 
uproszczenie warunków i silniejsze 
podkreślenie rozdzielenia tej fazy od 
całego procesu oraz wyjaśnienia, że taka 
metoda ma zastosowanie wyłącznie do 
sporów konsumenckich; proponuje 
sformułowania: „pozasądowe 
rozstrzyganie sporów konsumenckich”, 
„polubowne rozstrzyganie sporów 
konsumenckich” lub „mediacje w sporach 
konsumenckich”;

7. wzywa Komisję do refleksji nad 
sformułowaniem „pozasądowe 
rozstrzyganie sporów w zakresie transakcji 
i praktyk handlowych stosowanych w UE”, 
które jest mało przystępne pod względem 
skutecznej komunikacji; zaleca 
uproszczenie tego sformułowania i 
silniejsze podkreślenie rozdzielenia tej fazy 
od całego procesu oraz wyjaśnienie, że taka 
metoda ma zastosowanie w szczególności
do sporów konsumenckich;

Or. de
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Poprawka 58
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów konsumenckich 
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do 
wprowadzenia punktu kompleksowej 
obsługi i jednego europejskiego numeru 
telefonu w celu ułatwienia obywatelom 
dostępu do systemu ADR istniejącego w 
jego państwie członkowskim lub w innych 
państwach członkowskich oraz w celu 
dostarczenia jasnych wskazówek co do 
korzystania z tych systemów;

8. wzywa Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów konsumenckich 
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do 
wprowadzenia punktu kompleksowej 
obsługi i jednego europejskiego numeru 
telefonu w celu ułatwienia obywatelom 
dostępu do systemu ADR istniejącego w 
ich państwie członkowskim lub w innych 
państwach członkowskich oraz w celu 
dostarczenia jasnych wskazówek co do 
korzystania z tych systemów;

Or. de

Poprawka 59
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów konsumenckich 
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do 
wprowadzenia punktu kompleksowej 
obsługi i jednego europejskiego numeru 
telefonu w celu ułatwienia obywatelom 
dostępu do systemu ADR istniejącego w 
jego państwie członkowskim lub w innych 
państwach członkowskich oraz w celu 
dostarczenia jasnych wskazówek co do 
korzystania z tych systemów;

8. zachęca Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów konsumenckich 
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do 
udostępnienia portalu internetowego we 
wszystkich językach urzędowych Unii 
Europejskiej w celu ułatwienia 
obywatelom dostępu do systemu ADR 
istniejącego w jego państwie 
członkowskim lub w innych państwach 
członkowskich oraz w celu dostarczenia 
jasnych wskazówek co do korzystania 
z tych systemów;
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Poprawka 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów konsumenckich
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do
wprowadzenia punktu kompleksowej 
obsługi i jednego europejskiego numeru 
telefonu w celu ułatwienia obywatelom 
dostępu do systemu ADR istniejącego w
jego państwie członkowskim lub w innych 
państwach członkowskich oraz w celu 
dostarczenia jasnych wskazówek co do 
korzystania z tych systemów;

8. zachęca Komisję, aby dla 
transgranicznych sporów prawnych
przewidziała strukturę koordynacyjną w 
celu ułatwienia dostępu i koordynacji 
krajowych ADR; zachęca również do
umieszczenia na stronie internetowej 
europejskiej sieci sądowniczej Komisji 
Europejskiej przeglądu krajowych metod, 
dostępnego we wszystkich językach 
urzędowych, oraz do podania do 
wiadomości publicznej jednego 
europejskiego numeru telefonu w celu 
ułatwienia obywatelom dostępu do 
systemu ADR istniejącego w ich państwie 
członkowskim i w innych państwach 
członkowskich oraz w celu dostarczenia 
jasnych wskazówek co do korzystania z 
tych systemów;

Or. de

Poprawka 61
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o wspieranie i  
wzmocnienie, a nawet o zwiększenie 
zdolności do działań organów już 
istniejących, zajmujących się tą dziedziną, 
które funkcjonują skutecznie i dowiodły 
swoich zalet, takich jak SOLVIT, Europe 
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Direct, ECC-Net i FIN-NET;

Or. fr

Poprawka 62
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do utworzenia 
platformy online do rozstrzygania sporów 
transgranicznych, ułatwiającej wzajemne 
powiązania i współpracę ADR na szczeblu 
krajowym, a zarazem stanowiącej 
pojedynczy punkt kontaktowy dla 
wszystkich konsumentów;

Or. el

Poprawka 63
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca się do Komisji, aby w 
odniesieniu do transgranicznych sporów 
konsumenckich w zakresie handlu 
elektronicznego przewidziała szybkie 
wprowadzenie wielojęzycznej platformy 
umożliwiającej konsumentom 
rozwiązywanie sporów w całości on-line, 
odpowiadającej standardom jakości i 
opartej na systemach ADR istniejących 
obecnie w państwach członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 64
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. przypomina znaczenie, jakie ma 
szersze propagowanie istnienia ADR i 
energiczniejsze zachęcanie konsumentów 
i przedstawicieli branży do korzystania z 
nich na zasadzie alternatywy dla procesów 
sądowych, pozwalającej uniknąć 
konfrontacji i oferującej perspektywę 
sytuacji korzystnej dla obu stron; 

Or. fr

Poprawka 65
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. uważa, że informowanie konsumentów 
jest wspólnym obowiązkiem władz 
publicznych, sieci informacyjnych i 
doradczych, organów regulujących i 
stowarzyszeń konsumentów oraz zaleca 
im, aby prowadziły na swoim szczeblu 
kampanie uświadamiające i projekty 
pilotażowe na ten temat;

Or. fr

Poprawka 66
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8e. uważa, że informowanie 
przedstawicieli branży jest wspólnym 
obowiązkiem władz publicznych i 
organizacji reprezentujących branżę oraz 
zaleca im, aby prowadziły na swoim 
szczeblu kampanie uświadamiające i 
projekty pilotażowe na ten temat;

Or. fr

Poprawka 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zaleca Komisji utworzenie 
wielojęzycznego, europejskiego portalu 
internetowego mediacji, gdzie każdy 
konsument mógłby zadać pytanie i 
zasięgnąć informacji na temat 
postępowania w ramach mediacji, na 
temat skutków mediacji, swoich praw i 
obowiązków;

skreślony

Or. de

Poprawka 68
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zaleca Komisji utworzenie
wielojęzycznego, europejskiego portalu 
internetowego mediacji, gdzie każdy 
konsument mógłby zadać pytanie i 

9. krytykuje Komisję Europejską za brak 
przejrzystości jej obecnej bazy danych 
dotyczących ADR; zaleca Komisji 
utworzenie europejskiego portalu 
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zasięgnąć informacji na temat 
postępowania w ramach mediacji, na temat 
skutków mediacji, swoich praw i 
obowiązków;

internetowego mediacji, dostępnego we 
wszystkich językach urzędowych, gdzie 
każdy konsument mógłby zadać pytanie i 
zasięgnąć informacji na temat 
postępowania w ramach mediacji, na temat 
skutków mediacji, swoich praw i 
obowiązków; podkreśla, że dla dobra 
konsumentów należy zwrócić uwagę w 
szczególności na możliwość łatwego 
zrozumienia i przejrzystość treści 
zawartych na tym portalu internetowym;

Or. de

Poprawka 69
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zaleca Komisji utworzenie 
wielojęzycznego, europejskiego portalu 
internetowego mediacji, gdzie każdy 
konsument mógłby zadać pytanie i 
zasięgnąć informacji na temat 
postępowania w ramach mediacji, na temat 
skutków mediacji, swoich praw i 
obowiązków;

9. zaleca Komisji utworzenie 
wielojęzycznego, europejskiego portalu 
internetowego, opartego na istniejących 
bazach danych i sieciach, poświęconego 
alternatywnym metodom rozwiązywania 
sporów, gdzie każdy konsument mógłby 
zadać pytanie i zasięgnąć informacji na 
temat postępowania w ramach ADR, na 
temat skutków ADR, swoich praw i 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 70
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla dlatego, że konsumenci 
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muszą mieć możliwość otrzymania 
wszelkich stosownych informacji online o 
ADR, odpowiednio przetłumaczonych na 
ich język za pomocą dostępnych i 
przyjaznych dla użytkownika programów 
do tłumaczenia online, tak aby mogli 
czytać potrzebne im informacje we 
własnym języku;  

Or. nl

Poprawka 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; proponuje, 
aby takiej wcześniejszej informacji 
udzielano przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; zaleca, aby 
takiej wcześniejszej informacji udzielano 
przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR, jednak wymóg ten nie 
powinien wiązać się z dodatkowymi 
kosztami ani obciążeniami 
biurokratycznymi;

Or. en

Poprawka 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; proponuje, 
aby takiej wcześniejszej informacji 
udzielano przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu prawnego; 
proponuje, aby takiej wcześniejszej 
informacji udzielano przez nawiązanie do 
możliwości zastosowania ADR we 
wszystkich dokumentach umownych oraz 
aby towarzyszyło im podanie osobom, 
które potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

Or. de

Poprawka 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; proponuje, 
aby takiej wcześniejszej informacji 
udzielano przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; podkreśla 
konieczność zwiększenia poczucia 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
organizacji biznesowych w tym zakresie; 
uważa, że przedsiębiorstwa oraz 
stowarzyszenia biznesowe mają obowiązek 
informowania konsumentów o dostępnych 
mechanizmach ADR; proponuje, aby 
takiej wcześniejszej informacji udzielano 
przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;
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Poprawka 74
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR przed powstaniem sporu; proponuje, 
aby takiej wcześniejszej informacji 
udzielano przez nawiązanie do możliwości 
zastosowania ADR we wszystkich 
dokumentach umownych oraz aby 
towarzyszyło im podanie osobom, które 
potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
poinformowanie konsumentów o istnieniu 
ADR oraz o korzyściach, jakie one za 
sobą niosą przed powstaniem sporu; 
proponuje, aby takiej wcześniejszej 
informacji udzielano przez nawiązanie do 
możliwości zastosowania ADR we 
wszystkich dokumentach umownych oraz 
aby towarzyszyło im podanie osobom, 
które potencjalnie mogą skorzystać z takiej 
informacji, danych kontaktowych i 
sposobów zgłaszania spraw w ramach 
systemu ADR;

Or. en

Poprawka 75
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla rolę stowarzyszeń 
konsumentów w prowadzeniu kampanii 
informacyjnych na temat istnienia ADR 
oraz kierowaniu konsumentów, którzy 
kontaktują się z nimi w sprawie sporów 
konsumenckich, do korzystania z ADR;

Or. fr
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Poprawka 76
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję, by we współpracy z 
państwami członkowskimi prowadziła 
kampanie informacyjne w celu szerszego 
informowania konsumentów i środowiska 
biznesowego oraz uświadamiania im 
korzyści płynących z korzystania z 
omawianych mechanizmów;

Or. el

Poprawka 77
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. proponuje, aby izby handlowe, jak 
również inne organizacje zawodowe były 
odpowiedzialne za poinformowanie 
przedsiębiorstw o ADR, o potencjalnych 
korzyściach ze stosowania tego systemu, 
szczególnie jeśli chodzi o możliwość 
redukcji źródeł sporów sądowych lub 
korzyści dla wizerunku przedsiębiorstwa, a 
wreszcie możliwości ponownego 
nawiązania stosunków handlowych między 
stronami, co nie jest możliwe w przypadku 
postępowania arbitrażowego lub 
sądowego;

11. proponuje, aby izby handlowe, jak 
również organizacje parasolowe zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i europejskim
były odpowiedzialne za poinformowanie 
przedsiębiorstw o ADR, o potencjalnych 
korzyściach ze stosowania tego systemu, 
szczególnie jeśli chodzi o możliwość 
redukcji źródeł sporów sądowych lub 
korzyści dla wizerunku przedsiębiorstwa, a 
wreszcie możliwości ponownego 
nawiązania stosunków handlowych między 
stronami, co nie jest możliwe w przypadku 
postępowania arbitrażowego lub 
sądowego;

Or. en
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Poprawka 78
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. proponuje, aby izby handlowe, jak 
również inne organizacje zawodowe były 
odpowiedzialne za poinformowanie 
przedsiębiorstw o ADR, o potencjalnych 
korzyściach ze stosowania tego systemu, 
szczególnie jeśli chodzi o możliwość 
redukcji źródeł sporów sądowych lub 
korzyści dla wizerunku przedsiębiorstwa, a 
wreszcie możliwości ponownego 
nawiązania stosunków handlowych między 
stronami, co nie jest możliwe w przypadku 
postępowania arbitrażowego lub 
sądowego;

11. uznaje, że jedną z głównych przeszkód 
w stosowaniu systemów ADR jest niechęć 
przedsiębiorstw do stosowania takich 
mechanizmów; proponuje, aby izby 
handlowe, jak również inne organizacje 
zawodowe były odpowiedzialne za 
poinformowanie przedsiębiorstw o ADR, o 
potencjalnych korzyściach ze stosowania 
tego systemu, szczególnie jeśli chodzi o 
możliwość redukcji źródeł sporów 
sądowych lub korzyści dla wizerunku 
przedsiębiorstwa, a wreszcie możliwości 
ponownego nawiązania opartych na 
zaufaniu stosunków handlowych między 
stronami, co nie jest możliwe w przypadku 
postępowania arbitrażowego lub 
sądowego;

Or. en

Poprawka 79
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki.

skreślony

Or. en
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Poprawka 80
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki.

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki;
należy przeprowadzić analizę kosztów i 
korzyści w odniesieniu do tego wniosku.

Or. en

Poprawka 81
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki.

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki
umożliwiające konsumentom szybką 
identyfikację przedsiębiorstw stosujących 
systemy ADR.

Or. fr

Poprawka 82
Philippe Juvin
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę 
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki.

12. zaleca, aby przedsiębiorstwa w miarę
możliwości wprowadzały na szczeblu 
europejskim znak jakości w związku z 
mediacjami w dziedzinie sporów 
konsumenckich, któremu towarzyszyłyby 
wytyczne określające najlepsze praktyki;
podkreśla, że Komisja powinna czuwać 
nad właściwym stosowaniem i 
wprowadzaniem w życie znaku jakości.

Or. en


